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INFORMATIONSBREV 
 
 
Kst 2018/1039 

 

PÅMINNELSE OM INFORMATIONSMÖTE GÄLLANDE DETALJPLAN 
FÖR KAFFEROSTERI MM 

Fastigheten Jakobsberg 18:19 och del av Jakobsberg 18:1 i Järfälla 
kommun 
 
Det har tidigare gått ut information om möjligheten att delta på ett digitalt informat-
ionsmöte gällande detaljplan för Kafferosteri m.m. på fastigheten Jakobsberg 18:19 
m.fl. På mötet kommer det att finnas några representanter från  kommunens sam-
hällsbyggnadsavdelning, Arvid Nordquist och byggherrarnas sida för att berätta om 
förslaget och svara på era frågor.  
 
Tiden för de som är intresserade av att delta på ett digitalt möte kvarstår den 20 au-
gusti kl 13-15 samt ett nytt mötestillfälle kommer att anordnas den 2 september kl 
18-20. För att kunna delta på mötet krävs det en föranmälan via mejl till  
kristupas.liorancas@jarfalla.se senast den 19 augusti kl 10. Efter anmälan så kom-
mer ni att få en mötesbokning innan informationsmötet med angiven tid och länk till 
digitalt möte. Det räcker med att uppge ditt namn och mejladress och uppge gärna 
vilken av de föreslagna tiderna skulle fungera. Ifall antalet anmälda deltagare blir låg 
kommer informationstillfället att begränsas till en mötestid eller uteblir helt. Ni får 
gärna kontakta nedan angiven planhandläggare via telefon eller mail ifall ni har 
några frågor/funderingar kring projektet eller informationsmötet. Aktuella planhand-
lingar på kommunens hemsida hittar ni genom länken:  
https://www.jarfalla.se/plan/kafferosteriet.  
 
Att ha mötet digitalt kan innebära vissa tekniska kommunikationssvårigheter därför 
ber vi er att: 

• att ha mikrofonen avstängd när ni inte pratar 
• skriva era frågor i chattfältet under presentationens gång 
• spara era frågor till slutet av presentationen 

 
Ni får gärna skicka era frågor i förväg till angiven mailadress så blir det lättare att 
utgå från de frågor som intresserar mest.  
 
Upplysningar lämnas av: 
Planarkitekt Kristupas Liorancas, +46 8 580 287 99, kristupas.liorancas@jarfalla.se.   
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Information om behandling av dina personuppgifter:  
 
De uppgifter som du delger i samband med att du skickar ditt svar kommer att be-
handlas av samhällsbyggnadsavdelningen i den mån som behövs för att kunna ta 
kontakta med dig vid bokning av mötestiden.  
 
Om du har frågor avseende behandlingen av personuppgiftsbehandlingen kan du ta 
kontakt med kommunstyrelsens dataskyddsombud genom att kontakta 
dataskydd@jarfalla.se 
 
Personuppgiftsansvarig för behandlingen är: Järfälla kommuns kommunstyrelse (org. 
nr: 212000-0043). Du är välkommen att kontakta oss på  
kommunstyrelsen@jarfalla.se och 08-580 285 00 om du (1) har frågor om behand-
lingen; (2) vill begära rättelse av din information; (3) vill begära att bli raderad; (4) 
vill invända mot behandlingen; eller (5) vill begära ett registerutdrag över våra be-
handlingar av dina personuppgifter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgif-
ter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål om detta 
till Datainspektionen 
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