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Slagelse Kommune indkalder ideer og forslag til planlægning for udvidelse af boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose
Slagelse Kommune indkalder hermed idéer og forslag til den kommende
planlægning for en udvidelse af Kommuneplanramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose (se vedlagte kortbilag). Denne foroffentlighedsfase vedrører forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017.
Foroffentlighedsfasen forløber fra den 7. december 2018
til den 21. december 2018.
Anledningen til at der udarbejdes et Kommuneplantillæg er, at Slagelse
Kommune ønsker, at den tidligere børnehave ”Humlebien”, Blomstervænget
4, og den tidligere tandklinik Blomstervænget 3B, beliggende i Dalmose
overgår til boligformål. Efter etableringen af Dalmose Daginstitution i det tidligere rådhus på Vemmeløsevej 40 i Dalmose er der ikke længere brug for
bygningen på Blomstervænget 4 til daginstitution. Den tidligere tandklinik
tilknyttet Dalmose Skole har ikke været i brug igennem en årrække.
Idéer til planlægningen
Dine idéer og forslag er vigtige for os i den videre planlægning for området.
Det kan være idéer til
• hvordan rammområdets nye afgrænsning skal være,
• hvad de to bygninger skal benyttes til, f.eks. om der fortsat skal være mulighed for tandklinik.
eller noget helt andet.
Har du en idé, et forslag eller bemærkninger til den kommende planlægning
for området, så skal du sende det til plan@slagelse.dk eller ’Center for Teknik og Miljø, Plan’, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse, så det er modtaget
senest den 21. december 2018.
Planprocessen
Der er tale om et mindre kommuneplantillæg, som alene justerer afgrænsningen mellem rammeområde 6.B1 og 6.D1 i Dalmose. Kommuneplantillægget udvider således rammeområde 6.B1 så et mindre areal overføres fra offentlige formål til boligformål.
Inden udarbejdelsen af kommuneplantillægget, skal Slagelse Kommune, iht.
planlovens § 23c, indbyde offentligheden til at fremsende idéer, forslag og
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bemærkninger til den forestående planlægning, også kaldet foroffentlighedsfasen.
Når foroffentlighedsfasen er afsluttet, udarbejder Slagelse kommune et forslag til kommuneplantillæg, som fremlægges til politisk behandling. Planforslaget vil efterfølgende blive fremlagt i op til 8 ugers offentlig høring, hvor
der igen er mulighed for at komme med bemærkninger til planlægningen.
Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt planlægger Carsten Sloth
Møller på mail csmol@slagelse.dk eller tlf.: 58 57 47 68.
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