
 
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Utvecklingen av Hindsgavl i Ekeby
Nyhetsbrev september 2021

Välkommen till samrådsmöte om
detaljplanen för Hindsgavl
Nu kan du ge dina synpunkter på det nya detaljplaneförslaget.
Den 20 september håller vi ett digitalt samrådsmöte för att
berätta om förslaget och ta emot frågor.
 
Nu välkomnar vi dig som bor i Ekeby och andra intresserade att delta i ett digitalt
samrådsmöte den 20 september klockan 18.00. Vi bjuder in till detta för att ge en bild
av hur det nya detaljplaneförslaget för Hindsgavl ser ut och ge närboende och andra
möjlighet att ställa frågor. 
 
Samrådsmötet ligger i början av samrådsperioden på sex veckor för att tidigt kunna
ge en god bild för er som vill lämna synpunkter. 
 
De som deltar i mötet från kommunens sida är bland andra arkitekter och
tjänstepersoner samt förtroendevalda i plan- och byggnadsnämnden.
 
Samrådsmöte Hindsgavl/Ekeby
Datum: 20 september
Tid: 18.00
Hur: digitalt via Zoom (se mer information via länken nedan)
 
Föranmäl gärna dina frågor
Om du vill, får du gärna föranmäla dina frågor senast den 20 september klockan 08.00
(ursprungligen torsdag den 16 september klockan 12.00, men nu förlängt), för att
frågestunden ska bli så effektiv och strukturerad som möjligt. Ambitionen är att
försöka besvara så många frågor som möjligt. Det går också bra att ställa frågor
muntligt på mötet.   
 
Lämna skriftliga synpunkter
Det kan vara bra att veta att alla synpunkter som du vill att vi ska ta hänsyn till i
processen måste lämnas skriftligen, enklast gör du detta genom det formulär som du
hittar via nedan länk. Samrådet pågår till 22 oktober och är den sista dagen för att
lämna in synpunkter.
 
Inför mötet kan du ta del av förslaget genom att läsa samrådshandlingarna som vi
publicerat på nedan länk.
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Länk till samrådsmötet,  information om föranmälan av frågor och
samrådshandlingar hittar du här.
 
Information om samrådsmötet har också gått ut på kommunens hemsida, genom
postala utskick till bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och andra sakägare i området,
samt via flyers och affischer i planområdets närområde.   

Varmt välkommen!
Önskar,
Projektgruppen för utvecklingen av kvarteret Hindsgavl
Uppsala kommun
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