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Program till detaljplan för Rönninge centrum, 
plan nr 81-64: programsamråd 
Kommunfullmäktige beslöt 2010-12-16, att sända ett program till detaljplan 
för Rönninge centrum på remiss och samråd. 
 
Syftet med det kommande planarbetet för Rönninge Centrum är att skapa ett 
trivsammare centrum med fler bostäder och butikslokaler i det goda 
kollektivtrafikläget. Tydliga kvarter med bostäder och butikslokaler i en 
struktur av torg, stråk och parkeringsytor samt en väl utformad bussterminal 
utgör de fysiska förutsättningarna för ett småskaligt centrum. 
 
Huvuddragen i förslaget är att all infartsparkering sker söder om järnvägen 
och att bussterminalen flyttas ut mot Stationsvägen. På så sätt skapas 
utrymme för nya bostäder. Ett slankt tornhus om tio våningar föreslås bli 
Rönninges nya märkesbyggnad. Gång- och cykelvägar samt anknytning till 
sjön Flaten är andra frågor som planarbetet ska behandla. 
 
Programförslaget rymmer ca 115 bostäder. Upplåtelseformer blir 
bostadsrätter och hyresrätter. Detta är ett samarbetsprojekt mellan SMÅA 
och Salems kommun. 
 
Remiss- och samrådstiden pågår mellan 27 januari  t.o.m. 31 mars 2011 och 
planförslaget finns då för granskning på följande platser: 
 

• Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Fredriksbergsvägen 51 i 
kommunhuset i Salems centrum 

• Biblioteket i Salems centrum 
• Coop Konsum i Rönninge centrum 
• Kommunens hemsida www.salem.se 

 
Ett samrådsmöte kommer att hållas onsdagen den 23 februari  2011  
kl 18.00 – ca 20.30 i Rönninge gymnasiums aula. 
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Synpunkter på programförslaget kan framföras skriftligen till Salems 
kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 144 80 Rönninge, 
senast 2011-03-31. 
 
Frågor om programförslaget besvaras av kommunarkitekt Conny Olsson, tel 
08-532 598 99 eller e-post conny.olsson@salem.se  eller 
exploateringsingenjör Börje Larsson, tel: 08-532 599 42 eller e-post 
borje.larsson@salem.se  
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