
På nästa sida kan du läsa om vart du  
lämnar dina synpunkter på detaljplanen och 
vart du vänder dig för information och frågor.

Vi vill göra ditt kvarter ännu mer trivsamt med nya bostäder och underjordiska parkerings-
garage. Tillsammans med HSB och Lunds Kommun planerar vi att utveckla parkeringsytan 
mellan Östanväg och Stattenavägen. Vi (LKF) planerar att bygga ca 110 nya hyreslägenheter. 
Vi planerar även för ett underjordiskt parkeringsgarage, och för att ge hyresgäster möjlig-
het att välja bort att äga en egen bil planerar vi att ha en bilpool ansluten till fastigheten. 
HSB planerar att bygga cirka 100 lägenheter samt ett underjordiskt garage. Innan byggstar-
ten kommer du som hyr parkerings- eller garageplats på Östanväg att erbjudas en ersätt-
ningsplats någonstans i närområdet. 

Planeringen är fortfarande i ett tidigt skede, och vi tror att en byggstart blir aktuell tidigast 
under 2024. Lunds kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan, det vill säga den plan 
som talar om hur byggnader, gator och grönområden kan placeras samt hur höga byggna-
derna får vara.  

Hej! Nu kan du återigen lämna  
synpunkter på detaljplanen för  
Stormen och Molnet på Östanväg
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Vad händer nu?
Innan den nya detaljplanen kan börja gälla får du som boende i närområdet, myndigheter 
och andra berörda möjlighet att tycka till om planerna. Detaljplanen var ute på så kallat 
samråd hösten 2020 och nu har kommunen gått igenom alla synpunkter och i vissa fall gjort 
justeringar i planen. Bland annat har byggnadshöjden mot Stattenavägen sänkts på vissa 
delar. Nu skickas detaljplanen ut på granskning, vilket innebär att du som boende i närom-
rådet återigen har möjlighet att lämna synpunkter. Granskningshandlingar samt samråds-
redo görelsen, i vilken du kan läsa vilka synpunkter som kom in i samband med samrådet, går 
att hitta på Lunds kommuns hemsida www.lund.se/planerpagang.

Tid för att lämna synpunkter 
Mellan den 16 september och 6 oktober 2021 har du möjlighet att lämna synpunkter på  
förslaget. Tänk på att dina synpunkter måste lämnas direkt till stadsbyggnadskontoret.

Mer information
Mer information om detaljplanen och hur du ska gå tillväga för att lämna synpunkter  
hittar du på det anslag från Lunds kommun som sitter i din trappuppgång. Du kan även  
gå in på lkf.se/cumulus där du kan klicka dig vidare till informationen som finns på  
Lunds kommuns hemsida.  

Undrar du över något är du välkommen att kontakta biträdande fastighetschef Torbjörn 
Larsson på mejladress torbjorn.larsson@lkf.se.

LKFLKF
Molnet Molnet 

(kv Cumulus)(kv Cumulus) HSBHSB
StormenStormen

Lunds Kommuns Fastighets AB 
046–35 85 00    www.lkf.se

Illustration: Möller Arkitekter AB


