
Välkommen med synpunkter!

Vad innebär förslaget?
Väster om Kolla Parkstad planeras en 
förskola med skolgård för 160 barn 
inom fastigheten Kolla 5:6 i Gräskärr. 
Byggnationen kräver ny infartsgata från 
cirkulationsplatsen vid Onsalavägen. 

Planområdet ligger väster om Kolla 
Parkstad i sydvästra delen av Kungs-
backa stad. Planområdet består idag 
dels av gammal övervuxen jordbruk-
smark dels av en skogsbeklädd slänt 
med inslag av berg i dagen. Marken ägs 
av Kungsbacka kommun och upptar 
cirka 1,7 hektar mark.

 

Två alternativa illustrationer har tagits fram 
för placering av förskola i den norra delen av 
planområdet. I ett alternativ placeras förskolan 
parallellt med Gräskärrsvägen och i det andra 
parallellt med Onsalavägen. Illustrationer 
framtagen av ABAKO och Kreera.

Planområdet (gul streckad linje) i förhål-
lande till Kolla Parkstad.
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Detaljplan för förskola med mera i Gräskärr inom Kolla 5:6
Samråd 6 - 23 december 2022
Nu kan du lämna synpunkter på förslaget. Senast 23 december 2022 vill vi ha dina  
synpunkter. Samrådsmöte hålls 12 december 2022 kl. 18.00 i stadshuset. Vid sam-
rådsmötet presenteras planförslaget och det finns möjlighet att ställa frågor om 
projektet till tjänstepersoner. Anmäl dig senast 11 december 2022 via e-tjänst på 
kungsbacka.se/aktuellaprojekt

Svara helst via vår e-tjänst: www.kungsbacka.se/aktuella projekt 
 
Du kan även svara via e-post: samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se 
eller via post: Samhällsbyggnadskontoret, Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka

Kom ihåg att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Barnens synpunkter är viktiga! Fråga gärna barn i din närhet vad de 
tycker om förslaget.
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Samråd
Det här är första gången vi skickar ut förslaget för att få era synpunkter. När 
tiden för att lämna synpunkter är slut sammanställer vi det som kommit in 
och om det behövs gör vi ändringar i förslaget.

Detaljplaneprocessen
Arbetet med att göra en ny detaljplan är styrt av Plan- och bygglagen för att alla som 
påverkas ska få veta vad som är på gång och kunna lämna synpunkter. Det gör också att 
kommunen kan få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Scanna QR-koden 
och läs mer på

projektets websida!

Kontaktuppgifter
Kontakta gärna: 
Maria Malone, planarkitekt 
maria.malone@kungsbacka.se 
0300 83 40 41

Susanne Calming, Specialist Exploa-
tering 
susanne.calming@kungsbacka.se 
0300 83 40 33

Här finns planförslaget!

Antagande
När de alla synpunkter sammanställts och de sista ändringarna har gjorts 
fattar politikerna beslut om det färdiga förslaget. Om du lämnat synpunk-
ter under samrådet eller granskningen och anser att kommunen inte tagit 
hänsyn till dem, har du rätt att överklaga detaljplanen inom tre veckor efter 
att beslutet fattats.

Laga kraft
Tidigast tre veckor efter det att politiken har antagit detaljplanen vinner den 
laga kraft. Då är det inte längre möjligt att överklaga den. Att detaljplanen 
vinner laga kraft betyder att den börjar gälla och man kan nu söka bygglov 
för att bygga inom området. 

Granskning
Det här är andra gången vi skickar ut förslaget för att samla in era synpunk-
ter. Om du skickat in synpunkter under samrådet finns de med i samråds-
redogörelsen där kommunen svarat och kanske förslagit någon ändring. Det 
här är sista möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. När tiden för att 
lämna synpunkter är slut sammanställer vi det som kommit in och om det 
behövs gör vi ändringar i förslaget.

www.kungsbacka.se/
aktuella projekt 
(Alla planhandlingar  
inklusive utredningar) 
 
Stadshusets entré,  
Kungsbacka 
(Planhandlingar)

Placering av förskolebyggnad längs 
Gräskärrsvägen. Vy från söder mot norr. Vy 
framtagen av ABAKO.
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Placering av förskolebyggnad längs Onsala-
vägen. Vy från söder mot norr. Vy framtagen 
av ABAKO.


