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Sala år 2050
Inbjudan till  workshop gällande framtagande ny Översiktsplan
Enligt Plan— och bygglagen  (2010:900) ska varje kommun ha en översiktsplan som omfattar hela

kommunen. Planför Sala ekokarnrnnn är sedan år  2013  inaktuell. Med andra ord saknar vi detta i

Sala kommun idag.  I  och med att Översiktsplanen är ett centralt dokument som är viktigt för den
långsiktiga och strategiska planeringen behöver vi en aktuell Översiktsplan. Tanken är att
Översiktsplanen ska spegla den politiska viljan med kommunen, främst inom den fysiska
planeringen och markanvändningen men också inom andra områden.

Wlorkshopen kommer att bestå av en presentation, vad Plan— och utvecklingsenheten har tänkt att
Översiktsplanen ska innehålla och inte innehålla, hur det ska struktureras samt en tidplan med
olika processer i tidplanen. Workshopen kommer också att bestå av frågor som är kopplade till
dagordningens dialogpunkter. Frågorna kommer att presenteras på Smartboarden och varje
deltagare kommer att få möjligheten att svara med stöd av sin dator, surfplatta eller smartphone.
Därför jätteviktigt att ta med dator, surfplatta eller smartphone — om möjlighet finns. Om inte,
hör snarast av dig till asmina.Trokic salase eller Maria.Nehljn salase så försöker Vi ordna det.

Inom varje punkt under dagordningen som är en dialogpunkt kommer det att komma frågor där
ni svarar individuellt men ni får givetvis diskutera med gruppen. Vi vill att workshopen och
svaren ska vara så spontana som möjligt. Tänk på att svaren som ni lämnar kommer att vara
grunden till Översiktsplanen då detta skede ingår i förstudieskedet av Översiktsplanen— se
tidplan på andra sidan. Era svar ligger alltså som en grund för framtagandet av Översiktsplanen.

Dagordning

Presentation av förslag till uppdrag samt beslut 5  minuter
Innan lvorkrbopen påbög'ar behöver bey/nt om 191 Översiktsplan tai.

Presentation av workshopen och innehåll I5 minuter
I  nlednnde pretenlnlz'an nu dngenr war/swap mrnl innehåll. Plan— och nlwrklz'ngxenbelen hard!/nr Jin ranka med
Överxz'iélmlnnen. Tidö/nn redovirnr Wierd.

Dialog — Bebyggelse l5 minuter
rVInrknnndndnlnngarg bur behgelxenlwnélz'ngen nu oll/én användningar orb ändar/räl Den Ike.

Dialog — lnfrastruktur 5  minuter
Vänlig! med rdllförnz'rdllnz'ngnrjb'r n/nmélz'ng, lex. VA—zénpnrz'lrl m.fl. nlklégnfnn/éllaner inorn
infrastrukturen.

Dialog — Natur- och kulturvärden 5  minuter
Värdefulla nan/r— or/y kul!!/rymden mm! arnrdden.

Dialog — Vision 25 minuter
Överdådiga, Jlrnlegz'J/én 06/1 ldngszkllgnfrdgor 50m berör Sala kammnnrfrnrnlz'd I  rnrnlmnd med dennnpnn/él
kommer ni 00%e twp/[156m nl kartor rain de'/lagarna nån n'lnpd.
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Tid för diskussion, frågor, funderingar m.m. 20 minuter

War/éJ/yopen (WI/74!!!! med en karlprerentzzlz'an an md Jam iir nårra Meg ipmeerren alt  lafmm  en ny

Önemklgb/nn. Under  den prexenlalz'onenjännr det tidfå'r dir/énm'on, frågar, funderingar  771.777.

Preliminär  tidplan
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Tidplanen  är preliminär.  I  varje  bubbla finns  det  namn  på processen som ska genomgås samt hur
lång tid det kommer att behövas för varje process. Under workshopens inledning kommer en
mer genomförlig förklaring att presenteras för varje process samt hittills  tänkt innehåll i  varje
process.

Vi hoppas på att  alla  kan delta och vi ser  fram  emot en workshop med er!
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