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INBJUDAN
PLANSAMRÅD
Planprogram för Södra Ryd
Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län
Skövde kommun arbetar med att ta fram ett planprogram för hela Södra Ryd. I
planprogrammet utreds förutsättningar och redovisas ett översiktligt förslag på
hur Södra Ryd kan utvecklas. Bland annat utreds möjligheten att förtäta området
med fler bostäder, nya kvarter och nya kopplingar både inom och till Södra Ryd.
Vad är ett planprogram?
Ett planprogram är ett dokument som presenterar en gemensam målbild och är
en vägledning vid strategiska politiska beslut. Programarbetet innebär en
möjlighet för kommunen att i ett tidigt skede lyfta frågor till diskussion och ta ett
helhetsgrepp.
Välkommen till samrådsmöte
Samrådet är till för att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den
kunskap och de synpunkter som finns och att ge er insyn i förslaget och
möjlighet att påverka det. För utbyte av information inbjuds ni härmed till
samråd kring ett förslag till planprogram för Södra Ryd.
Två öppna samrådsmöten kommer att hållas där förslag till planprogram
presenteras:
Onsdag 7 november kl 18:00 i Skövde Stadshus entréplan.
Onsdag 14 november kl 18:00 i Rydskolans entréplan.
Denna inbjudan har sänts till intresseföreningar, kommunala förvaltningar,
myndigheter m.fl.

Planprogrammet finns utställd för samråd 15 oktober - 9 december 2018.
Den som har synpunkter på planprogrammet har möjlighet att framföra dessa
skriftligen till Sektor samhällsbyggnad, planenheten, 541 83 SKÖVDE eller via epost samhallsbyggnad@skovde.se senast 9 december 2018. Ange diarienummer
PLAN.2015.12 på skrivelsen.
Hela förslaget finns tillgängligt både i Stadshusets entréplan, kontaktcenter,
Fredsgatan 4, samt på biblioteket i Södra Ryd, Timmervägen 1, under
öppettiderna eller enligt överenskommelse per telefon.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Skövde kommun
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Under samrådstiden finns även planförslaget tillgängligt på Skövde kommuns
hemsida www.skovde.se under rubriken Bygga, bo & miljö/Detalj- och
översiktsplaner/Planer under utställning och planer under arbete
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