
Infrastruktur och verksamheter

Natur och rekreation

Bostäder och centrumutveckling

Samlad strategibild

Ovanför: schematiska bilder av strategin bakom förslag till fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort

DITT 
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POPULÄRVERSION 
AV SAMRÅDSFÖRSLAGET



Hållbara transporter
Alvesta kommmun vill utveckla 
Alvesta centrum och samtidigt värna 
framkomligheten på väg 126. Därför 
föreslår vi en förbifart för väg 126 
väster om tätorten. Förbifarten kan 
även fungera som huvudinfart till nya 
verksamhetsområden. Viktiga stråk 
för cykel utvecklas där det idag  
saknas. Även en cykelväg till Växjö 
via Gemla föreslås.
Järnvägen ges förutsättningar att 
utvecklas med dubbelspår till Växjö 
(antingen i befintlig eller ny sträck-
ning) samt triangelspår  
(direktanslutning) mellan stambanan 
och kust-till-kustbanan.
Resecentrum ska tillgängliggöras för 
smidiga byten mellan transportsätt. 
Reseparkering utvecklas i centrum 
öster om järnvägen och stationen 

utvecklas som resenod.

Grönstruktur, fritid 
och rekreation
Alvesta kommun vill behålla och 
utveckla närheten till grönska. 
De gröna kilarna in i tätorten och 
rekreationsstråk runt Salen och 
Lekarydsån är exempel på vär-
defulla områden. Ett kultur- och 
fritidsstråk mellan Virdavallen 
och Virda Bad- och sportcenter 
ska utvecklas. Hanaslöv föreslås 
utvecklas som rekretionsområde.
Naturliga översvämningsytor är 
viktiga att bevara för att kunna 
hantera stora nederbördsmäng-
der och höga vattenflöden.

Verksamheter
Alvesta kommun vill ge  
möjlighet för verksamheter 
att nyttja skyltläget längs med 
väg 25 samt de goda kommu-
nikationerna. Därför föreslås 
utökning av Orrakullen österut, 
längs med väg 25.
Längs med Norra infarten 
samt i västra Alvesta föreslås 
områden för bostäder, handel 
och ej störande verksamheter.

Bostäder
I Alvesta kommun behöver det inom de kommande tio 
åren byggas cirka 80 bostäder per år.
Vi vill ge förutsättningar för varierande boendeformer i hela 
tätorten och i enskilda bostadsområden. Förtätning före-
slås främst i centrum och västra Alvesta. Både i östra och 
västra Alvesta möjliggörs nya bostadsområden.  
I föreslagna bostadsområden kan kompletterande offentlig 
och kommersiell service medges.

Hur 
och var 

vill du bo?
Vilka vär-

den är mest 
prioriterade att 

utveckla?

Hur 
vill du ta 

dig till service, 
skola och arbete? 
Hur kan vi under-
lätta klimatsmart 

resande?

Hur 
ska parker, 

grönområden, 
gång- och 

rekreationsstråk 
utvecklas?

Samrådsförslaget  
i korthet

Alvesta kommun har arbetat fram 
ett förslag till fördjupad översiktsplan 

som har en  
tidshorisont på 10-15 år. 

Detta är en kortversion av förslaget.
  

Hur ska Alvesta tätort 
utvecklas?  

Vad tycker och tänker 
du? 

En fördjupad översikts-
plan anger riktlinjer för 
mark- och vattenanvänd-
ningen. Den anger även 
hur den byggda miljön ska 
utvecklas och bevaras samt 
hur olika riksintressen tillgo-
doses.



Tillgängligt, trivsamt 
och livfullt centrum!
Alvesta kommun vill förbättra 
tillgängligheten till centrum för 
gående och cyklister samt få 
bort genomfartstrafiken från 
Storgatan till förmån för butiks-
besökare.
Vi vill stärka kopplingen mel-
lan stationen och centrum, ge-
nom att leda in besökare och 
resenärer i trivsamma stråk.
Bussterminalen ska moderni-
seras och trafikföringen runt 
Centralplan ändras för ett 
förbättrat trafikflöde. Antalet 
parkeringsplatser i centrum 
ökar med förslaget, men omlo-
kaliseras delvis till andra ytor.

Fler bostäder  
i centrum!
Vi vill ge förutsättningar för 
fler bostäder i centrum. Fler 
boende i centrum skapar folk-
liv och underlag för service. 
Förtätning i kollektivtrafiknära 
läge är positivt för att stärka 
hållbart resande.
En omledning av genomfarts-
trafiken på väg 126 kan ge ny 
stadsmässig karaktär åt All-
bogatan samt ökad bostads-
byggnation.

Samrådet
Förslaget är utsänt på samråd 
under fem månader. Samråds-
möten hålls i Folkets hus 
kl 18:00 den 22 juni samt 
kl 18:00 den 22 augusti.

Vad händer sedan?
Efter samrådet samman-
ställs inkomna synpunkter 
och förslaget ses över. Ett 
bearbetat förslag sänds ut 
på ny remiss till allmänhet och 
myndigheter. Det förfarandet 
kallas för granskning. Ett förslag till 
fördjupad översiktsplan beräknas kunna 
antas av kommunfullmäktige under 2017.

Förvaltningen för samhällsplanering
Centralplan 1, 342 80 Alvesta 
Telefon växel: 0472-150 00

samhallsplanering@alvesta.se

CENTRUMUTVECKLING

Exempelbilder på centrumutveckling: gångstråk och gågator med cykelbanor

Du kan 
lämna dina

synpunkter fram till  
1 november 2016:

antingen digitalt till  
samhallsplanering@alvesta.se 
 eller skriftligt till postadress  
Centralplan 1, 342 80 Alvesta.

Märk dina synpunkter 
 Fördjupad översiktsplan för 

Alvesta.
Tack!

Fullständiga  
handlingar  

finns på kommunens  
webbplats www.alvesta.se,  

i kommunhuset 
samt på Alvesta bibliotek

från och med 10 juni.

Kontakt om planförslaget  
Elinor Bjärnborg 0472-152 53  
Patrik Karlsson 0472-152 88 
Karolina Bjers 0472-151 03 
Magnus Wigren 0472-150 68


