2020-10-16

KUNGÖRELSE

Dnr SAM 2017/11, KS 2016/285

UTSTÄLLNING AV ÖVERSIKTSPLANEN
KOMMUNEN YSTAD 2030
Kommunstyrelsen har 2020-09-30 beslutat att godkänna
Ystads kommuns översiktsplan för utställning.
Utställningen av förslaget till översiktsplan med tillhörande samrådsredogörelse och miljökonsekvensbeskrivning pågår under perioden 19 oktober – 31 december
2020.
Översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 var på samråd
under våren 2019. Efter att översiktsplanens samrådstid avslutades har planförslaget bearbetats. Mellan
samråd och utställning har kommunen gjort justeringar,
kompletteringar och förtydliganden i många delar av
översiktsplanen. Förändringarna är bland annat gjorda
utifrån inkomna synpunkter under samrådet. Syftet med
utställningen är att samla in fler synpunkter på planförslaget.

KOMMUNEN YSTAD 2030
FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN
INBJUDAN TILL UTSTÄLLNING

Översiktsplanen omfattar hela kommunens mark- och
vattenyta, med undantag för Köpingebro, Svarte och
staden Ystad. För dessa orter finns fördjupade översiktsplaner.
Syftet med översiktsplanen är att visa hur mark och vatten ska användas och skapa
en långsiktigt hållbar utveckling för kommunen. Planförslaget bygger på fem strategiområden: möjligheter, boende, nära, värden och identitet.
På nedanstående platser finns översiktsplanen tillgänglig att del av:
• På kommunens hemsida: ystad.se/kommunen2030
• Nya rådhuset, Österportstorg 2 Ystad, mån – tors kl. 8 – 16.30, fre kl. 8 – 16
• Stadsbyggnadsavdelningen, Tobaksgatan 11 Ystad, mån – tors kl. 10 - 12 och kl. 13 – 15
samt fre kl. 10 - 12
• Biblioteken i Ystad, Köpingebro, Glemmingebro, Löderup, Svarte samt Bokbussen.
För bibliotekens öppettider och Bokbussens turlista gå in på biblioteksso.se
Frågor?
Kontakta oss på sam@ystad.se eller 0411-57 72 30.
Synpunkter skickas via den digitala översiktsplanen på ystad.se/kommunen2030.
Klicka på ”Tyck till” i menyraden.
Du kan även skicka in synpunkter till sam@ystad.se eller Samhällsbyggnad, Stadsbyggnad, 271 80 Ystad. Märk e-post/brev med ”Kommunen 2030”.
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