Det går bra,
Anna Grill
Utrednings- och Planeringsingenjör
Lunds kommun, Renhållningsverket
Box 41, 221 00 LUND
Besöksadress: Traktorvägen 16
Växel: 046-359 50 00
Direkt: 046-359 53 28
E-post: anna.grill@lund.se
-----Ursprungligt meddelande----Från: Daniel Mathiasson <daniel.mathiasson@lund.se>
Skickat: den 19 maj 2022 12:24
Till: Anna Grill <anna.grill@lund.se>
Ämne: Sv: Frågor ärende RH 2022/0124 Väster 7:1
Hej,
Tack, då diarieför vi detta som ert yttrande för jag antar att ni inte skickar in något separat?
/Daniel
-----Ursprungligt meddelande----Från: Anna Grill <anna.grill@lund.se>
Skickat: den 19 maj 2022 12:08
Till: Daniel Mathiasson <daniel.mathiasson@lund.se>
Ämne: VB: Frågor ärende RH 2022/0124 Väster 7:1
Hej Daniel,
Vi är nöjda med förklaringen och har inget att erinra.
Med vänlig hälsning

Anna Grill
Utrednings- och Planeringsingenjör
Lunds kommun, Renhållningsverket
OK
Fredrik Aldefors
Enhetschef Kärl

-----Ursprungligt meddelande----Från: Daniel Mathiasson <daniel.mathiasson@lund.se>
Skickat: den 17 maj 2022 14:19
Till: Anna Grill <anna.grill@lund.se>
Ämne: Sv: Frågor ärende RH 2022/0124 Väster 7:1
Hej Anna!
Du hade en fråga om vändplatsen och Gustavshemsvägen i detaljplanen för Öresundsvägens nya
dragning. Ursäkta att svaret dröjt lite men det är i alla fall så att det kommer att bli en ny
vändplats, som du nog sett på plankartan/illustrationen, men den blir med tillräckliga mått för
svängradien. Sen när det gäller parkeringsförbud så är det ju ingen planfråga men p-förbud i
vändplats brukar det väl alltid vara?
Bredden på Gustavshemsvägen kommer att vara som idag. Eller om du istället syftade på bredden
på den nya Öresundsvägen så är den planerad att bli 7 meter.
Mvh
Daniel
-----Ursprungligt meddelande----Från: Ann-Sofi Ahlgren <ann-sofi.ahlgren@lund.se> För Post.SBK.Förvaltningsbrevlåda
Skickat: den 13 maj 2022 10:49
Till: Anna Grill <anna.grill@lund.se>; Daniel Mathiasson <daniel.mathiasson@lund.se>
Ämne: Sv: Frågor ärende RH 2022/0124 Väster 7:1
Hej
Jag vidarebefordrar frågan till handläggaren som kommer att svara er, Daniel är dock ledig idag
men återkommer så snart han är tillbaka.
Vänlig hälsning
Ann-Sofi
Ann-Sofi Ahlgren
Stadsbyggnadskontoret
046-359 58 94
-----Ursprungligt meddelande----Från: Anna Grill <anna.grill@lund.se>
Skickat: den 13 maj 2022 10:28
Till: Post.SBK.Förvaltningsbrevlåda <stadsbyggnadskontoret@lund.se>
Kopia: Lars Fredrik Aldefors <fredrik.aldefors@lund.se>
Ämne: Frågor ärende RH 2022/0124 Väster 7:1

