
26 LT Torsdag 13januari 2022

I
I.

[•

^
^

I;
'•:

t

I

';

.'•

1

.c

I

t.

r~

ANNONSGUIDE
'••;>-.'• •-. '•.

gKUNG|Ril-SE»-

'^ Sodertalje
kommun

•;

Kungorelse

Detaljplaner som vunnit laga kraft
• Detaljplan for Del av Glasberga 1:15 (forskola) i
Sodertalje antagen av Stadsbyggnadsnamnden den
1 juni 2021 har vunnit laga kraft den 9 juli 2021.

• Detaljplan for Hdrfageln 6 m.fl. i Jarna antagen av
Jarna kommundelsndmnd den 22 juni 2021 har vunnit
lagakraftden20juli2021.

• Detaljplan for Brostenen 2 i H616 antagen av H616-
Morko kommundelsndmnd den 4 november 2021har

vunnit laga kraft den 9 december 2021.

Stadsbyggnadsndmnden, Jarna kommundelsnamnd
och Holo-Morko kommundelsnamnd vill i delta

sammanhang informera om att den som lider skada
pa grund av detaljplanen kan bli berattigad till
ersattning av kommunen. Bestdmmelserna om detta
finns i 14 kop PBL (Plan- och bygglagen).

Den som vill ha ersattning for skador pa grund av
detaljplanen m6ste vacka talan om det till mark- och
miljodomstolen vid Nacka tingsratt inom tvd dr. Tiden
raknas fr6n det datum planen vunnit laga kraft. Om
skadan rimligen inte kunde forutses inom den tiden
far talan vackas senare.

Planhandlingar (inns pa kommunens hemsida
www.sodertalje.se/detaljplan_sodertalje

Stadsbyggnadsnamnden
Jarna kommundelsnamnd

Holo-Morko kommundelsndmnd
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Sodertaljekommun, 151 89 Sodertalje
Tel: 08-523 010 00, www.sodertalje.se
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Kop&Salj
Sok bland tusentals nya annonser

•I* lokus.se

PRYLAR kopes
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Piano kopes/hSmtas
Piano och Flygel kopes/
hSmtas ring; 0735420144 -
0703421222,0735420144
Webbnr: 9808450
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Sportens stjSrnor
Sportens stjarnor frSn Hem-
mets Journal, Alfabilder. VM58
biljetter Bra betalt i gott
skick, kw@svenskaamb.se,
0707546999
VSrnamo
Webbnr: 9808346

Rojtur
forradet?
Sa!j dina prylar med en annons har

^ lokus.se
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ST6D OOKTOR MUKWEG^
»8»a»a!BW!B«»SSS! sairas •SSSi^Mtsss^.

FOR mi

ARBETE KONGOS KVlNNORj

Denis Mukwege ar lakaren som
natt varldsberommelse for sitt

arbete med kvinnor som utsatts

for grovt sexuellt vald. Ar 2018
vann han Nobels Fredspris
for sitt mod och ihardighet for
manskliga rattigheter och var-

dighet. Bli manadsgivare idag
och fa boken om hans liv.
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Bokens varde 200 kr

Ga in pa lakarmissionen.se/mukwege

eller ring oss pa telefon 08-620 02 00

och anmal dig som manadsgivare.

Bokenskickas direkt hem till din brevlada sa snart auto-

giroavtalet ar godkant och klart.
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Lakarmissionen
lakarmissionen.se
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