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KUNGÖRELSE
PLANSAMRÅD
Detaljplan för Bostället 23 - 24 mm, Skövde stad, Skövde kommun, finns utställd för samråd.
Planområdet ligger i stadsdelen Mariesjö, ca. 1,5 km. nordost om Skövde centrum. Området gränsar till
småhusbebyggelse i väster och söder, och till verksamhetsområden i norr och öster.
Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder på fastigheten Bostället 23, och bostäder i
kombination med centrumfunktioner på fastigheten Bostället 24. Planen avser även att skydda
befintliga kulturhistoriska värden, samt möjliggöra för nya trafiklösningar.
Planförslaget överensstämmer med inriktning för området i översiktsplan (ÖP 2025) samt i
fördjupningen av denna för centrala Skövde (FÖP Centrala Skövde).
Bostället 23 - 24 ingår även i det planprogram för Mariesjö som tas fram parallellt med detaljplanen.
Planprogrammet för Mariesjö utreder översiktliga förutsättningar och redovisar förslag på hur
Mariesjöområdet på sikt kan utvecklas till en stadsmiljö med en blandning av bostäder, kontor, service,
samt lokaler för Science Park Skövde och högskolan mm.
Förslaget till detaljplanen finns utställd för samråd fr.o.m. 2019-05-13 t.o.m. 2019-06-28.
Under samma period finns även förslaget till planprogram för Mariesjö utställt för samråd.
Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i Stadshusets entréplan, Fredsgatan 4, under stadshusets
öppettider eller enligt överenskommelse per telefon 0500 – 49 80 58.
Under samrådstiden ovan kommer planförslaget även att finnas tillgängligt på Skövde kommuns
hemsida www.skovde.se under rubriken
Bygga & bo/Detalj- och översiktsplaner/Planer under utställning och planer under arbete
Öppna samrådsmöten där både förslaget till detaljplan för Bostället 23 - 24 och förslaget till
planprogram för Mariesjö presenteras hålls vid två tillfällen;
- måndagen den 27 maj kl. 18.00, Portalen, Science Park Skövde.
- tisdagen den 4 juni kl. 18:00, Växthuset, Science Park Skövde.
Den som har synpunkter på förslaget till detaljplanen har möjligheter att framföra dessa skriftligen till
Sektor samhällsbyggnad, planenheten, 541 83 Skövde, eller via e-post samhallsbyggnad@skovde.se
senast 2019-06-28. Märk gärna er sändelse med PLAN.2018.15
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