Projektledaren Martin Björklund presenterar arbetet bakom förslaget av den nya stadsutvecklingsplanen.
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Samhällsbyggnadsfrukost med tema:
Stadsutvecklingsplan
För tredje gången hölls det en Samhällsbyggnadsfrukost i Lidköping för
exploatörer, byggare och fastighetsägare. Mötet genomfördes digitalt.
Syftet med morgonens möte var att presentera förslaget på den nya
stadsutvecklingsplanen. På kommande Samhällsbyggnadsnämnd – tisdag 8
juni - tas beslut om förslaget går ut på så kallat ”samråd”.
Projektledaren Martin Björklund presenterade hur arbetet fram till färdigt

förslag gått till, hur det är uppbyggd i den digitala miljön den är skapad i och
varför det är så viktigt att ta del av den och komma med synpunkter sen när
det är dags för samråd.
Målbilden för arbetet har varit att "rätt sak ska ligga på rätt plats", staden ska
vara livfull, sammankopplad och upplevas ”nära”. Det påverkar hur
strukturerna och delstrategierna för bebyggelse, grönstruktur och transporter
lagts upp. Allt utmynnar i en strategikarta.
– Vi ville ge våra exploatörer, byggföretagare och fastighetsägare en
förhandstitt på den fördjupade översiktsplanen innan det politiska beslutet
för samråd. Detta för att ge förutsättningar för branschens inspel i
samrådsfasen, säger Urban Olsson, samhällsbyggnadschef.
Presentationen filmades och kommer att spridas i kommunens kanaler efter
nämndens beslut.
Syftet med dessa återkommande träffar är att utveckla en långsiktig dialog
med branschen för att öka bostadsbyggandet i Lidköping. Detta är en resa
tillsammans för att nå kommunens målbild att Lidköping ska växa till 45000
invånare år 2030.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun
Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till
Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott
och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det
vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen
och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag
att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en
välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Kontaktpersoner
Martin Björklund
Trafikplanerare
martin.bjorklund@lidkoping.se
0510-77 65 18

