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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Rebecka Bäck
0144-351 11
rebecka.back@odeshog.se

Inbjudan att delta i samråd –
Översiktsplan för Ödeshögs kommun
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Ödeshögs kommun pågår.
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av
den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras.
Under perioden 26 april 30 augusti 2019 pågår samrådet för Ödeshögs nya
översiktsplan. Samrådsversionen av översiktsplanen är ett första förslag på
hur kommunens nya översiktsplan ska se ut. Fram till 30 augusti 2019 är det
möjligt att lämna synpunkter på förslaget.
Förslaget till ny översiktsplan för Ödeshög är digitalt och nås på kommunens
hemsida:
www.odeshog.se/oversiktsplan
Förslaget finns också att ta del av som ett samlat pappersdokument på
Ödeshögs bibliotek. En kortversion med de övergripande strategierna och
viktigaste viljeinriktningarna kommer tas fram till 4 maj.
Synpunkter ska lämnas skriftligen till:
E-post: kommun@odeshog.se
Post: Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög
De inkomna synpunkterna kommer sedan sammanställs i en
samrådsredogörelse. Ofta kommer många goda idéer fram som leder till att
man ändrar planförslaget. Det första planförslaget är inte helt klart i alla
delar då det inom vissa områden pågår utredningar. Utifrån dessa kommer
förslaget också att kompletteras inför nästa steg i processen som är
Utställning. Under samrådstiden kommer tjänstepersoner och
förtroendevalda vid ett antal tillfällen finnas tillgängliga på biblioteket för att
svara på frågor om planförslaget.
Med vänlig hälsning

Rebecka Bäck
Samhällsbyggnadschef
Telefon växel
0144-350 00

E-post
kommun@odeshog.se

Hemsida
www.odeshog.se

Organisationsnummer
21 20 00-0373

Besöksadress
Stora torget 3

Postadress
599 80 Ödeshög

Fakturaadress
Box 54
599 22 Ödeshög

Bankgiro
5261-4997 (med OCR)
315-5231 (utan OCR)
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Sändlista
Ödeshögs kommun

Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Ödeshögsbostäder AB
Kommunalförbundet ITSAM
Rådet för funktionshindrade och
äldre
Elevrådet Lysingsskolan

Politiska partier:

Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Ödeshögspartiet
Feministiskt initiativ
Miljöpartiet
Liberalerna

Statliga och regionala instanser

Länsstyrelsen Östergötland
Region Östergötland
Östgötatrafiken AB
Region Jönköping
Jönköpings länstrafik
Sveaskog
Statens fastighetsverk
Polisen

Kommuner:

Boxholms kommun
Hjo kommun
Jönköpings kommun
Linköpings kommun
Mjölby kommun
Motala kommun
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Tranås kommun
Vadstena kommun
Övriga

Boets byalag
Hästholmens bygdegårdsförening
Trehörna byalag
Rök-Svanshals byalag
Trehörna byalag
Folkungabygdens pastorat
Ödeshögs företagarförening
Föreningsrådet
Nätverk service och handel
LRF Hålaveden
LRF Alvastra
Vattenfall

