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Inbjudan till digitalt informationsmöte den 22 mars 2022 
om planläggning av JM:s fastigheter i Aspvik 
  
 
Sedan hösten 2019 pågår två parallella detaljplaneprojekt för två områden i Aspvik. Det 
ena projektet avser planläggning av ett prioriterat förändringsområde (PFO) och det 
andra avser ett exploateringsprojekt för fastigheter som ägs av JM AB. Enligt tidplanen 
ska planförslagen för de båda detaljplaneprojekten på samråd under kvartal fyra 2022 
eller kvartal ett 2023.  
 
Parallellt med det kommunala detaljplanearbetet har det på politiskt initiativ skickats ut 
en enkät till de boende i Aspvik för att lyssna in synpunkterna generellt inför 
detaljplanearbetet. Resultatet av enkäten presenterades på ett digitalt möte 17 juni 2021. 
En slutsats som kunde dras från enkäten, är att det finns synpunkter på 
exploateringsprojektet på JM:s fastigheter. Boende i Aspvik har även uttryckt önskemål 
om ett möte innan samrådet. Därför vill vi från politiken bjuda in fastighetsägare i 
Aspvik till ett digitalt informationsmöte där även representanter från planavdelningen 
kommer att delta.  
Informationsmötet sker den 22 mars 2022, kl. 18:30-19:30.  
 
På varmdo.se/aspvik hittar du information om inloggning till mötet. 
 
Syftet med informationsmötet är att skapa en förståelse kring varför kommunen har valt 
att påbörja planläggning för Aspvik. Under informationsmötet kommer tjänstemän att 
informera om syftet med detaljplaneläggningen samt vilka konsekvenser som kan uppstå 
om planarbetena avbryts. Förvaltningen har ännu inte färdigställt alla utredningar och 
planhandlingar och kan därför inte presentera några förslagskisser under 
informationsmötet. Dessa kommer att ingå i samrådshandlingar för PFO-området och 
exploateringsprojektet.  
 
Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under informationsmötet via en 
chattfunktion. Ambitionen är att kunna besvara relevanta frågor under 
informationsmötet. De frågor som inte hinner besvaras under informationsmötet 
kommer att sammanställas och bemötas i ett separat dokument som sedan redovisas på 
kommunens webbplats varmdo.se/aspvik. Det finns även möjlighet att inkomma med 
frågor innan informationsmötet. Dessa frågor kan skickas via e-post till kommunen 
(varmdo.kommun@varmdo.se). Ange diarienumret 2022KS/0288 i rubriken i ditt mejl. 
Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling. Läs mer om hur 
vi hanterar dina personuppgifter på: varmdo.se/personuppgifter 
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Detaljfrågor som är kopplade till detaljplanerna kommer inte att kunna besvaras under 
detta informationsmöte. När projektgruppen har utarbetat ett färdigt planförslag för 
detaljplaneområdena kommer detta att redovisas vid ett kommande formellt plansamråd 
där möjlighet finns att lämna yttranden. 
 
Med vänlig hälsning, 
  
Kristina Lång 
Kommunalråd (C)  
Ordförande i kommunstyrelsens planutskott 
 


