SAMRÅD

Samråd kring planprogram
för Aspholmen/ Nasta
Nu vill vi bjuda in till samråd kring planprogram för Aspholmen/Nasta.
Samrådet ger alla möjlighet att sätta sig in i planprogrammets förslag samt
lämna synpunkter på detta. Samrådet hjälper kommunen att förbättra
beslutsunderlaget samtidigt som det ger möjlighet till insyn och påverkan.
Samrådet pågår 14 mars till 31 maj 2017.
Här hittar du förslaget
- www.orebro.se/aspholmen
- Servicecenter, Drottninggatan 5
- Stadsbyggnadshus 1, Åbylundsgatan 8 A
Så här kan du lämna synpunkter
- Via formulär på webben, www.orebro.se/aspholmen
- Skicka epost till samhallsbyggnad@orebro.se
Märk meddelandet Sam 532/2016
- Skriv brev till Örebro kommun, box 30000, 701 35 Örebro
Märk brevet med Sam 532/2016
Vi vill ha dina synpunkter senaste den 31 maj 2017.
Därför planerar vi utbyggnad av Aspholmen/Nasta
Aspholmen/Nasta har under många år genomgått en omvandling. Vad som en gång
var ett storskaligt verksamhetsområde med tyngre och mer ytkrävande verksamheter,
är idag en centralt belägen stadsdel bättre kopplad till andra delar av Örebro med en
större andel kontor och handel.
Kommunen har hittills inte arbetat aktivt med stadsutvecklingen på samma sätt som i
andra liknande områden. Med den snabba utveckling som Örebro idag genomgår
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finns ett stort behov av att kommunen tar ett helhetsgrepp för området och sätter
upp riktlinjer för hur kommunen vill att stadsutvecklingen ska ske.
Planprogrammet en grund för detaljplanering
Planprogrammet visar kommunens intention med området och fungerar som
beslutsunderlag för den fortsatta och långsiktiga utvecklingen av stadsdelen.
Under hösten 2016 genomfördes en workshop med fastighetsägare inom
Aspholmen/Nasta. Efter ett internt arbete med planprogrammet är det nu
dags för samråd.
Kontakt
Om du har frågor kan du kontakta Hanna Bäckgren, 019- 21 13 75 ansvarig
tjänsteman för planprogrammet, Örebro kommun, hanna.backgren@orebro.se
Eller Servicecenter 019-21 10 00.
Med vänlig hälsning

Hanna Bäckgren, Planarkitekt
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Örebro kommun
orebro.se
019-21 10 00

