SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
Erik Lundh
Planarkitekt
Tel: 0278 – 252 26
E-post: 2030@bollnas.se

Inbjudan till samråd
-Fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad
Bollnäs kommun, Gävleborgs län Dnr: 2015-00335
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 8 februari 2018 att godkänna den fördjupade
översiktsplanen för samråd. Syftet med samrådet är att förbättra, fördjupa och ge möjlighet till att
påverka planens utformning.
Bollnäs kommun har en ambition om att ligga långt fram i strategiska frågor om hur Bollnäs ska
utvecklas, bebyggas och bevaras i framtiden. För att göra detta måste kommunen arbeta långsiktigt med
utvecklingen av mark- och vattenanvändningen i Bollnäs. Kommunen har därför arbetat fram ett förslag
på en ny fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad.
Samrådet pågår under perioden från maj till den 30 september. Du har möjligt att lämna
synpunkter på förslaget fram till den 30 september. Du kan lämna dina synpunkter direkt på en digital
karta, hitta mer information samt läsa förslaget i sin helhet på:
www.bollnas.se/2030
Samrådsförslaget finns även att läsa i sin helhet under samrådstiden på Bollnäs bibliotek (Odengatan
17B 828 43 Bollnäs) och Bollnäs stadshus kundcenter (Stadshustorget). En sammanfattning av förslaget
kommer även finnas tillgänglig på olika platser i Bollnäs.
Kom och diskutera förslaget med kommunens representanter:
- 24 maj kl 17-19:00 Stadshusets kundcenter, drop-in möte, Bollnäs
- 31 maj kl 17-20:00 Sporthallens foaje, drop-in möte, Bollnäs
- 7 juni kl 13-19:00 Biblioteket, drop-in möte, Bollnäs
- 22 augusti kl 18-21 Peter Stormaresalen Kulturhuset, stormöte, Bollnäs
Ring så kommer vi
Vill ni att vi kommer till din förening, organisation eller ditt företag för att berätta om förslaget. Ring
eller e-posta så bokar vi en tid (Se kontakt).
Synpunkterna måste lämnas skriftligen senast den 30 september via
- E-post: 2030@bollnas.se
- Brev: Bollnäs kommun, 821 80 Bollnäs märk brevet Dnr: 2015-00335
Mer info:
- www.bollnas.se/2030
- www.facebook.com/bollnaskommun
Kontaktperson:
- Erik Lundh projektledare/planarkitekt, Tel: 0278 – 252 26, e-post: 2030@bollnas.se
Uppgifter som du lämnar i yttrandet kommer att användas av kommunstyrelsen i Bollnäs kommun vid behandling av
ärendet. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1e. Personuppgifter i begäran gallras efter 1 år. Dina
uppgifter delas med andra aktörer när det krävs enligt dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kan komma att förvaras i
ett dokumenthanteringssystem vilket innebär att de kan lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde. Kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig för behandlingen. I samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse
av de uppgifter som behandlas. Mer information på www.bollnas.se.

