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DANIEL JARL
ÖVERSIKTSPLANERARE
DANIEL.JARL@VALLENTU NA.SE
08- 58785039

Inbjudan att delta i samråd om
Översiktsplan 2040 för Vallentuna
kommun
Arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Vallentuna kommun pågår.
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska
miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Under perioden från den 1 september 2017 till den 30 oktober 2017 pågår samrådet
för Vallentunas nya översiktsplan med sikte på år 2040. Samrådsversionen av
översiktsplanen är ett första förslag på hur kommunens nya översiktsplan ska se ut.
Fram till 30 oktober är det möjligt att lämna synpunkter på förslaget som med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns att läsa på:
www.vallentuna.se/oversiktsplan
Samrådsförslaget finna även att läsa i Vallentuna kulturhus, Karby bibliotek, Kårsta
bibliotek, Lindholmens barn- och skolbibliotek och i kommunhusets reception.
Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen via:
Kontaktformulär
www.vallentuna.se/oversiktsplan
E-post
sbf@vallentuna.se
Post
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planeringsavdelningen
186 86 Vallentuna
Märk gärna e-post eller post med ”ÖP 2040”.
Skriftliga synpunkter på översiktsplanen utgör allmän handling. Synpunkterna
kommer att sammanställas och behandlas i en samrådsredogörelse. Namn och adress
kommer att registreras i ärendet, behandling sker enligt personuppgiftslagen.
Kommunstyrelsen
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Sändlista
Utöver att inbjudan att delta i samråd av Översiktsplan 2040 publicerats på
kommunens webbplats och i ortstidningar och annonseras på kommunens bibliotek
och reception får följande denna inbjudan att delta i samrådet:



































TFN:

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunala pensionärsrådet
KPR
Kommunala
funktionshinderrådet KFR
Roslagsvatten AB
Käppalaförbundet
Norrvatten
SÖRAB
Storstockholms brandförsvar
Kommuner i Stockholm
nordost
Kommuner i Arlandaregionen
Swedavia AB StockholmArlanda Airport
Länsstyrelsen i Stockholm
Tillväxt, miljö och
regionplanering, Stockholms
läns landsting
Trafikförvaltningen,
Stockholms läns landsting
Trafikverket
Vattenmyndigheten
(länsstyrelsen i Västmanland)
Skogsstyrelsen
Naturvårdsverket
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
Försvarsmakten
Svenska kraftnät
Polismyndigheten i
Stockholms län
Lantmäterimyndigheten i
Stockholms län
Stockholms läns museum
Arriva Sverige AB
Nobina Sverige AB
Elverket Vallentuna AB
Vattenfall Eldistribution
Eon värme Sverige AB
























Ragn-Sells
Skanova Nätplanering
Stockholm
IP Only
Stockholms Handelskammare
Vallentuna
Företagarna i Vallentuna
Brottbyföretagarna
Vallentuna centrumförening
Hyresgästföreningen nordost
Lantbrukarnas riksförbund
Vallentuna
Friluftsfrämjandet Södra
Roslagen
Angarngruppen
Vallentuna
naturskyddsförening
PRO Vallentuna
SPF pensionärsföreningen
Vallentuna
Vallentuna hembygdsförening
Össeby hembygdsförening
Orkesta hembygdsförening
Frösunda hembygdsförening
Markims hembygdsförening
Vallentuna församling
Össeby församling
Intressenter att köpa mark i
Vallentuna (enligt
kommunens intressentlista)

