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Inbjudan till samråd för fördjupning av
översiktsplanen för Rimbo
Ks 2017-897
Norrtälje kommun har upprättat ett förslag till ny fördjupning av översiktsplanen för Rimbo.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 september 2021, § 163, att skicka ut förslag till
fördjupning av översiktsplanen på samråd.
I ett område där kommunen vill vägleda utvecklingen mer i detalj kan översiktsplanen
fördjupas. Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Rimbo kompletterar alltså den
kommunomfattande översiktsplanen. Planens syfte är att skapa en långsiktigt hållbar
utveckling av bebyggelsen i området. Den ska vara vägledande och ett underlag för
dialog mellan olika intressenter. Planen ska också vara ett verktyg i kommunens arbete
med detaljplaner och bygglov
Samrådstid: 4 oktober – 14 november 2021
Samrådshandlingar
Samrådshandlingar och övrig information finns på kommunens webbplats
norrtalje.se/rimbo2050
Fördjupning av översiktsplanen för Rimbo i digitalt format finns på denna länk:
fop-rimbo-samradsforslag.pdf (norrtalje.se)
Om det skulle vara så att du inte kan ta del av handlingarna från webbplatsen, ta
gärna kontakt med kommunens kontaktcenter, telefon 0176 710 00, så skickar vi
handlingar till dig.
Öppna samrådsmöten
Fredag den 8 oktober klockan 10.00-14.00 utomhus i Rimbo centrum
Måndag den 11 oktober klockan 11.00-18.00 utomhus i Rimbo centrum
Lördag den 23 oktober klockan 13.00-16.00 Kulturscenen, Bålbroskolan, Rimbo
Lämna in synpunkter
Synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 14 november 2021 till:
Kommunstyrelsen, Box 800, 761 28 Norrtälje eller rimbo2050@norrtalje.se
Med vänlig hälsning
……………………………………
Lotta Lagergren
Plankoordinator
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Interna remissinstanser:
Barn- och skolnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Teknik- och klimatnämnden
Utbildningsnämnden
Val- och demokratinämnden
Norrtälje Energi AB
NVAA AB
Roslagsbostäder AB
Ungdomsrådet
Äldreombudsmannen
Övriga remissinstanser:
Energimyndigheten
Knivsta kommun
Lantmäteriet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Naturvårdsverket
Polismyndigheten
Region Stockholm Trafikförvaltningen
Rimbo Köpmannaförening
Rimbo Samrådsgrupp
Roslagens Naturskyddsförening
Roslagens Ornitologiska förening
Skanova
Vallentuna kommun
Vattenfall Eldistribution AB

