Vi planerar för utveckling och framtid!
Vi har skickat dig ett förslag till ny översiktsplan för Hallsbergs kommun. En översiktsplan är
kommunens viktigaste strategiska instrument for att redovisa hur vi vill använda mark- och
vattenresurser på lång sikt.
Hallsbergs kommun utvecklas nu snabbt, vilket ställer stora krav på kommunens planering.
Inom de kommande tio åren kommer det att byggas 400-500 bostäder i vår kommun. Företag
etablerar sig här, befintliga företag förändras och växer. Vi kommer bygga ut boende för äldre,
förskolor och skolor.
Efterfrågan av nya bostäder och plats för nya företag kommer även i fortsättningen vara störst i
centrala Hallsberg, men i förslaget till översiktsplan planerar vi också för bostäder och företagsetableringar i samtliga tätorter. För oss är det viktigt att möjliggöra utveckling i hela
kommunen. Därför föreslår vi även tio särskilda områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen. Det kan bli attraktiva områden för bostäder som i sin tur förbättrar underlaget för service
i de mindre tätorterna. Allt detta måste ske samtidigt som vi är varsamma med grönytor, jordbruksmark, viktiga naturområden och mycket annat.
Arbetet med en ny översiktsplan har pågått i snart två år. Under den tiden har vi genomfört
två samråd där ni alla haft möjlighet att påverka innehållet. Efter varje samråd har vi gjort
förändringar. Nu närmar vi oss en färdig översiktsplan, men före det så vill vi än en gång få ta
del av era synpunkter.
Har vi enligt dig tänkt rätt när det gäller placering av nya områden för bostäder eller industri?
Får friluftslivet tillräckligt stort utrymme i framtidens samhälle? Tar översiktsplanen nödvändig
hänsyn till de miljö- och klimatutmaningar som vi står inför? Dessa frågor och många andra är
vi intresserade av att få dina synpunkter på.
Så ta tillfället i akt. Läs mer på www.hallsberg.se eller besök biblioteket. Skicka därefter in dina
synpunkter och inte minst kloka idéer till kommun@hallsberg.se eller i ett vanligt brev som du
märker Översiktsplan. Under hösten sammanställer vi alla inkomna förslag och arbetar därefter
fram det slutgiltiga förslaget som kommunfullmäktige ska ta ställning till runt årsskiftet. Jag
är övertygad om att vår kommuns utveckling blir bättre om du och många andra är med och
bidrar, så ta tillfället i akt att påverka framtiden.
Andreas Svahn, kommunstyrelseordförande
www.hallsberg.se/oversiktsplan
kommun@hallsberg.se
0582-68 50 00 (växel)
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