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Kungorelse
Granskningsutlatande for detaljplanen
del av Tellus 5 och del av Talje 1:1
Detaljplaneforslaget har varit utstallt under tiden
2021-10-18 till 2021-11-08 i Sodertalje stadshus.
Synpunkter som kommit in under granskningen finns
sammanfattade och kommenterade i ett

granskningsutldtande. Utifrdn inkomna synpunkter
under granskningen har planbeskrivningen och
plankartan justerats. De huvudsakliga frdgorna som
hanterats mellan granskning och antagande ar
frdgor om kulturmiljo, dagvatten,
markmiljoundersokning, stabilitetsforhallanden och
oversvamningsrisk.

Nya bestdmmelser som beror dagvattenhantering,
skydd och utformning av allman plats samt en ny
bestammelse inom kvartersmark om markreservat
for allmannyttig gdngtrafik har lagts in i plankartan.
Detaljplanen beraknas antas i kommunfullmaktige
den7februari2022.

Meddelande om granskningsutldtande infor
antagande, granskningsutldtandet samt
samrddsredogorelsen finns tillsammans med
ytterligare information pa detaljplanens hemsida
www.sodertalje.se/detaljplan/tellusS
Kopior av handlingarna kan dven bestallas via
sbk.plan@sodertalje.se.

Stadsbyggnadsnamnden

Sodertalje kommun, 151 89 Sodertalje
Tel: 08-523 010 00, www.sodertalje.se
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Brostcancerforbundet ar Sveriges enda intresseorganisation som
enbart fokuserar pa brostcancer. For oss ar alia manader rosa.
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Ska du Hytta? Glom inte att ta med dig tidningen

*

Bti medlenllUBI^CTUMWBiiNR

Kopa eller
salja?
Sok bland tusentals
nya annonser

•S5 to kus.se

PRYLAR kopes

m

^a

Piano kopes/hamtas
Piano och Flygel kopes/
hamtas ring; 0735420144 -
0703421222,0735420144
Webbnr: 9808450

sa

Platleksakermed
PIStleksaker. Brio. Leksaksbilar:
Dinky, Corgi Tekno m.m. Koper
hela samlingar. Ring eller smsa
med vad du har. Janne, 072-
306 4910
cavie
Webbnr: 9798531
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Sportens stjSmor
Sportens stjarnor frtn Hem-
mets Journal, Atfabilder. VM58
biljetter Bra betalt i gott
skick, kw@svenskaamb.se,
0707546999
1/Srnamo
Webbnr: 9808346

FORLORAT

Har du sett vdr Fasse?
1 Sr hane forsvann i Taxinge
i September. Chippad och re-
gistrerad. Bar inget halsband,
ej tatuerad. Generos hittelon.
073-9872575
Taxinge Nykvarn

Rojt ur
forradet?
Satj dina prylar med
en annons har

•S* to kus.se
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