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Till: Fastighetsägare  
För kännedom till: Föreningar 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
 

Inbjudan till kvartersdialoger  
Detaljplan för Galärvägen och Kornettvägen m.fl. vägar, syd-
östra Boo 
 
Nu börjar arbetet med detaljplanering av området Galärvägen. Ni hälsas hjärtligt väl-
komna till kvartersdialog, då vi berättar för er om vad planprocessen innebär. Vi vill 
också höra era önskemål om hur den egna tomten kan utformas och användas på sikt, 
och vi är intresserade av er kunskap om området, bland annat vad gäller problem med 
dagvatten. På så sätt får vi större möjligheter att tillvarata era intressen när planförslaget 
sedan utarbetas. Till denna inbjudan bifogas ett frågeformulär där varje fastighetsägare 
ges tillfälle att lämna synpunkter, se bilaga 1-frågeformulär kvartersdialoger.  
 
Kvartersdialogerna leds av tjänstemän från Nacka kommun. När samtliga möten har 
genomförts kommer kommunen att redovisa diskussionerna i en sammanfattning.  

Inbjudan 
Ni inbjuds att delta vid markerat möte för det kvarter där er fastighet är belägen, enligt 
följande schema, se bilaga 2 – fastighetsindelning till kvartersdialoger. Vänligen respek-
tera att indelningen av fastigheter är specifik för varje tillfälle.  
 
Skulle ni inte ha möjlighet att komma vid det tillfälle som gäller er finns ett extra mötes-
tillfälle inlagt 1 december, dock krävs det en föranmälan till de tillfället.           
 
Område 1 tisdag 8 november kl 16.30 
Område 2 torsdag 10 november kl 16.30 
Område 3 tisdag 15 november kl 16.30 
Område 4 torsdag 17 november kl 16.30 
Område 5 tisdag 22 november kl 16.30 
Område 6 torsdag 24 november kl 16.30 
Område 7 tisdag 29 november kl 16.30 
Extratid torsdag 1 december kl 16.30 
 
Möteslängd: Mötet beräknas hålla på i 1,5 timme. 
 
Mötesplats: Nacka stadshus, Granitvägen 13, se karta. Parkering är tillåten på samtliga 
platser på kvällstid. Vi bjuder på frukt och dryck! 
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Nacka Stadshus 

Gångväg från Nacka Forum 



Bakgrund/politisk hantering 
Ett planprogram för Sydöstra Boo antogs av kommunstyrelsen 2012-03-19. Program-
met ligger till grund för fortsatt planläggning när det gäller markens användning. Ett 
start-PM för stadsbyggnadsprojektet Galärvägen antogs av kommunstyrelsen 2014-04-
29 § 96. Projektets huvudsakliga syfte är att skapa bättre förutsättningar för permanent-
boende genom att ett äldre fritidshusområde får kommunalt huvudmannaskap för all-
männa anläggningar. Något planförslag har ännu inte utarbetats. Ett planförslag  
planeras bli föremål för ett formellt samråd (enligt plan- och bygglagen), under hösten 
2017. Under samrådsskedet har alla fastighetsägare möjlighet att ta del av planförslaget 
och lämna synpunkter. Redan nu kan synpunkter lämnas genom de  
kvartersdialoger som planeras under november 2016. 
 

Mer information  
Mer information om projektet finns på hemsidan för projektet 
http://www.nacka.se/galarvagen 
 

Kontaktpersoner 
Kan ni inte komma på föreslagen tid finns möjligt att delta i någon av de andra  
kvartersdialogerna. Kontakta oss i förväg! 
 
Har ni frågor kring kvartersdialogerna är ni välkomna att höra av er: 
Nabiha Shahzad tfn. 08-718 93 39 eller e-post nabiha.shahzad@nacka.se 
Erik Isacsson tfn. 08-412 52 31 eller e-post erik.isacsson@nacka.se 
 
Välkomna! 
 
 
Nabiha Shahzad    Erik Isacsson  
Projektledare   Planarkitekt 
 
 
Bilaga 1: Frågeformulär kvartersdialoger 
Bilaga 2: Fastighetsindelning till kvartersdialoger 
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