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                                                     Enligt sändlista 

  

 

   

Detaljplan för Järfällavägen-Kvarnvingevägen, fastigheterna 
Jakobsberg 2:2583 och 2:849 m.fl., Järfälla kommun 

 

Detaljplanens syfte är att Järfällavägen utvecklas till en stadsgata. Genom att 

området i avsnittet mellan stationsområdet och Frihetsvägen utformas till två kvarter 

som innehåller ca 600 bostäder, service, verksamheter samt kontor får platsen en 

stadsmässig utformning. Målsättningen är att Järfällavägen ska upplevas som en 

livfull, innehållsrik, trygg och gångvänlig miljö. Genom ett utvecklat stråk längs 

Järfällavägen knyts den södra stationsuppgången och Jakobsbergs centrum starkare 

samman med skol- och idrottsområdet samt Söderdalen.    

 

Samråd pågår under tiden 13 september – 19 oktober 2018. Planhandlingarna 

finns tillgängliga på kommunens webbplats www.jarfalla.se/planarbete alternativt 

under rubriken Bygga, bo och miljö.  Planhandlingarna finns även att läsa hos 

kommunens servicecenter, Riddarplatsen 5 och på biblioteket i Jakobsbergs centrum.  

  

Välkommen till Järfälla festivalen den 15 september 2018, kl. 10.00 – 15.00 vid 

Vasaplatsen i Jakobsbergs centrum. Träffa oss som jobbar med projektet och få mer 

information om vad som planeras för Järfällavägen-Kvarnvingevägen. Tältet där vi 

står är märkt Bomässa.   

 

Öppet hus hålls 4 oktober kl. 18.00–20.00 vid Järfällavägen 104, entrén till Järfälla 

utbildningscentrum. Träffa oss på plats som jobbar med projektet och få mer 

information om vad som planeras för Järfällavägen-Kvarnvingevägen. 

 

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 19 oktober 2018 till 

Kommunstyrelseförvaltningen, Planavdelningen, 177 80 Järfälla, eller via e-post 

kommunstyrelsen@jarfalla.se   

 

Upplysningar om planförslaget lämnas av: 

Christina Schröder, exploateringsingenjör, tel 08-580 245 71, 

christina.schroder@jarfalla.se.  

Louise Forsvik, planhandläggare, tel 08-580 245 26, louise.forsvik@jarfalla.se.  

 

Fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om innehållet i detta brev. 

 

 

Emelie Grind Louise Forsvik 

Samhällsbyggnadsdirektör Planhandläggare 
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Övriga upplysningar  
 

 

Standardförfarande 
 

Ett standardförfarande kan tillämpas när planförslaget anses vara förenligt med 

översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. 

Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

 

Förfarandet består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande 

innan planen kan vinna laga kraft. Det är under samråd och granskning som man kan lämna 

synpunkter på förslaget.  

 

Den som inte senast undergranskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget 

kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen (detta gäller endast för sakägarkretsen 

och berörda aktörer).  

 

 

Processpil över planprocessens olika steg.  

 

 

Information om behandling av dina personuppgifter  
 
De uppgifter som du delger i samband med att du skickar in ditt yttrande kommer behandlas 

av planenheten. Dina personuppgifter kommer att behandlas av planarkitekter och 

administrativ personal på planenheten i syfte att handlägga ditt ärende inom ramen för 

detaljplaneprocessen. Den behandling myndigheten utför görs med stöd av plan-och 

bygglagen 5 kap. 11, 17 §, vilket innebär det finns tvingande krav på kommunen att 

behandla dina uppgifter inom ramen för detaljplaneprocessen. Dina uppgifter kan även 

komma att hanteras av våra personuppgiftsbiträden Formpipe och Tieto som sköter 

supporten på vårt datasystem. 

 

Om du har frågor avseende behandlingen av personuppgiftsbehandlingen kan du ta kontakt 

med kommunstyrelsens dataskyddsombud genom att kontakta 

dataskyddsombud@jarfalla.se. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är: Järfälla 

kommuns kommunstyrelse (org. nr: 212000-0043). Du är välkommen att kontakta oss på e-

post: kommunstyrelsen@jarfalla.se eller telefon: 08-580 285 00 om du (1) har frågor om 

behandlingen; (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 behandlingar 

av dina personuppgifter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med 

dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål om detta till Datainspektionen. 
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