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Detaljplan för förskola Hermanstorp, Täckeråker 1:195 samt delar av 
Hermanstorp 1:1 och Täckeråker 1:196. 

Vega, Haninge kommun 

SAMRÅD 
Ett förslag till detaljplan för Täckeråker 1:195 samt delar av Hermanstorp 1:1 och 
Täckeråker 1:196 har upprättats och finns tillgängligt för samråd. Planförslaget innebär 
möjligheten att bygga en förskola med åtta avdelningar, förskolegård, angöring samt 
gång- och cykelväg. Syftet med samrådet är att få fram synpunkter som kan påverka 
detaljplanernas utformning. 
 
De handlingar som ni har möjlighet att ta del av och ge synpunkter på är: 

• Plankarta 

• Planbeskrivning 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan 
 

Samrådshandlingarna finns från 2022-09-02 och till 2022-10-12 i kommunhusets foajé, 
Rudsjöterrassen 2 i Handen, måndag – onsdag kl 8-17, torsdag kl 8-18 och fredag kl 8-
15. Materialet finns även på kommunens hemsida www.haninge.se/hermanstorpforskola. 
Vill man få handlingar tillsända kontakta Planavdelningen på telefon 08-606 70 00 eller 
via e-post plan@haninge.se. 
 
Synpunkter på detaljplanen ska ha inkommit senast 2022-10-12 till plan@haninge.se 
eller Haninge kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, 136 81 Haninge. 
Märk ditt yttrande med diarienummer PLAN 2019.40 
 
Vid frågor är ni välkomna att ta kontakt med planavdelningen via mail plan@haninge.se  
 
 

Efter samrådstiden slut sammanställs alla inkomna synpunkter och beroende på vilka 
synpunkter som framkommer revideras planförslaget. Nästa steg i planprocessen är att 
detaljplanen skickas ut på granskning under minst tre veckor. Då går det bra att på nytt 
lämna synpunkter. 
 

 
 

For the purpose of building a preschool and a pedestrian and bicycle path a first plan 
proposal is now available for consultation. The proposal can be found at 
haninge.se/hermanstorpforskola, where you can give your opinion regarding the 
suggested plan.  
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Samrådsmöte  
Haninge kommun arbetar aktivt med medborgardialog och vid detta samråd kommer 
kommunen att finnas tillgängliga på plats i Hermanstorp. Planförslaget kommer att 
presenteras vid en pop-up husbil i planområdet måndagen den 12 september kl 16:00-
20:00 
 
Vid detta tillfälle kommer representanter från kommunen att finnas på plats för att 
informera om planförslaget och svara på frågor. 
 
 

 
Pop-up husbilen kommer att ställas upp på Täckeråker 1:195, invid vändplanen på 
Nordenskiölds väg. Se röd cirkel i kartan. 
 
 
 
 
Vänligen 
Maja Paripovic 
Planarkitekt  
08-606 51 19 
Maja.paripovic@haninge.se 


