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Inbjudan till tidigt informationsmöte om Källbäcksryd, Källbäcksryd 
1:366 (Brämhults torg) 

Hej!
Brämhults torg borde vara mer än en asfalterad yta. Just nu tar vi fram en detaljplan för Brämhults torg och 
omkringliggande område. Vi vill veta hur du använder området, hur du trivs och vad du önskar ska finnas. 
Mötet kommer också innehålla information om arbetsprocessen och våra tankar framåt. 

Syfte och område
Det finns flera syften med detaljplanen. Vårt 
mål är att torget ska bli en välkomnande 
mötesplats där det går att utföra ärenden 
och njuta en stund i solen. Vi vill även 
möjliggöra för trygghetsbostäder samtidigt 
som livsmedelsbutiken ska kunna byggas ut 
och trafikflöden ska samordnas på ett bättre 
och tryggare sätt. 

Så deltar du på mötet
Mötet kommer att hållas digitalt via Teams
 
tisdag 19 oktober kl 17.30-18.30 

Efter presentationen kommer du ha 
möjlighet att ställa frågor. För att vara med, 
följ instruktionerna på baksidan av denna inbjudan. Har du särskilda frågor finns möjlighet att ställa dem via 
chattfunktionen direkt under mötet. Du kan även skicka in frågor i förväg till planarkitekt Felix Lorentzon, se 
kontaktuppgifter nedan. 

Om du inte har möjlighet att vara med på mötet är du välkommen att höra av dig med eventuella frågor 
till någon av handläggarna via telefon eller mail. Du kan också boka en enskild tid med planarkitekten. Se 
kontaktuppgifter längst ner på sidan. 

Är du fastighetsägare? Det är viktigt att dina hyresgäster får informationen och kan vara med och tycka till. 
Sprid därför gärna inbjudan genom att till exempel sätta upp den i trapphus och entréer. Du kan också sprida 
den digitala inbjudan som finns på boras.se/detaljplan/bramhultstorg.

Mer information
Information om detaljplanen kommer löpande att uppdateras på boras.se/detaljplan/bramhultstorg. 
Här kan du också prenumerera på uppdateringar om planen. En avisering kommer då att skickas till dig med 
e-post varje gång som hemsidan uppdateras. 

Kontaktuppgifter
Planarkitekt Felix Lorentzon, tel. 033-35 85 15, e-post: felix.lorentzon@boras.se
Biträdande planarkitekt Lisa Marklinder, tel. 033-35 85 09, e-post: lisa.marklinder@boras.se
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Anslut till informationsmöte via Teams

En länk till informationsmötet finns på boras.se/detaljplan/bramhultstorg. 
Du behöver inte ha programmet Teams för att vara med på mötet, utan kan öppna länken direkt i din 
webbläsare. 

Gör så här för att ansluta till mötet:
1. Klicka på länken till mötet som finns på boras.se/detaljplan/bramhultstorg
2. Du får nu upp en ruta ”Hur vill du ansluta till mötet? Klicka på ”fortsätt i den här webbläsaren” 
3. Tryck på ”tillåt” för att kunna höra ljud från mötet. 
4. Skriv in ditt namn och tryck sedan på ”anslut nu”
5. Eventuellt blir du stående i den virtuella lobbyn tills du blir insläppt
6. Mötet är igång

Om det blir många deltagare kommer du inte att ha möjlighet att ställa frågor muntligt. Du får istället 
gärna skriva in frågor i chatten så tas dessa upp med hjälp av en moderator under mötet. 

Fler bilder över Brämhults torg


