Samhällsserviceförvaltningen

K U N G Ö R E L S E OM SAMRÅD
Fördjupad översiktsplan för Öjeberget (FÖP)
Den fördjupade översiktsplanen syftar till att ge vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. För ett mindre
område/tätort kan en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) göras. Processen att ta fram en
fördjupning ger möjligheter att diskutera och göra avvägningar mellan olika intressen för att
sedan landa i en gemensam strategi för hur orten ska utvecklas.
Samrådet ger möjlighet till att lämna synpunkter på förslaget till den fördjupade översiktsplanen
för Öjeberget i Järvsö. Synpunkter lämnas under samrådstiden 2020-03-02 till 2020-04-13
under kommande samrådsmöten eller skriftligen till
Samhällsserviceförvaltningen, Ljusdals Kommun, 827 80 Ljusdal eller via e-post till:
kommun@ljusdal.se
Samrådsmöten om fördjupad översiktsplan för Öjeberget
Vi vill bjuda in till samrådsmöten om Öjebergets framtida utveckling. Tiderna vi planerat för
är följande:
Allmänhetens samrådsmöte
16 mars kl. 19.00–21.00 på Järvsöbaden i Järvsö
Öppet hus
1 april kl. 10.00–17.00 på brandstationen i Järvsö

Frågor som vi kommer beröra:
Synpunkter om förslaget till FÖP:en? Dina viktigaste frågor/områden angående förslaget till
FÖP:en? Och även idéer om hur vi löser eventuella utmaningar.
Vi önskar att så många som möjligt ska kunna delta, ingen föranmälan krävs, det är
kostnadsfritt. Samrådstiden sträcker sig sex veckor. Vi ser fram emot en öppen och spännande
diskussion om Öjebergets framtida utveckling. Varmt välkomna!

Förslaget till FÖP:en finns tillgänglig hos Samhällsserviceförvaltningen, plan och bygg på plan
4 i kommunhuset vid Riotorget i Ljusdal under ordinarie kontorstid.
Den finns även anslagen på kommunens hemsida och på biblioteket i Järvsö.
www.ljusdal.se/samhallegator/kommunensplanarbete/pagaendeplaner/oversiktsplaner samt på
biblioteken.
Inkomna synpunkter kommer ligga till grund för vidare arbete med den fördjupade
översiktsplanen.
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