ÖVERSIKTSPLAN
OSKARSHAMNS KOMMUN
2050
INBJUDAN TILL SAMRÅD
Under tiden 6 november 2017 till den 22 januari 2018 finns det möjlighet att lämna sina
synpunkter på förslaget till ny översiktsplan över Oskarshamns kommun.
Översiktsplanen består av två delar:
Förslaget till översiktsplan
Konsekvensbeskrivning
I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bland
annat bebyggelse, samt mark- och vattenanvändning i övrigt.
Planen ska vara vägledande då kommunen fattar vardagsbeslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra
tillståndsprövningar.
Genom att redovisa den långsiktiga strategin för utvecklingen av den fysiska miljön, fungerar den som plattform
för kommunens medverkan i den regionala utvecklings- och transportplaneringen.
Översiktsplanen är vägledande, inte ett juridiskt bindande dokument.

Var kan man läsa förslaget?
Förutom på kommunens webbsida www.oskarshamn.se/oversiktsplan så kan du ta del av
förslaget på följande platser:
Biblioteken i Oskarshamn, Figeholm, Kristdala, och Påskallavik samt
skolbiblioteken Rödsleskolan och Valhallaskolan.
Biblioteksbussen
Turistbyrån Flanaden
Oscarsgymnasiet
Stadshuset
Vill ni ha ett eget tryckt exemplar av förslaget så hör av er till:
e-post: sbk@oskarshamn.se
eller telefon: 0491-88740
så skickar vi ett tryckt exemplar med posten.
Vilka är inbjudna att delta i samrådet?
Länsstyrelsen
Berörda kommuner och regionala organ (regional tillväxt, transportinfrastruktur bland annat)
Kommunmedlemmar och enskilda i övrigt.
Andra myndigheter
Bransch- och intresseorganisationer och lokala föreningar

var god vänd

Bokade samrådsmöten
På följande tider och platser kan ni få träffa oss och få mer information om förslaget samt lämna
egna synpunkter:
Figeholm 14 november kl 18:30 - Höganäslokalen, Vasagatan 4.
Påskallavik 15 november kl 18:30 - PRO-gården, Nedre Lotsgatan 2.
Kristdala 21 november kl 18:30 - NTO-lokalen, Nyhemsgatan 3
Bockara 22 november kl 18:30 - Församlingshemmet, Stora vägen
Vi bjuder på kaffe, te och fikabröd.

Vi kommer gärna till er!
Vill ni ha en genomgång av förslaget vid en tidpunkt som passar er så ta kontakt med oss och
föreslå en lämplig tidpunkt och plats så kommer vi! Även kvällstid eller helger om det passar er
bättre.
Kontakta oss:
Ingmarie Söderblom
ingmarie.soderblom@oskarshamn.se
0491-88149

Ida Cronquist
ida.cronquist@oskarshamn.se
0491-881 35

Synpunkter under samrådstiden
Under samrådstiden, 6 november 2017 till 22 januari 2018, kan ni lämna synpunkter till:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 OSKARSHAMN
Eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

