
POPULÄRVERSION 
AV ÖVERSIKTSPLAN 2030

Vill Du veta mer? 
Se www.perstorp.se
eller scanna QR-kod 

Synpunkter eller frågor? 
Kontakta Byggnadskontoret, Perstorps kommun:
Samhällsbyggnadschef Kjell Hedenström 
kjell.hedenstrom@perstorp.se 0435-391 74

Stadsarkitekt Mattias Bjellvi 
mattias.bjellvi@perstorp.se 0435-391 79
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En ny översiktsplan är det viktigaste instrumentet för den långsiktiga planering-
en av de fysiska strukturerna i kommunen. Arbetet visar en önskvärd riktning för 
kommnens utveckling och hur den fysiska miljön, mark- och vattenområden och 
infrastrukturen ska disponeras – hur vill vi att Perstorp ska utvecklas? Planförsla-
get, som bygger på programmet, innehåller konkreta förslag för mark- och vatte-
nanvändningen och bebyggelseutvecklingen. Planen ska antas av
kommunfullmäktige. Planen är nu på samråd. Passa på att tycka till nu under ut-
ställningen som är det sista skedet att påverka förslaget innan slutbearbetning och 
antagande. Dina synpunkter är viktiga!Antagande Laga kraftSamråd
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FRAMTIDSBILD 2030
Vår övergripande utvecklingstrategi för den fysiska miljön   

Översiktsplan 2030

Främja cen-
tralorten med ett levande bycentrum 

med attraktiva mötesplatser, kommersiell service 
och handel året om. Ge förutsättningar för att omlokalisera 

miljöstörande eller riskintensiva verksamheter så att de 
ligger på ett bra avstånd från t.ex. bostäder.

Utveckla 
gröna, sammanhängande stråk 

ur rekreationssynpunkt, men också som sprid-
ningskorridorer för djur- och växtliv. Kombinera med 

vandringsstråk, ridleder och GC-stråk.
Utveckla goda fritidsmiljöer utomhus och inomhus 

t.ex. idrottshall, skatebana, utegym, ridleder, 
promenadstråk m.m.

Planera för 
hållbart transportsystem med gång, 

cykel, kollektivtrafik samt elbil i fokus. Utforma 
gatunätet så att det inte inbjuder till höga hastigheter och 

att störningar och risker undviks. Ta fram en Åtgärds-
valsstudie för väg 108.

Värna och 
skydda viktiga kulturvärden 

samt använda kulturmiljön som en del i 
upplevelsen inom turism och rekrea-

tion.

Planera 
för prisvärda bostäder med 

blandade upplåtelseformer och bostadsty-
per för olika behov. Total beredskap om c:a 450 

bostäder i kommunen fram till 2030.

Skapa förut-
sättningar för bostäder i attrakti-

va lägen t.ex. sjönära och centrumära. Planera 
för trygghetsboende.

Använd torget som mötes-
plats och vardagsrum för 
hela Perstorp, där med-
borgarna kan mötas och 
vara delaktiga i mindre 
och större projekt och 

event.

Utveckla det rekreativa nätver-
ket med tillgängliga förindelser 

från tätorter till närliggande 
naturområden, utvecklade 

cykel- och vandringsleder re-
gionalt och bättre information 

och marknadsföring. 

Satsa på förtätning av 
centrum med en variation 
av bostäder i olika stor-

lekar och prisnivåer, med 
ett fokus på mindre och 
prisvärda lägenheter.
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ODERLJUNGA

Det finns planberedskap för ett 
20-tal tomter och översiktspla-
nen ger utrymme för ytterligare 
kompletteringar i lucktomter. 

Kommunen önskar att busslinjen 
kommer tillbaka och att trafiksä-
kerhetshöjande insatser görs på 

väg 108. Ett ”torg” kan tillskapas 
på skolgården vid kyrkan. Ett pro-

menadstråk kan anläggas längs 
med bäcken

Kompletterande bostadsbebyg-
gelse föreslås i lucktomter i 

den nordvästra delen av Häljalt 
och  Ulvs. Kommunen önskar 
busstrafiken kommer tillbaka 

längs väg 108 för bättre kommu-
nikationer. Även en gång- och 

cykelförbindelse mellan Bälinge 
och Perstorp föreslås och att 
trafiksäkerhetsåtgärder görs.

Kan utvecklas som boendeort genom 
komplettering med bostadsbebyggelse i 

anslutning till Bälinge by. Bälingebadet med 
camping kan utvecklas som destination med 

fler campingplatser öster om väg 108:om 
trafiksäkerhetsproblematiken kan lösas. Ett 

promenadstråk kan tillskapas längs med 
Bälingesjön.

Underlag för vindkraft och 
solenergi har tagits fram 

kring utpekade energiom-
råden.

Oderljunga

Bälinge

Häljalt och Ulvs
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Utredning energikällor
Utredningsområde för energikällor 0 2 41 Kilometer


