Annons i SMP den 13 maj 2019

KUNGÖRELSE

enligt 5 kap PBL (plan- och bygglagen)
Detaljplan – Samråd

Växjö 8:30 m.fl. (Ringsberg-Kristineberg) Hov i
Växjö, Växjö kommun
Syftet med detaljplanen för fastigheten Växjö 8:30 m.fl. tillhörande stadsdel Hov i
Växjö, är att skapa förutsättningar för områdets utveckling samt att säkerställa
allmänhetens tillträde och nyttjande av området, med allmän platsmark. Områdets
kulturhistoriska och gröna värden skyddas och olika verksamheter ges möjlighet
till fortsatt existens och utveckling.
Området Ringsberg-Kristineberg utgör s.k. ”kulturkullen” i Växjö, med värdefulla
byggnader och gröna miljöer, som hyser idag olika kulturella verksamheter samt
skolor med olika profiler (grundskola, restaurangskola, musikskola). Planens
intention är att det är områdets byggda och gröna miljöer som ska styra vad som
kan finnas för verksamheter inom området. Med respekt för den byggda och gröna
miljön ska det vara möjligt att bedriva nuvarande verksamheter i området (kultur,
utbildning mm) men också pröva och etablera nya, som restaurang/mikrobryggeri/
bostäder/kontor eller annat som kan utveckla och stärka området, idag och i
framtiden – kulturkullen, en mötesplats i ständig utveckling!

Samrådstid: 2019 05 13 – 2019 06 24

Samrådsmöte: den 23 maj kl. 18.30 (Plats: Konserthuset i Växjö, sal Aniara)
Frågor gällande detaljplanen besvaras av planchef Djana Micanovic, tel. 0470436 22, e-post: djana.micanovic@vaxjo.se
Frågor gällande ev. ny byggnation inom området, etablering av bryggeriet, övriga
befintliga hus/dess användning mm besvaras av fastighetsägaren Vöfab, Tony
Söderena, tel. 0470-419 28
Samrådshandlingar finns tillgängliga:
- Växjö kommuns kontaktcenter (reception Björnen), ingång Västra
Esplanaden18.
Kontaktcenter har öppet måndag-fredag kl. 07.30 – 16.30.
- Stadsbiblioteket, Västra Esplanaden 7, Växjö
Information finns också på kommunens hemsida:
www.vaxjo.se/detaljplaner under rubriken ”Detaljplaner, pågående”.
Eventuella synpunkter på planförslaget skall vara skriftliga och inkomna till
byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret, Box 1222, 351 12 Växjö, eller via epost byggnadsnamnden@vaxjo.se senast 2019-06-24. Den som inte framfört
skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare
överklaga kommunens beslut om detaljplan

