Vårt framtida Örebro – Digital utställning av Översiktsplan för
Örebro kommun på www.orebro.se/nyoversiktsplan
Örebro kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som syftar till att skapa ett
långsiktigt helhetsperspektiv på kommunens utveckling de närmaste 25 åren. Planen visar till
exempel var nya bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur
landsbygden kan utvecklas och hur Örebro stad kan se ut i framtiden. Översiktsplanen ska bidra
till att Örebro kommun fortsätter vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida
generationer.
Under perioden 1 februari - 30 april 2017 var ett första förslag till översiktsplan ute på samråd. Vi
vill rikta ett stort TACK till alla er som inkommit med synpunkter! De drygt 700
synpunkter som kommit in har lästs, sammanställts, analyserats och diskuterats i arbetsgrupper
och bland beslutande politiker. Planförslaget har sedan omarbetats. Det har inte varit möjligt att
ge personlig återkoppling till alla som har lämnat synpunkter. Vissa synpunkter har fått
genomslag i översiktsplanen, medan andra inte har fått det. Om detta kan du läsa i en
sammanfattande samrådsredogörelse som finns på www.orebro.se/nyoversiktsplan.
Utställning 13 november 2017 - 19 januari 2018

Stadsbyggnad
orebro.se

Box 334 00, 701 35 Örebro
Åbylundsgatan 8 A
stadsbyggnad@orebro.se
Servicecenter 019-21 10 00

Örebro kommuns färdiga förslag till översiktsplan ställs nu ut under tiden 13 november 2017 - 19
januari 2018. Målet är att den nya översiktsplanen ska antas av kommunfullmäktige under våren
2018.
Handlingar som ställs ut:
Alla handlingar ställs ut digitalt på www.orebro.se/nyoversiktsplan


Vårt framtida Örebro, översiktsplan Örebro kommun - ställningstaganden i text och
kartor om kommunens mark- och vattenanvändning.



Miljökonsekvensbeskrivning - ett dokument med bedömning av planens huvudsakliga
konsekvenser för en hållbar utveckling.



Samrådsredogörelse - en sammanfattning av synpunkter som inkommit under
samrådstiden, samt kommunens kommentarer till dessa.

Har du frågor?
Vid två tillfällen anordnas informationsmöte, där det finns möjlighet att ställa frågor om förslaget
till Örebro kommuns tjänstemän och politiker.



2017-12-06, klockan 18.00-20.00. Plats: City konferenscenter, Örebro
2017-12-07, klockan 18.00-20.00. Plats: City konferenscenter, Örebro

Program:
18.00-19.00 Information om det färdiga förslaget till ny översiktsplan. Lokal: Hörsal Rex
19.00-20.00 Drop-in, titta på kartor, läsa ställningstaganden, ställa frågor till politiker och
tjänstemän. Lokal: Sulan
Det går också att ta kontakt med Christin Gimberger, projektledare för översiktsplanen, e-post
christin.gimberger@orebro.se, telefon 019-21 13 82
Har du synpunkter?
Om du vill lämna synpunkter under utställningstiden ska detta göras skriftligen senast den 19
januari 2018, i första hand till samhallsbyggnad@orebro.se, men det går också bra att skicka brev
till Programnämnd samhällsbyggnad, Box 30 000, 701 35 Örebro. Märk brevet med 821/2017.
Efter utställningstiden sammanställs inkomna yttranden i ett särskilt utlåtande.
Örebro Kommun
Ullis Sandberg
Ordf. programnämnd Samhällsbyggnad
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