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  Enligt sändlista 
 

 

Underrättelse om samråd 

Planprogram Selleberga, del av Selleberga 17:1 i Bjuv, Bjuvs 
kommun, Skåne län. 
 
Förslaget till planprogram för Selleberga 17:1, i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län, görs 
härmed tillgängligt för samråd. 

Syftet med planprogrammet är att skapa ett förslag på struktur för bebyggelse, vägnät samt 
grönytor. Dokumentet ska fungera som ett stöd och ha en guidande funktion för 
samordning och utformning av miljön i efterkommande detaljplanering för området. 
Planprogrammet fungerar även som ett ställningstagande med motiveringar till de 
konsekvenser som kan uppstå av en utbyggnad i denna omfattning och på det utpekade 
området. 

Inom programområdet av Selleberga planeras det att byggas i genomsnitt 40 bostäder per 
år under de kommande 30 åren. Detta innefattar cirka 1200 bostäder, verksamheter och 
parkmark. Planprogrammet drivs enligt PBL (2010:900).  

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds att underrätta 
hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att planprogrammets förslag finns 
tillgängligt enligt nedan. Om Er fastighet övergått till ny ägare ombeds Ni förmedla denna 
underrättelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samrådstid: 2020-06-26—2020-08-31 

 

PLATS  Informationsutställning med visning av förslag kommer att ske i 
Fruktladan på Sellebergaområdet, vid Sellebergavägen 20. Välkomna 
att ta del av förslaget, prata med tjänstemän och politiker och lämna era 
synpunkter skriftligen på plats. 

Onsdagen den 12 aug, kl. 17.00 - 19.00 

Måndagen den 13 aug, kl. 17.00 - 19.00 

 

 

 

 

Planförslaget finns även tillgänglig i kontaktcenter på kommunhuset, 
Mejerigatan 3, 267 25 Bjuv, öppet måndag-torsdag kl.08.00-16.30, 
fredag 08.00-16.00. 

På kommunens hemsida under pågående detaljplaner 
www.bjuv.se/selleberga samt kommunens bibliotek. Samtliga eventuella 
utredningar som hör till förslaget finns på hemsidan, och kan begäras ut 
skriftligen. 

 
ERINRINGAR: Ev. synpunkter på förslaget skall framföras skriftligen till 

Byggnadsförvaltningen, Box 501, 267 25 Bjuv eller till bn@bjuv.se 
senast den 31 aug 2020. 

 
UPPLYSNINGAR Planarkitekt Josephine Rosendahl 

josephine.rosendahl@bjuv.se 
 
Planarkitekt Besnik Nikqi 
besnik.nikqi@bjuv.se 
 
Projektledare Selleberga Mattias Samuelson  
mattias.samuleson@bjuv.se 
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mailto:bn@bjuv.se

