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BREV 
2017-02-01 | Dnr: 2012-00962-214 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

Inbjudan till programsamråd för Bårstafältet, Bårsta i 
Södertälje 

Ett förslag till program för Bårstafältet har upprättats och stadsbyggnadsnämnden har beslutat 
att skicka ut förslaget för samråd. 

Programmets syfte är att möjliggöra för en förtätning av staden med nya bostäder samt att 
hantera dagvattenproblemen i området.  

Med programmet vill stadsbyggnadskontoret koppla samman Ronna med Södertälje centrum, 
skapa och erbjuda attraktiva mötesplatser, nyttja befintliga gång- och cykelvägar samt befintlig 
kollektivtrafik. 

Stadsbyggnadskontoret vill även tillgodose behovet med 1000 nya bostäder per år samt bevaka 
kommande behov av studentbostäder 

Förslaget finns uppsatt 6 februari- 31 mars 2017 Stadshuset, Campusgatan 26 (under ordinarie 
öppettider).  

Alternativt kan man hitta förslaget på kommunenes webbplats:  

www.sodertalje.se/program/barstafaltet 

 

 

Öppet hus kommer att hållas i Södertälje stadshus, Campusgatan 26. Under mötet finns 
representanter från Södertälje kommun på plats för att svara på frågor och lyssna på synpunkter 
som kommer upp. 

 
Tid: Tisdagen den 7 mars 2017, kl 15:00-20:00 
Plats: plan 0 i Stadshuset 

 

Planprocess för ärendet 
I programmet uppmärksammas frågor av övergripande karaktär och riktlinjer för det fortsatta 
detaljplanearbetet anges. Programsamrådet är det första av tre tillfällen då allmänhet och 
remissinstanser kan lämna synpunkter på förslaget.  
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Den som inte har framfört skriftliga synpunkter under programsamråd, plansamråd eller 
granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 
 

Planprocessens olika skeden 

 
 
Det går att skicka efter kopior av handlingarna genom att kontakta samhällsbyggnadskontoret 
antingen via mail sbk.plan@sodertalje.se eller per telefon 08-523 010 00 (kommunens växel). 
 
Eventuella synpunkter på förslaget lämnas med brev eller e-post och ska senast den 31 mars 
2017 ha inkommit till: 

Postadress 
Södertälje kommun 
Samhällsbyggnadskontoret 
Plan- och bygglovsenheten 
151 89 Södertälje 

E-postadress 
sbk.plan@sodertalje.se 
 

Vid frågor om förslaget kontakta 
Om du har specifika frågor som rör programförslaget så är du välkommen att kontakta mig som 
är ansvarig handläggare (se kontaktuppgifter nedan). För mer allmänna frågor, som till exempel 
hur man gör för att skicka in synpunkter, kan man kontakta kommunens växel på 08-523 010 
00. 

 

Med vänlig hälsning 
 
 
Jenny Åberg 
Planarkitekt 
Planenheten 
Telefon (direkt): 08-523 013 07 
E-post: jenny.aberg@sodertalje.se 
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