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Dnr 135/20

Ny detaljplan för
Strömsholm 8:59
Tyck till mellan 7 december 2020 och 15 januari
2021
Vi har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Strömsholm 8:59
(f.d. Jazzens museum). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för vandrarhem,
bostäder och kontorsverksamhet i befintlig byggnad.
Under samrådstiden den 7 december 2020 till den 15 januari 2021 är du
välkommen att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska ha inkommit
senast den 15 januari 2021 till: kommunstyrelsen@hallstahammar.se eller till
Kommunstyrelsen, 734 80 Hallstahammar.
På grund av rådande omständigheter med covid-19 kommer inget fysiskt
samrådsmöte att anordnas. Om information önskas gällande planen eller om du
har några frågor ber vi dig istället att höra av dig till kundcenter.

Kommunstyrelsen 2020

Kontaktuppgifter
Kundcenter
Telefon: 0220-240 00
E-post: kommunstyrelsen@hallstahammar.se
Internetadress: www.hallstahammar.se

Planprocessen
En detaljplan anger hur ett begränsat område får bebyggas och hur mark- och
vattenområden får användas. Detaljplanen tas fram i en planprocess som är till
för att säkerställa att såväl allmänna som enskilda intressen tas till vara. De som
är berörda av detaljplanen, till exempel boende i angränsande fastigheter,
företag eller organisationer erbjuds möjlighet till delaktighet och inflytande under
planprocessens gång.
Den här planförslaget är ute på samråd, vilket är det första av två tillfällen att
lämna synpunkter och önskemål på ändringsförslaget. Mer information om
detaljplaneprocessen finns på kommunens hemsida (sök på detaljplanearbetet).
Figuren nedan illustrerar planprocessen och i vilket skede planarbetet är just nu

Ta del av förslaget
Du har fått planförslaget utskickat med detta brev. Ny detaljplan för Strömsholm 8:59
Dp 232 finns även på vår hemsida: www.hallstahammar.se/detaljplaner. På grund av
gällande restriktioner finns möjlighet att få tillgång till fysiska handlingar via kundcenter
och planen finns utställd på Kolbäcks bibliotek under samrådstiden.

Förteckning över samrådskretsen
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Fibra
Hallstahammars trafiksäkerhetsförening
Kommunala handikapprådet
Kommunala pensionärsrådet
Kultur- och fritidsnämnden
Lantmäterimyndigheten
Länsstyrelsen Västmanlands län
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Mälarenergi AB
Postnord
Polisen
Skanova
Socialnämnden
Tekniska nämnden
VafabMiljö Kommunalförbund
Villaägarna i Hallstahammars kommun
Fastighetsägare och rättighetsägare m.fl. enligt fastighetsförteckningen.
Postadress
Kommunstyrelsen
734 80 Hallstahammar

Besöksadress
Kommunhuset
Prästgårdsgatan 1

E-post
kommunstyrelsen@hallstahammar.se
Internetadress
www.hallstahammar.se
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