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Hotell mm i Hallunda
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett hotell på del av fastigheten
Hallunda 4:34, i norra planområdet. Syftet är också att möjliggöra bl.a. en
snabbmatsrestaurang i anslutning till den befintliga bensinstationen på fastigheten Brunna
Äng 1, i södra planområdet.

Utställningshandlingar
Utställning - Planbeskrivning
(PDF, 2 316 kB)
Utställning Genomförandebeskrivning (PDF,
460 kB)
Utställning - Illustrationsplan
(PDF, 529 kB)
Utställning - Detaljplan (PDF,
483 kB)
Utställning - Riskutredning
reviderad (PDF, 2 533 kB)
Behovsbedömning (PDF,
357Kb)
Dagvattenutredning (PDF,
4633Kb)
Översiktlig geoteknisk utredning
(PDF, 443Kb)
Markteknisk
undersökningsrapport (PDF,
1131Kb)
Samrådsredogörelse (PDF,
160kB)
Samråd - Planbeskrivning (PDF,
2323Kb)

Förslaget
Planområde är beläget i Hallunda, ca 450 meter öster om Hallunda centrum. Planen
innebär möjlighet att etablera ett hotell med 150-220 hotellrum, konferenslokaler, spa,
restaurang och festvåning för cirka 300 gäster samt bl.a. en snabbmatsrestaurang på
tomten söder om Lusernvägen. Hotellet skall vara ett intressant gestaltat landsmärke från
E4 och den kommer att öppna sig mot närliggande gång- och cykelvägar, vilket i sin tur
skapar en trevlig och trygg närmiljö. Planen har upprättats i enlighet med PBL 1987:10.

Samråd Genomförandebeskrivning (PDF,
1370Kb)
Samråd - Solstudie (PDF,
1245Kb)
Samråd - Plankarta (PDF,
714Kb)

Kontakta kommunen
Skicka meddelande
Ring 08-530 610 00
Telefontider
mån 08.00-18.30
tis-tors 08.00-16.30
fre 08.00-14.30

Besök oss

Vill du veta mer
Projektledare
Nina Vesterli

Planarkitekt
Raad Al Khafagy

Vad händer nu?
Planförslaget var på samråd och resultat av samrådet med de inkomna förslag och
synpunkter och kommunens motiverade ställningstagande till dessa är redovisat i en
samrådsredogörelse som finns bland handlingarna till höger.
Nu är förslaget utställt i kommunalhuset, plan 7 och medborgarkontor i Hallunda mellan 2
juli och 19 aug 2013. Inkomna synpunkter sammanställs och besvaras i ett utlåtande.

Handlingar
Här till höger kan du ta del av utställningshandlingarna. Eftersom en del av dem är ganska
stora är det bättre att högerklicka på dem och välja att spara dem på din egen hårddisk.
Önskas papperskopia går det att beställa via plan@botkyrka.se

Har du synpunkter eller frågor?
Under samrådet har du möjlighet att ge dina synpunkter på förslaget. Dina eventuella
synpunkter måste vi ha fått skriftligen senast vid samrådets slut, 19 augusti.
Adress: Botkyrka kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 147 85 Tumba.
Om du inte har framfört dina synpunkter skriftligen senast under utställningen kan du förlora
rätten att överklaga.
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Tipsa

Facebook

Twitter

Fler alternativ
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