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Aksli Kaisa-Leena

Från: Rickardsson Charlotte

Skickat: den 8 juni 2020 16:57

Till: Lindquist Olov; Aksli Kaisa-Leena; Johansson Helene

Ämne: VB: Skackeln 6

Hej, 

 

Här kommer ett yttrande från Skackeln 6 som måste in i lex och som sökande önskar få med till nämnden imorgon. 

 

 
Med vänliga hälsningar  
 
Charlotte Rickardsson 
Planchef 
_____________________________  
 
BOTKYRKA KOMMUN  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
147 85 TUMBA 
besöksadress: Munkhättevägen 45  
 
telefon:08-530 610 00 
e-post: charlotte.rickardsson@botkyrka.se 
www.botkyrka.se 
 

 

 

 

Från: Catarina Blomberg <catarina.blomberg@gmail.com>  

Skickat: den 8 juni 2020 16:46 

Till: Rickardsson Charlotte <charlotte.rickardsson@botkyrka.se>; Melki Gabriel <gabriel.melki@botkyrka.se> 

Kopia: jan.blomberg@pgbvvs.se 

Ämne: Skackeln 6 

 

 

 

 

Skackeln 6, Botkyrka kommun 

 

Av en ren slump har det kommit till vår kännedom att vårt ärende - 

delning av fastigheten Skackeln 6 - kommer tas upp på 

morgondagens möte i samhällsbyggnadsnämnden och därför vill vi 

att denna skrivelse bifogas och tas med på mötet.  

 

Det hela är egentligen ganska enkelt. I förarbetet till gällande 

detaljplan finns en delning av vår fastighet med. På grund av 

olyckliga omständigheter och vår okunnighet kom det tyvärr inte 

med i den slutliga produkten och därför behöver man göra om och 

göra rätt.  
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Om man lägger till att Skackeln 6 har storleken som behövs, 2 

separata infarter utan skaft, 2 VA- avsättningar, inga problem med 

LOD, ett gynnsamt söderläge,  och är dessutom lättbebyggd är det 

extremt svårt att förstå hur detta har kunnat bli en sådan långbänk. 

Vi har gångavstånd till Tullingesjön och Flottsbro dvs det är nära till 

härlig natur och friluftsliv. Det är nära till flera förskolor och 

grundskolor. Det finns utmärkta kommunikationer, det är 

cykelavstånd till Tullinge C , stationen  och annan service.  

 

Vi vill också poängtera att det finns ett riktningsbeslut i 

kommunstyrelsen att man ska verka för en förtätning i kommunen 

och en delning av vår fastighet helt i linje med det beslutet.  

 

Handläggningen av vårt ärende har pågått år efter år och nu senast 

så är handläggningstiden redan uppe i 6 månader, det är inte rimligt 

att förlänga detta ytterligare. Vårt ärende har varit uppe för beslut 

ett flertal gånger och varje gång har tjänstemän på Botkyrka 

kommun baserat sitt ställningstagande på osanningar, varje gång 

har vi fått bevisa dessa felaktigheter; kommunen har rättat till 

underlaget men samtidigt hela tiden kommit med något nytt. 

Handläggningen känns inte rättssäker för oss - en handläggning ska 

väl baseras på fakta och inte eget tyckande eller hur...? 

 

Vi ser fram emot ett positivt besked från er 

Hälsningar  

Jan och Catarina Blomberg 

 

 

 

 


