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2016-02-11 
 
Till berörda myndigheter, 
föreningar och allmänhet.  

 
Kungörelse 
Utställning av Digital översiktsplan 2015 

 
 
Kommunstyrelsen har 2016-02-10 enligt plan- och bygglagen beslutat att 
ställa ut förslag till Digital översiktsplan 2015 för granskning. 
Utställningstiden pågår under tiden 15 februari – 18 april 2016.  

Digital översiktsplan 2015 redovisar kommunens långsiktiga plan för mark- 
och vattenanvändning. Planen ska styra kommunens utveckling under de 
kommande årtiondena och den inkluderar bland annat var och hur vi ska 
bygga nytt, vilken utveckling vi vill se när det gäller trafikplanering, natur- 
och kulturvärden och rekreationsområden, samt hur vi ska säkerställa en 
hälsosam miljö och en positiv utveckling för kommunen.  

Digital översiktsplan 2015 har varit ute på samråd under tiden 23 april – 30 
juni 2015. Förslaget har därefter bearbetats till följd av de synpunkter som 
inkom under samrådstiden, planförslaget ställs nu ut för granskning igen 
enligt plan- och bygglagen. 

Utställningsversionen av Digitala översiktsplanen 2015 är en interaktiv karta 
och du hittar den på: 

 www.jonkoping.se    sökord: Digital översiktsplan 2015  
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Välkommen till allmänna informationsmöten: 

Jönköping 3/3 kl.18.30 Östbosalen, Högskolan för lärande och  
    kommunikation, ingång Barnarpsgatan 37  

Huskvarna 8/3 kl.18.30  Alfred Dalinskolan, Sporthallen, Jönköpingsvägen 3 

Välkommen till utställning!  
Från och med 15 februari går det att besöka utställningen i kommunens 
utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Där kommer 
det finnas tillgång till dator och du kan få hjälp med att förstå planen.   
 
Synpunkter lämnar du senast 18 april 2016 antingen i formuläret på hemsidan 
eller skriftligen till stadsbyggnadskontoret. Adress: Stadsbyggnadskontoret, 
551 89 Jönköping 
 

Om du behöver hjälp så får du gärna kontakta oss.  

Gunnel Holmberg Karlsson, projektledare  

gunnel.holmberg-karlsson@jonkoping.se, tel 036 105777 

Nicole Henriksdotter, översiktsplanerare  

nicole.henriksdotter@jonkoping.se, tel 036 105927 
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