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Datum

Diarienummer

2020-04-17

2018/00112-212

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Inbjudan att delta i utställning och lämna synpunkter –

Översiktsplan för Ödeshögs kommun
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Ödeshögs kommun pågår.
Översiktsplanen visar kommunens viljeinriktning och anger kommunens syn på hur
den bebyggda miljön ska bevaras och utvecklas genom att redovisa grunddragen i
mark- och vattenanvändningen.

Utställning
Utställning pågår under perioden 20 april – 18 juni 2020.
Under perioden april till juni finns det möjlighet för medborgare, myndigheter,
intresseorganisationer, föreningar med flera att lämna synpunkter på det reviderade förslaget till ny översiktsplan.

Ta del av översiktsplanen
Det reviderade förslaget till ny översiktsplan är digitalt och nås på kommunens
hemsida: www.odeshog.se/oversiktsplan
Planen finns även att ta del av som ett samlat pappersdokument på kommunkontoret och biblioteket, Stora Torget 3, Ödeshög.

Digitala drop-in möten
Under rådande omständigheter med covid-19 ser vi över möjligheten att erbjuda
digitala drop-in möten under utställningsperioden. Om du som förening, organisation eller dylikt är intresserad av denna möjlighet så kontakta oss gärna.

Samrådsredogörelsen
Samråd om översiktsplanen genomfördes under våren/sommaren 2019. Resultatet
av samrådet, kommunens kommentarer och förändringar som framförda synpunkter gett anledning till, redovisas i en samrådsredogörelse som också utgör en
del av planhandlingarna. Utifrån GDPR så publiceras inte samrådsredogörelsen
digitalt utan den finns att ta del av på kommunkontoret och biblioteket.
Välkommen att lämna synpunkter på planförslaget senast den 18 juni 2020. Synpunkterna lämnas skriftligen till e-postadress: kommun@odeshog.se eller skickas
till: Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög, märk kuvertet med ”synpunkter ÖP”.
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
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Ödeshögsbostäder AB
Kommunalförbundet ITSAM
Rådet för funktionshindrade och äldre
Elevrådet Lysingskolan

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
Tranås kommun
Vadstena kommun
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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
Föreningen Rättvis vind i Holaveden
Urbergsgruppen i Grenna
Heda kulturstråk
Heda hembygdsförening

