
 

 

 
Kehitys‐ ja kaavo
Utvecklings‐ och
 

SIPOON KUNT
SIBBO KOMM

 
 
 
BA 2 DETA
BA 3 DETA
 
 
Arbetet me
platsområd
Bastukärr I
gen. Avsikt
planen så a
Kervovägen
 
Arbetet me
innehåller i
växelverkan
Stora Byvä
som planer
på kommun
 
Eventuella 
Sibbo komm
 
För dem so
Talmukka 4
för planerin
på grund av
 
Tilläggsupp
vändningsc
 
 
Sibbo 15.12
 
Utvecklings

oituskeskus 
h planläggningsce

TA  Iso Ky
MUN  Stora 

ALJPLAN F
ALJPLANEÄ

ed BA 2 Deta
det Bastukär
I planeras e
ten med deta
att den blir m
n.  

ed detaljplan
nformation o
n. Programm

ägen 18, Nic
ringsarbetet 
nens webbp

åsikter om i
mun, Utveck

om är intress
4.1.2012 kl. 
ngen och må
v arrangema

pgifter om de
chef Matti Ka

2.2011 

s- och planlä

entralen 

ylätie 18, PL 7, 
Byvägen 18, P

FÖR ARBET
ÄNDRING A

aljplan för ar
rr, som ingår
en utvidgning
aljplaneändr

mer genomfö

erna har inle
om utgångs
men finns fra
kby) samt i 
pågår kan m

plats www.si

innehållet i p
klings- och p

serade av om
17–19 (adre

ålen för områ
angen ber v

etaljplanearb
anerva, tfn 0

äggningscen

04131 Sipoo
B 7, 04131 Sibb

TSPLATSOM
AV ARBETS

rbetsplatsom
r i kommune
g av logistiko
ringen av ar
örbar. Båda 

etts genom 
punkterna fö
amlagda vid
huvudbibliot
man också b
bbo.fi/detalj

programmet
planläggning

mrådets pla
ess Tallmob
ådets plane

vi om förhand

betet ger pla
09 2353 672

ntralen 

  www.si
bo  www.si

MRÅDET BA
SPLATSOM

mrådet Bastu
ens planlägg
området i Ba
rbetsplatsom
detaljplaneo

att utarbeta 
ör planläggn

d kundbetjän
teket i Nickb
bekanta sig 
planer. 

t för deltaga
gscentralen,

anläggning o
bågen 50). U
ring diskute
dsanmälan 

anläggare Ja
20, eller e-po

KUULU
KUNGÖ

15.12.2

ipoo.fi  Va
ibbo.fi  Vä

ASTUKÄRR
MRÅDET BA

ukärr II och 
gningsprogra
astukärr sam

mrådet Bastu
områdena li

program fö
ningen och o
ningsdisken 
by 15.12.201
med progra

nde och bed
, PB 7, 0413

ordnas en öp
Under works
ras i grupp. 
till planlägga

arkko Lyytin
ostadress: fö

TUS 
ÖRELSE 

011 

aihde 09 25531 
äxel 09 23531  

R II ANHÄN
ASTUKÄRR 

BA 3 Detaljp
am 2012–20
mt en vägför
ukärr är att ä
gger på grä

r deltagande
om förfarand
i Sockengår

11–16.1.201
mmet för de

dömning ska
31 SIBBO. 

ppen worksh
hopen prese
Tillställninge
aren. Välkom

nen, tfn 09 2
örnamn.efte

 Faksi 09
 Fax 09 2

NGIG 
ANHÄNGIG

planeändrin
015, inleds. 
rbindelse till
ändra den g

änsen till Ker

e och bedöm
det för deltag
rden, 1 våni
12. Under he
eltagande oc

a lämnas in 

hop på FBK-
enteras utgå
en är öppen
mna! 

2353 6724, o
ernamn@sib

9 2353 6259 
2352 6259 

G 

g av arbets-
På området
 Jokivarsivä
ällande deta
rvo söder om

mning, som 
gande och 
ngen (adres
ela den tid 
ch bedömnin

skriftligt till 

-huset 
ångspunkter
n för alla, me

och markan-
bbo.fi. 

 

-
t 
ä-
alj-
m 

ss 

ng 

rna 
en 

-


