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Till berörda myndigheter,
föreningar och sakägare.

KUNGÖRELSE
Detaljplan Örlogsmannen 5 och Östen 2 m.fl.,
Skeppsbron, Jönköpings kommun

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för
Örlogsmannen 5 och Östen 2 m.fl. Planförslaget möjliggör en
omvandling av industrimark till en stadsdel med bostäder, service och
arbetsplatser och är det andra steget i Jönköpings kommuns planer för
stadsutveckling av området kring södra Munksjön enligt fördjupningen
av översiktsplanen Ramprogram för södra Munksjön och den tematiska
översiktsplanen Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare. Här finns

utrymme för rekreation och aktiviteter för närboende och
besökare. Vatten och grönska blir närvarande i den nya
stadsmiljön. På sikt kan en station för höghastighetståg göra
stadsdelen till en central mötesplats i regionen.
Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av
projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen
inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som
avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).
När detaljplan upprättas skall enligt Plan- och bygglagen 5 kap 11
§ berörda intressenter beredas tillfälle till samråd. Vi översänder
därför kopior av planhandlingar för utbyte av information och
synpunkter. Vi ber samtidigt om hjälp med att nå eventuella
hyresgäster, som berörs av förslaget och att dessa får ta del av det
översända materialet.

Extra kopior kan beställas från stadsbyggnadskontoret. Frågor
besvaras av
Sara Sardari sayyar, planarkitekt
tel.10 51 27 eller e-post: sara.sardari-sayyar@jonkoping.se
Mats Davidsson, planarkitekt
tel. 10 52 47 eller e-post: mats.davidsson@jonkoping.se
Planhandlingarna finns tillgängliga fram till den 2016- 04-20 i
kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i
Jönköping, öppet på vardagar 8 – 17. Se även på kommunens
hemsida www.jonkoping.se/detaljplaner.
Allmänt samrådsmöte kommer att hållas 2016-02-29, kl 18:30 i
Tvetasalen Hc113 på HLK (Högskolan för Lärande och
Kommunikation)
Synpunkter skall lämnas skriftligen till Stadsbyggnadsnämnden
senast 2016-04-20. Den som inte har framfört sina skriftliga
synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att
anta detaljplanen.
Adress:

Jönköpings kommun
Stadsbyggnadsnämnden
551 89 Jönköping.
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