Hej,
Kommer vändplatsen på Gustavshemsvägen fortfarande vara kvar i den nya planen? Om
vändplatsen är kavar ska den uppfylla våra mått för svängradie samt ha parkeringsförbud.
Hur bred blir den nya vägen?
Med vänlig hälsning
Fredrik Aldefors /
Anna Grill
Utrednings- och Planeringsingenjör
Lunds kommun, Renhållningsverket
Box 41, 221 00 LUND
Besöksadress: Traktorvägen 16
Växel: 046-359 50 00
Direkt: 046-359 53 28
E-post: anna.grill@lund.se
-----Ursprungligt meddelande----Från: Jadwiga Romanowska Hansson <jadwiga.romanowskahansson@lund.se>
Skickat: den 4 maj 2022 11:45
Till: Anna Grill <anna.grill@lund.se>
Ämne: Du har blivit tilldelad nytt ärende RH 2022/0124
Hej!
Du har blivit tilldelad ett ärende med diarienummer"RH 2022/0124" med ärendemeningen "SBK
underrättelse 2022-05-04 Detaljplan för del av Väster 7:1 m.fl. i Lund - granskning"
Om detta ärende inte gäller dig kontakta registrator.
Det kan förekomma flera handläggare på ett ärende.
Handlingar som tillkommer ska översändas till registratorn digitalt samt orginalhandlingen i
papper för arkivering.
http://arende.lund.se?DIARYREF=18&CASEREF=231244
Vänligen
Jadwiga Romanowska Hansson

Underrättelse −Granskning
2022-05-04
Lunds Renhållningsverk

Detaljplan för del av Väster 7:1 m.fl. i Lund
(del av Öresundsvägen)
PÄ 23/2018

Ett förslag till detaljplan hålls tillgänglig för granskning den 5 maj – den
19 maj 2022. Under denna period kan du lämna synpunkter på
förslaget.

Har fastigheten bytt ägare ber vi er förmedla den här underrättelsen till den
nya ägaren så fort som möjligt.

Planens syfte

… är att möjliggöra omläggning av Öresundsvägens sträckning. Att flytta
Öresundsvägens koppling till Norra Ringen norrut är en förutsättning för
att Västerbro ska kunna omvandlas i enlighet med den fördjupade
översiktsplanen samt för att förverkliga Västerbroprogrammets mål och
intentioner. Planområdet består i dag av parkmark, gata och mark för
småindustriändamål.
Planförslaget innebär att Öresundsvägens befintliga koppling till
Mobiliarondellen stängs och istället får en ändrad sträckning upp till
Gustavshemsvägen och fram till korsningen Boställsvägen och Norra
Ringen.

Tidigare har ett planförslag varit utsänt för samråd. Då fick länsstyrelsen,
berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som
kan ha ett väsentligt intresse ta del av förslaget. De synpunkter som kom in
under samrådet finns redovisade i en samrådsredogörelse tillsammans med
stadsbyggnadskontorets kommentarer.
Hela förslaget och samrådsredogörelsen hittar du på webben:
lund.se/planerpagang. Det finns också i kommunhuset Kristallen,
Brotorget 1, Lund och på stadsbiblioteket i Lundasamlingen, Sankt Petri
Kyrkogata 6, Lund.

Hyresfastighet eller bostadsrättsförening?

I så fall ska ni underrätta hyresgäster eller föreningsmedlemmar om att
detaljplaneförslaget finns tillgängligt, använd gärna den affisch som då finns
bifogad.

Lämna synpunkter

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Synpunkter lämnar du via e-tjänsten ”Lämna synpunkter på en plan” som du
hittar via lund.se/planerpagang.
Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Brotorget 1

046-359 50 00

www.lund.se

stadsbyggnadskontoret@lund.se

1(2)

2(2)
Du kan också skriva till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller skicka ditt
yttrande via post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND.
Kom ihåg att ange ditt namn och postadress.

Senast den 19 maj 2022 behöver vi dina synpunkter (yttrande).

De personuppgifter du lämnar behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). På www.lund.se/gdpr hittar du mer information
om hur Lunds kommun arbetar med frågor kopplade till GDPR.

Vad händer sedan?

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande. Planförslaget
kommer efter granskningen att överlämnas till byggnadsnämnden för beslut om
antagande. Det kommer inte finnas fler tillfälle lämna synpunkter på
planförslaget.
Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden,
kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.
Vid frågor om planförslaget vänligen kontakta planavdelningen, detaljplanen
handläggs av planarkitekt Daniel Mathiasson, telefon 046-359 39 78.
Stadsbyggnadskontoret i Lund
Ann-Sofi Ahlgren
planadministratör

