NYHETSBREV OKTOBER 2021
Till dig på Mariagatan 1-5

STADSFÖRNYELSEN PRESENTERAS

Sundbyberg oktober 2021 | Hej, under oktober har vi träffat ett antal hyresgäster i bogruppen som delat
med sig av behov och synpunkter från visningen på Högklintavägen samt ett första renoveringsförslag.
Vi har även träffat de hyresgäster som beröras extra mycket av förslaget till stadsförnyelsen i kvarteret.
Snart kommer alla ges möjlighet att tycka till på Sundbybergs stads plansamråd.

STORT TACK TILL BOGRUPPEN
Först och främst vill vi tacka bogruppen för engagemanget så här långt. Vi har fått in många värdefulla
synpunkter, tankar och idéer som vi tar med oss in i fortsatta planeringen.

VÄLKOMMEN PÅ DETALJPLANESAMRÅD 23 NOVEMBER
Här näst väntar Sundbybergs stads detaljplanesamråd där den tilltänkta stadsförnyelsen i kvarteret
Bildhuggaren 11 ska presenteras. Det handlar om Mariagatan, Prästgårdsgatan och Tallgatan.
Planen är att mötet ska hållas den 23 november i Folket hus kl 14:00- 16:30. Välkommen att delta!
– På plansamrået får allmänheten lämna synpunkter på förslaget. Det vill säga hur mycket som får byggas i
kvarteret – samt vad hus och mark får användas till. Vi kommer finnas på plats för att lyssna in synpunkter och
svara på frågor, berättar projektledare Andreas Finnman.
Nyfikna kommer kunna ta del av samrådshandlingarna som ställs ut på Sundbybergs och Hallonbergens
bibliotek och i stadshusets entré.
Inför plansamrået ska förslaget också offentliggöras på Sundbybergs stads hemsida sundbyberg.se. Där
beräknas plankartan och planbeskrivning över den ändrade detaljplanen dyka upp den 9 november.

HYRESGÄSTSAMRÅD UNDER NÄSTA ÅR
Lite länge fram blir det också dags för hyresgästsamråd på Mariagatan. Då ska renoveringen i sin helhet
diskuteras. Preliminärt beräknas mötesserien starta sen vinter eller tidig vår 2022, med hänsyn till stadens
detaljplanesamråd. Vill du redan nu anmäla intresse att delta? Hör då av dig till oss på
mariagatan@forvaltaren.se.

HAR DU FRÅGOR TILL OSS?
Du hittar alla våra kontaktuppgifter på forvaltaren.se/Projekt och Mariagatan 1-5. Mycket välkommen att
höra av dig!
Vänliga hälsningar
Andreas Finnman, projektledare
Anna Rydert, Projektsamordnare
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