SAMRÅD OM FÖRSLAG TILL FÖP NÖDINGE 2030

Översiktsplan för Ale kommun, en fördjupning för Nödinge
Vad innebär förslaget?
Syftet med planförslaget är att Nödinge ska utvecklas
till en attraktiv småstad där bostäder, företagande,
kommersiell och offentlig service ges möjligheter att
utvecklas och där det ska vara lätt att leva. Målen för
planeringen är:
•
•
•
•
•

Fördubblad befolkning i Nödinge
Goda och varierade boendemöjligheter
Attraktiva offentliga rum
Fungerande trafik- och parkeringslösningar
Blandning av folkliv, arkitektur och
markanvändning

Samrådsmöten
Välkommen på samrådsmöte i vår utställningslokal
hos Svensk Fastighetsförmedling, Ale Torg 16.
Kom in och lyssna på någon av våra presentationer.
Ta tillfälle i akt att diskutera förslaget med våra
tjänstemän och politiker.

Tisdagen den 20 oktober kl. 14-19
Presentation av förslaget sker kl. 14, 16 och 18

Lördagen den 24 oktober kl. 11-15
Presentation av förslaget sker kl. 11 och 14

Vad är en FÖP?
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en
aktuell översiktsplan (ÖP) som anger kommunens
ställningstagande för hur mark- och vattenområden
ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas
och bevaras. En fördjupning av översiktsplanen
(FÖP) kan göras för områden som behöver en mer
detaljerad redovisning av ställningstaganden.Arbetet
med att ta fram en FÖP görs i två skeden, samråd
och utställning, då det finns möjlighet att påverka
planförslaget.

Synpunkter
Planförslaget är utställt för samråd med alla berörda
från den 1 oktober till den 16 november.
Synpunkter framförs skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun,449 80 Alafors, eller till
plan@ale.se senast den 16 november 2015. Ange
”FÖP Nödinge” i ämnesraden.

Hur får jag mer information?
Förslaget finns utställt för samråd på följande platser:
• Ale kommuns hemsida
www.ale.se/föpnödinge
• Kommunhuset våning 3, Alafors
(mån-tors kl. 8-16.30, fre kl. 8-16)
• Kommunhuset, Ale torg, Nödinge
(mån-tors kl. 8-16.30, fre kl. 8-16)
• Ale kommuns utställningslokal hos Svensk
Fastighetsförmedling, Ale Torg 16
(mån-tors kl. 8:30-17, fre kl. 8:30-16)
• Ale bibliotek i Nödinge, Ale kulturrum
(mån-tors kl. 9-19, fre kl. 10-17, lör kl. 10-14)
Upplysningar om planförslaget lämnas av
planarkitekterna Magnus Lövdahl, 0303-371215,
magnus.lovdahl@ale.se och Elin Celik, 0303-330679,
elin.celik@ale.se

