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Detaljplan för Västerhaninge centrum 

KUNGÖRELSE  
 
Vi har tagit fram ett detaljplaneförslag för Västerhaninge centrum som nu går ut på 
samråd i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens uppdrag från 28 augusti 2017, 
§ 210. Syftet med planen är att både bevara och utveckla centrumets befintliga 
kvaliteter. Dels genom att möjliggöra för förtätning av bostäder, offentlig och 
kommersiell service, friliggande simhall samt infarts- och besöksparkering. Dels 
genom att kunna skapa kvalitativa parker och torg som tar tillvara på och utvecklar 
platsens rika kulturmiljö, omgivande bebyggelse och natur med värdefulla träd. 
Planen ska också skapa förutsättningar för ett hållbart och levande 
stadsdelscentrum för boende, arbetstagare, pendlare och besökare. Samt erbjuda 
plats för möten och en enklare vardag för kommunens samtliga invånare.  
 
Tyck gärna till om planen! 
Avsikten med samrådet är att få fram synpunkter som kan påverka detaljplanens 
utformning. Efter samrådets slut kan detaljplanen bearbetas med hänsyn till de 
synpunkter som kommit in. Därefter ska detaljplanen ställas ut för granskning under minst 
tre veckor. Då går det bra att på nytt lämna synpunkter.  
 
På grund av rådande coronapandemi kommer vi inte att ha ett samrådsmöte.  
Du kommer däremot att kunna ta del av en presentation av detaljplaneförslaget, 
samrådshandlingarna och se information om telefontider för frågor samt tycka till om 
planen digitalt på haninge.se/vasterhaningecentrum från och med 8 juni 2020. Där hittar 
du också öppettider till Västerhaninge bibliotek och kommunhusets foajé där 
detaljplaneförslaget finns presenterat från den 8 juni. Önskar du få handlingarna sända till 
dig är du välkommen att kontakta plan@haninge.se. 
 
Synpunkter på detaljplanen ska ha inkommit senast 2020-07-20 till plan@haninge.se, via 
haninge.se/vasterhaningecentrum eller Haninge kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 
Planavdelningen, 136 81 Haninge. 
 
Vid övriga frågor är ni välkomna att ta kontakt med planarkitekt Johanna Andersson, 
johanna.andersson@haninge.se, biträdande planarkitekt Elsa Stener, 
elsa.stener@haninge.se eller planavdelningen via e-post plan@haninge.se. 
 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
Johanna Andersson 
Planarkitekt 
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