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MISSIV
Samhällsbyggnadskontoret
Datum

Vår beteckning

9 juni 2020

KS 15/0261
Till berörda remissinstanser,
sakägare och andra intresserade

Samråd
av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen i
Upplands-Bro kommun, FÖP Kungsängen 2040
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP)
för Kungsängen i Upplands-Bro. Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 27 maj 67 §
sänds planförslaget, FÖP Kungsängen 2040, ut för samråd i enlighet med PBL SFS
2010:900. Samrådshandlingarna är en fördjupning av Upplands-Bros gällande
översiktsplan ÖP 2010. Varmt välkommen att delta!
FÖP Kungsängen har särskilt fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
FÖP:en zoomar in på tätorterna och ger förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska
utvecklas, var vi kan förtäta med bostäder, och hur vi kan rusta kommunen för att
klara av ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och översvämningar. Vi
tittar särskilt på hur Kungsängens torg kan fortsätta utvecklas som en trygg och
levande plats, hur stationsområdet kan utvecklas och hur vi kan göra kommunen
lättare och roligare för barn att orientera sig i.
Till planförslaget hör en sammanfattning av planeringsförutsättningar för Bro och
Kungsängen. Med planförslaget följer också en hållbarhetskonsekvensbeskrivning
som utgör en miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt
bestämmelserna i Miljöbalken.
Vi vill veta vad du tycker! Vi vill nu fortsätta dialogen med boende och verkande i
Upplands-Bro kommun, myndigheter och grannkommuner med flera. Planförslaget
innehåller både övergripande strategier och konkreta förslag som vi gärna vill veta era
tankar om.
Ni kan lämna era synpunkter via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i
samrådsredogörelsen ska de lämnas skriftligt. Skicka dina synpunkter till
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen, eller
kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange referens ”Synpunkter FÖP Kungsängen KS
15/0261”. Det går också bra att ringa oss för ett samtal. Vi behöver era synpunkter
senast den 25 september 2020.
Samrådstiden är 9 juni – 25 september 2020. Förslaget finns att se på biblioteken i
Bro och Kungsängen samt i kommunhuset i Kungsängens centrum. Materialet finns
även på kommunens webbplats: http://www.upplands-bro.se/tatort.
Frågor i ärendet besvaras av Susanna Evert, översiktsplanerare på
Samhällsbyggnadskontoret.

Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen.
- Kungsängens bibliotek, Kulturhuset, Furuhällsplan 1,
Kungsängen.
- Biblioteket i Brohuset, Bro Centrum 1, Bro.
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/tatort.

Handlingar:
- Missiv (denna handling).
- Remiss- och sändlista.
- Samrådsbeslut KS 2020-05-27 § 67.
- Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP
Kungsängen 2040.
- Hållbarhetskonsekvensbeskrivning – Fördjupade översiktsplaner för
Bro och Kungsängen.
- Planeringsförutsättningar – Fördjupade översiktsplaner för Bro och
Kungsängen.

Upplands-Bro kommun

Datum

2020-06-09

Samhällsbyggnadskontoret 08-581 690 00
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Samhällsbyggnadskontoret behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så
som namn, adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan
behandling är för att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.
Om du är markägare har vi fått dina uppgifter från Fastighetsregistret. De uppgifter du
själv lämnar i till exempel yttranden registreras för administration och uppföljning. Vi
tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse eller
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är
personuppgiftsbiträden, till exempel plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post:
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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