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Detaljplan för del av Arkivet 3 i Lund, Lunds kommun
Brunnsgatan 11
PÄ 34/2011a
Byggnadsnämnden har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder och vård inom
del av kvarteret Arkivet 3.
Syftet är att uppföra tre byggnader som dels ska användas av vård och
omsorgsförvaltningen dels ska uppföras som bostäder. Inom planområdet ingår
även en befintlig byggnad som idag används till äldreboende men som föreslås få
en ändrad användning som både medger vård och bostäder. Tanken är att skapa en
öppen mötesplats mellan den nya mittenbyggnaden och den befintliga byggnaden,
Mårtenslund, i den nordöstra delen av kvarteret.
Planförslaget innefattar:
• Byggrätter för bostäder och vård.
• Ändrad användning av befintlig byggnad i den nordöstra delen av planområdet.
För utbyte av information och synpunkter hålls detaljplanen tillgänglig för samråd.
Tid: 22 oktober – 3 december 2012.
Plats: Stadsbyggnadskontoret, Bangatan 10 A, Lund.
Expeditionstid: Måndagar−fredagar klockan 10−12, eller annan tid efter
överenskommelse med planens handläggare.
Handlingar finns även på Stadsbiblioteket, Sankt Petri Kyrkogata 6 i Lund
samt på www.lund.se/planerpagang
Samrådsmöte kommer att hållas den 12 november 2012 klockan 17.30 på
Stadsbyggnadskontorets projektkontor i Västra stationsbyggnaden, hiss − andra
våningen, med ingång från Västra Stationstorget 10, Lund. Se bifogad karta.
Detaljplanen handläggs av Planavdelningen
planarkitekt Karin Jönsson, telefon 046-35 941 93
biträdande planchef Lotta Wallin, telefon 046-35 65 03.
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Förslaget berör även anläggningssamfälligheten Arkivet GA:1 (miljöhus).

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds
underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns tillgängligt enligt ovan.
Om Er fastighet övergått till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna underrättelse.
Synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Stadsbyggnadskontoret i Lund,
Box 41, 221 00 LUND, senast den 3 december 2012.
Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ann-Sofi Ahlgren
planadministratör
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