
Efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott (2014-03-17 §61) fick Sydnärkes 
Byggförvaltning uppdraget att ta fram en detaljplan för området Norra Bergen. Bifogat 
förslag till detaljplan är nu föremål för samråd. Samrådet syftar till att informera om pågående 
planarbete samt att ge möjlighet till insyn och påverkan. Förslaget till detaljplan har skickats 
för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning samt till kommunala 
insatser, myndigheter och övrigt berörda.

Planområdet omfattar ca 3,5 hektar och är beläget vid Norra Bergen i centrala Askersund. 
Planens syfte är att möjliggöra förtätning med bostäder inom området och att möjliggöra för 
kyrkans verksamhet att utvecklas till följd av centralisering och breddning av verksamhetens 
fokus, med hänsyn till områdets kulturhistoriska värden. Vidare syftar planen till att omreglera 
vissa byggrätter och skapa förutsättningar en flexibel användning av befintliga och planerade 
byggnader med möjlighet till viss verksamhetsutveckling.

Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns även att tillgå i sin helhet på:
Sydnärkes Byggförvaltning Sundsbrogatan 24, Askersund
Sydnärkes Byggförvaltnings hemsida: www.sydnarkebygg.se

Öppet hus: Den 28 juni mellan kl 17.00 och 19.00 kommer det hållas öppet hus i form av drop 
in i södra kyrkoflygeln vid Sofia Magdalena kyrka. Mötet är ett tillfälle för att diskutera frågor 
gällande planens utformning, möjligheter och begränsningar. Representanter från kommunen 
och fastighetsägarna kommer finnas på plats och det kommer bjudas på fika. Välkommen! 

Samrådstiden pågår 11 juni - 9 juli 2018. Eventuella synpunkter ska ha 
inkommit senast den 9 juli.

Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du 
representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare 
överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under samrådstiden tolkas som att inga 
synpunkter finns.

Synpunkter framförs skriftligt till:   
Postadress     E-post
Askersunds kommun    kommunstyrelsen@askersund.se
Kommunstyrelsen
696 82 Askersund

Eventuella frågor ställs till:
Tobias Jansson, Biträdande stadsarkitekt     
0583-820 47     
tobias.jansson@sydnarkebygg.se
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