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GRANSKNINGSHANDLINGAR – underrättelse om upprättat förslag 
till visionsdokument. Till berörda enligt sändlista på sista sidan.

Fastighetsägare ansvarar för att underrätta hyresgäster och andra boende på 
fastigheten om innehållet i denna inbjudan till granskning.

Ett levande centrum – vision 2030

Osby tätort, Osby kommun, Skåne län 

Samhällsbyggnad har på uppdrag av kommunstyrelsens ledningsutskott 
upprättat förslag till Ett levande centrum – vision 2030. Enligt plan- och 
bygglagen (PBL 5 kap 18§) ska planförslag granskas under minst 3 veckor. 
Genom granskningen ges statliga myndigheter (PBL 5 kap 22 § och 22 § a), 
kommunala förvaltningar, allmänhet och andra som berörs av förslaget 
möjlighet att lämna synpunkter. 

Syftet med Ett levande centrum – vision 2030  är att öka attraktiviteten i 
Osby centrum och ge förslag på flera olika åtgärder för ett mer trivsamt 
centrum. Visionsdokumentet skickas nu ut på en andra granskning.  

Inkomna synpunkter på visionsdokumentet sammanställs i ett 
granskningsutlåtande där de bemöts.

Handlingarna finns tillgängliga på:

– Samhällsbyggnad, Osby kommun, Parkgatan 1, Osby

– Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby

– www.osby.se

från den 8:e september fram till och med den 8:e oktober 2017.

Eventuella synpunkter eller anmärkningar skall, för att kunna beaktas, ha 
inkommit skriftligen med namn och adress, senast den 8:e oktober 
2017 till Samhällsbyggnad, Osby kommun, 283 80 Osby.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson via telefon 0709-
318 376 eller e-post kettil.svensson  @osby.se

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad

283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post samhallsbyggnad@osby.se

Hemsida www.osby.se
Org.nr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

mailto:kettil.svensson@osby.se
mailto:kettil.svensson@osby.se
http://www.osby.se/
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SÄNDLISTA

Myndigheter, förvaltningar och bolag m.m:
Länsstyrelsen, skane@lansstyrelsen.se
Lantmäterimyndigheten, registrator@lm.se   
Trafikverket,  kristianstad@trafikverket.se
E.ON Elnät Sverige AB, elnat.planer@eon.se
Fjärrvärme i Osby AB, carl-magnus@fjarrvarmeosby.se
Östra Göinge Renhållnings AB, emma.hansson@ograb.se
TeliaSonera, Skanova Access AB, skanova-remisser-malmo@skanova.se
Tele 2, micael.kristensen@tele2.com
Region Skåne, region@skane.se
Räddningstjänsten, jimmie.ask@osby.se, ulf.nilsson.rt@osby.se
Samhällsbyggnad, s  amhallsbyggnad@osby.se
TT-nämnd – miljobygg@osby.se
SBVT ylva.malm-ekvall@sbvt.se

Föreningar
Osby sportfiskeförening 
Peter@osbysff.se 

Friluftsfrämjande Osby
info@frilufts-osby.se

Osby scoutkår
info@osbyscout.se

Osby föräldraförening hem & skola

GAMLA VISSELTOFTAVÄGEN 19
283 91 Osby

anna-karin.bengtsson@osby.se

Idrottsföreningen kamraterna Osby
ifk.osby@tele2.se

Osby hembygdsförening
osby.hembygdsforening@telia.com

Osby konsertförening
lorup@telia.com
berg.047913306@gmail.com

Osby teaterförening
ordforande@osbyteater.se

Osby pensionärsförening
anne-marie.axelsson@telia.com

mailto:anne-marie.axelsson@telia.com
mailto:ordforande@osbyteater.se
mailto:berg.047913306@gmail.com
mailto:lorup@telia.com
mailto:osby.hembygdsforening@telia.com
mailto:ifk.osby@tele2.se
mailto:anna-karin.bengtsson@osby.se
mailto:info@osbyscout.se
mailto:info@frilufts-osby.se
mailto:Peter@osbysff.se
mailto:ylva.malm-ekvall@sbvt.se
mailto:miljobygg@osby.se
mailto:paula.bernhardsson@osby.se
mailto:ulf.nilsson.rt@osby.se
mailto:jimmie.ask@osby.se
mailto:region@skane.se
mailto:micael.kristensen@tele2.com
mailto:skanova-remisser-malmo@skanova.se
mailto:emma.hansson@ograb.se
mailto:carl-magnus@fjarrvarmeosby.se
mailto:elnat.planer@eon.se
mailto:kristianstad@trafikverket.se
mailto:registrator@lm.se
mailto:skane@lansstyrelsen.se


Osby kommun 3(3)

Kommuner
Älmhult kommun
Hässleholm kommun
Östra Göinge kommun
Olofström kommun

Företag

info@vaxtmastaren-osby.se

bo.ekstrand@ekstrands.com

hebe04@handelsbanken.se

lars@lassio.se

mats.svensson@protech-ab.se

o.s.w@telia.com

tommy@swansons.se

thomas.persson@supermarket.ica.se

johnny@competencereklam.se

För kännedom

Kommunens kommunikatörer per-anders.mansson@osby.se
samt frida.vilhelmsson@osby.se 
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