Vad tycker du om
granskningsförslaget?

ÖVERSIKTSPLAN
Markaryds kommun år 2030
med utblick mot år 2050

Populärversion

Jag är stolt över hur vi alla skapar, utvecklar och för
kommunen framåt. Låt oss fortsätta med det, för det
är tillsammans som vi gör varandra bättre.
Förslaget är utsänt för granskning under två
månader. Information om översiktsplanen,
och samtliga handlingar i fysiskt format, finns
att ta del av i Kommunhusets reception i
Markaryd, i receptionen på servicekontoret
i Strömsnäsbruk, och på samtliga bibliotek
i kommunen. Utöver det finns planförslaget
digitalt via Markaryd kommuns hemsida.
Processen att ta fram en översiktsplan
innefattar tre steg - samråd, granskning
samt antagande - och det är i samråd
och granskning som du kan lämna dina
synpunkter på förslaget. Samtliga inkomna
synpunkter under samrådet finns redovisade
och besvarade i samrådsredogörelsen.

Du kan skicka in dina
synpunkter fram till
och med den
21 mars 2022

Ta tillfället i akt att lämna dina synpunkter. Låt oss
få veta hur du tycker att Markaryds kommun ska
utvecklas under de kommande åren.
- Bengt Germundsson,
Kommunstyrelsens ordförande

Synpunkterna ska vara
skriftliga och skickas till

mbn@markaryd.se
eller
Markaryds kommun
Box 74, 285 22 Markaryd

Samråd

Granskning

Sommar
2021

Vår
2022

21 januari
t.o.m.
21 mars

Mer information?
Det här är en populärversion av granskningsförslaget.
Du hittar översiktsplanen i sin helhet på
www.markaryd.se/oversiktsplanering
eller kontakta kommunen på
0433 – 720 00, info@markaryd.se

Antagande

”En naturnära,
småländsk gränsbygd
där människor och företag
växer och utvecklas i en
kreativ och hållbar miljö.
Där gemenskap och mångfald
skapar en trygg, jämställd och
framtidsbejakande kommun
som präglas av tillit.”

Marken ska
planeras hållbart,
resurseffektivt och så
att människor får nära
till varandra, naturen,
kommunikationer och
service.

- Vision 2030

Det finns goda
möjligheter till
varierade och attraktiva
boendemiljöer i hela
kommunen. Kommunen
ska utvecklas hållbart
och vara en attraktiv
kommun för invånare,
företag och besökare,
i orterna och på
landsbygden.

En plan för framtiden!
En översiktsplan tas fram för att visa hur
marken och vattnet planeras på lång
sikt. Översiktsplanen är vägledande
och har en central roll för den långsiktigt
hållbara utvecklingen. Översiktsplanen
tar sikte på år 2030 och tittar framåt mot
2050. Markaryd kommuns nya vision
är en viktig grund i arbetet. Processen
och innehållet för en översiktsplan
styrs av plan- och bygglagen och ska
redovisa grunddragen i mark- och
vattenanvändningen. Det betyder att
det inte är en detaljerad redovisning
utan mer översiktligt.
Markaryds
kommuns
översiktsplan
redovisas i olika delar, där del 1 visar
planförslaget, det vill säga hur marken
och vattnet ska utvecklas till år 2030.
Del 2 redovisar förutsättningarna i
Markaryds kommun och del 3 redovisar
vilka konsekvenser planförslaget får.
Del 4 redovisar och besvarar synpunkter
som inkom under samrådet.

Utvecklingsinriktning
BEBYGGELSE
Centralort
Serviceort
Småort
By på landsbygd
NATUR, KULTUR, LANDSBYGD OCH FRILUFTSLIV
Sammanhängande område
för natur, landsbygd och friluftsliv
Viktigt samband för natur, kultur,
landsbygd och friluftsliv
Viktigt kulturstråk att bibehålla
och synliggöra
KOMMUNIKATIONER
Viktiga förbindelser -nationella, regionala
Kommunikation, regionala
Kommunikation, kommunala

Utvecklingsinriktning visar de
övergripande strukturerna för
Markaryds kommun fram till 2030.
Mark- och vattenanvändning visar en
karta där ytorna är kategoriserade för
olika användning.
Tematiska ställningstagande beskriver
inriktning och ställningstaganden för
Markaryds kommun.

