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Kartorna ovan visar områdets indelning i detaljplaner och gatukostnadsutredningar.

SNART DAGS FÖR VATTEN, AVLOPP
OCH NYA VÄGAR
Efter flera års detaljplanearbete närmar vi oss utbyggnad av kommunalt vatten, avlopp och
vägar i Sydöstra Boo. För att vi ska kunna börja bygga när detaljplanerna vunnit laga kraft har
planeringen av utbyggnaden redan börjat.
Första detaljplanen antagen
Detaljplanen för Solbrinken – Grundet har
antagits, detaljplanen för Mjölkudden och
Dalvägen ska tillstyrkas och detaljplanen
för Galärvägen ska gå ut på granskning.
Gatukostnadsutredningen för Mjölkudden
– Galärvägen är ute på granskning.
Vi mäter, utreder och planerar
Just nu pågår planering för utbyggnad av
vatten och avlopp samt vägar. Samtidigt
sker kompletterande utredningar. Ni
kommer att se personer som utför prov
tagningar, inmätningar och dokumentation
i området.
Parallellt med planeringen för utbygg
naden pågår också hantering av frågor om
markåtkomst och övertagande av förening
arnas förvaltning av vägarna.

Vad är nästa steg?
När de nya detaljplanerna har vunnit laga
kraft kommer kommunen att kunna påbör
ja arbetet med att bygga ut vatten, avlopp
och vägar. Målet är att utbyggnaden av
vatten och avlopp ska bli klart så snart som
möjligt i de delar där boende har problem
med vattenförsörjningen och där det finns
dåligt fungerande avloppsanläggningar.
Området byggs ut i etapper
Hela Sydöstra Boo kommer att byggas ut
i etapper. Etappindelningen kommer att
anpassas efter de tekniska systemens upp
byggnad. Arbete pågår med framtagande av
tidplaner och etappindelning för utbygg
naden i Sydöstra Boo.

Håll dig uppdaterad
om pågående
planering och arbeten
i Sydöstra Boo
Vill du veta mer om vad som händer
i Sydöstra Boo? Anmäl dig till vårt
nyhetsbrev via e-post
utbyggnadsoboo@nacka.se
eller via länk på webben:
nacka.se/sydostra-boo. Där kan
du alltid hitta aktuell information
och kontaktuppgifter.

AKTUELLT OM DETALJPLANER OCH
GATUKOSTNADER I OMRÅDET
Detaljplanen för
Solbrinken-Grundet antagen
Den 12 oktober antog kommunfullmäktige
detaljplanen för Solbrinken-Grundet.
Berörda fastighetsägare kommer att få
ytterligare information per brev. Om
planen inte överklagas vinner den laga kraft
tre veckor efter den 20 oktober, då besluts
protokollet tillkännagavs.
Gatukostnadsutredningen för
Solbrinken-Grundet antogs i samband
med tillstyrkan av detaljplanen för Sol
brinken-Grundet den 28 september 2020.
Berörda fastighetsägare har fått information
om beslutet. Alla handlingar finns på:
nacka.se/solbrinken
Dalvägen-Gustavsviksvägen
Just nu tas kompletterande geotekniska
utredningar fram. Detaljplanen planeras
att antas våren år 2021. Berörda fastighets
ägare kommer att få ytterligare information
inför beslutet. Alla handlingar finns på:
nacka.se/dalvagen

Bilden visar utbyggnad av vatten, avlopp och vägar i Norra Boo.

nar synpunkter på granskningshandling
arna. Alla handlingar finns också på:
nacka.se/galarvagen

Mjölkudden-Gustavsviks gård
Detaljplanen planeras att antas vintern
år 2020/2021. Berörda fastighetsägare
kommer att få ytterligare information inför
beslutet. Alla handlingar finns på:
nacka.se/mjolkudden-gustavsvik

Dalkarlsängen Södra
Detaljplanen syftar främst till att hantera
den befintliga tippen, förlänga Dalvägen till
Boovägen och möjliggöra för verksamhets
område, bostäder och skola. Granskning
planeras kunna ske under våren år 2021.
Läs mer på: nacka.se/dalkarlsangen

Galärvägen
Detaljplanen är utställd för granskning
mellan 3 november och 8 december 2020.
Berörda fastighetsägare kommer att få mer
information om hur de tar del av och läm

Gatukostnadsutredning
Gustavsvik
Gatukostnadsutredningen planeras att
antas under våren år 2021 i samband med
att detaljplanen för Dalvägen – Gustavs

MER INFORMATION
Kartor, tidplaner och övrig information finns på
nacka.se/sydostra-boo
Där hittar du även länkar till respektive
projekts webbsida.

viksvägen antas. Berörda fastighetsägare
kommer då att få ytterligare information.
Alla handlingar finns på:
nacka.se/gku-gustavsvik
Gatukostnadsutredning
Mjölkudden – Galärvägen
Gatukostnadsutredningen är ute på
granskning 20 oktober till 17 november
år 2020. Under den perioden kan berörda
fastighetsägare lämna sina synpunkter.
Antagande planeras att ske i samband
med att detaljplanen för Galärvägen antas.
Berörda fastighetsägare kommer att få
ytterligare information. Alla handlingar
kommer publiceras på:
nacka.se/gku-mjolkudden-galarvagen

