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Information från styrelsen
Resultat av enkät om intresse för friköp
Enkäten om intresse för att styrelsen ska ta fram underlag för beslut om ombildning till äganderätter
resulterade i 20 ja till intresse och 12 nej till intresse. Tre hushåll valde att inte svara.
Det finns alltså ett övervägande intresse för att styrelsen ska ta fram underlag för beslut om
ombildning.
Ändring av detaljplan krävs

Innan ett förslag om ombildning kan läggas till stämman krävs dock en ändring i kommunens
detaljplan för området. Ändringen gäller en regel om att hus måste ligga minst 4,5 meter från
tomtgräns. Styrelsen går nu vidare med att undersöka möjligheten att ändra detaljplanen. Eftersom
vi inte vet hur det går med denna ändring kan vi idag inte säga om eller när ett underlag för beslut
om ombildning kan göras klart. Vi får vara inställda på att vi inte är klara med detta till stämman i
maj.
Kommunens process inför beslut om ändrad detaljplan är uppdelad i flera steg. Processen inleds med
att vi begär ett sk planbesked av kommunen. I planbeskedet anger kommunen om de har för avsikt
att inleda ett arbete för ändring av detaljplan eller inte. Kommunens svar lämnas inom fyra månader
från begäran. Om vi får ett positivt planbesked så framgår i detta ungefär vid vilken tidpunkt ett
beslut om ändring av detaljplan kan komma att ske. Ett positivt planbesked innebär i sig ingen garanti
för att en ändring av detaljplanen kommer att ske.
Det kan också gå att ändra detaljplan genom att gå via de folkvalda politikerna i Nacka. Styrelsen
undersöker även denna möjlighet.
Har ni frågor om detta, kontakta styrelsen. Läs mer på www.nacka.se, sök på planbesked.

Städdag flyttad till 5 maj
Samfällighetens städdag är flyttad till söndagen den 5 maj i förhoppning om att vintern släppt sitt
grepp så att målning i lekparken mm går att genomföra.

Stämma 14 maj
Tisdagen den 14 maj kl 19 möts Brf Tallstigen 2 till årsstämma. Platsen är som tidigare Älta kyrka.
Kallelse med tillhörande handlingar delas ut innan stämman.
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