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FÖRSLAG PLANERINGSUNDERLAG TILLBERGA

Välkommen att tycka till!
Den 7 juni träffades tillbergabor, politiker och tjänstemän i Medborgarhuset. Det
var starten på en ortsdialog som Västerås stad gör för att ta reda på mer om Tillberga och andra så kallade serviceorter i kommunen. Vi vill veta vad ni som bor i
Tillberga vill förbättra och vad ni tycker är viktigt för ett bra vardagsliv. Vi har ställt
frågor om bland annat boende, mötesplatser, natur och kommunikation. Dialogen,
synpunkter från en enkät och en digital karta har hjälpt oss att ta fram ett förslag
på ett planeringsunderlag för Tillberga. Nu vill vi veta vad du tycker! Hjälp oss att
göra förslaget så bra som möjligt, innan det godkänns i byggnadsnämnden.

Så här kan du ta del av förslaget
Förslaget finns tillgängligt på stadens hemsida, stadshusets entré och Medborgarhuset.
Stadens hemsida: www.vasteras.se/tillberga
Enstaka pappersexemplar kan skickas om behov finns. Mejla eller ring oss, se nedan.
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Förslag planeringsun

HAR DU FRÅGOR KONTAKTA OSS GÄRNA:
Eva Widergren, e-post eva.widergren@vasteras.se,
telefon 021-392539,
Sandra Vindelstam, e-post sandra.vindelstam@vasteras.se,
telefon 021-392562.
Kontaktcenter 021-39 00 00

Vi vill veta vad du tycker
Vi vill gärna ha synpunkter på förslaget! På så sätt kan planeringsunderlaget förbättras och kvalitetssäkras. Till exempel kan du tycka till om:
- dokumentets upplägg
- innehåll, faktafel, platser du tycker vi missat
- nyttan av planeringsunderlaget
Senast måndagen den 1 juli 2019 vill vi ha dina synpunkter. De kan lämnas i stadshuset, skickas per post eller digitalt:
Stadshusets reception/entré, Fiskartorget.
Med post: Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stadshuset, 721 87 Västerås.
Via mejl: byggnadsnamnd@vasteras.se. Ange i mejl: remiss Tillberga.
På hemsidan: www.vasteras.se/tillberga

Vad händer efter den 1 juli?
Efter den 1 juli, som är sista dag för att lämna synpunkter, kommer vi att samla alla
åsikter och med hjälp av dem justera och komplettera planeringsunderlaget. När
arbetet är klart ska byggnadsnämnden godkänna planeringsunderlaget.

Stegen i arbetet med att ta fram planeringsunderlaget
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Förslag planeringsunderlag Tillberga
SÄNDLISTA - remiss
Kommunala förvaltningar, bolag och råd
Barn- och ungdomsförvaltningen
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Individ- och familjeförvaltningen
Sociala nämndernas förvaltning
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Teknik och fastighetsförvaltningen
Västerås Vård och Omsorg
Förvaltningen/styrelsen för stöd, fritid och entreprenad
Stadsledningskontoret
Mälarenergi AB
Utvecklingsfastigheter i Västerås AB
Vafab Miljö
Kommunala Pensionärsrådet
Cykelrådet
Brottsförebyggande rådet
Handikapprådet
Ungdomsdialogen

buf@vasteras.se
kulturnamnden@vasteras.se,
namndenforidrottochfriluftsliv@vasteras.se
ifn@vasteras.se
snf@vasteras.se
Miljohalsoskyddsforvaltningen@vasteras.se
fastighetsnamn@vasteras.se
tekniskanamnden@vasteras.se
vardochomsorg@vasteras.se
stod.fritid.o.entreprenad@vasteras.se
kommunstyrelsen@vasteras.se
meremisser@malarenergi.se
strategiskafastigheter@vasteras.se
info@vafabmiljo.se

Intresseorganisationer, föreningar m.m
Friluftsfrämjandet
Hyresgästföreningen (regionkontor)
Cykelfrämjandet
Bostad Västerås
LFR Mälardalen
Naturskyddsföreningen
Svenska turistföreningen
Villaägarnas Centralorganisation
Västmanlands läns museum
Västmanlands ornitologiska förening
Svenska kyrkan
Vattenfall Eldistribution AB
Svensk Handel
Visit Västerås
Hubbo Hembyggdsförening
Hökåsens Scoutkår (Tillberga distrikt)
PRO Tillberga
Tillberga IK Fotboll
Tillberga IK Handboll
Tillberga IK Roosters
Tillberga IK Ungdom

www.friluftsframjandet.se/kontakta-oss/
Info.aros-gavle@hyresgastforeningen.se
p@bergqvi.st
info@bostadvasteras.se
malardalen@lrf.se
bengt.eb.jonsson@gmail.com
foreningsverksamheten@stfturist.se
villaagarna.vvco@gmail.com
lansmuseet@regionvastmanland.se
vofbird@gmail.com
vastaras.pastorat@svenskakyrkan.se
registratur.eldistibution@vattenfall.com
info@svenskhandel.se
visit@vasteras.se
nilshellberg@telia.com
Brev
go@kreativ.me
ekonomi@tillbergaikfotboll.se
stefan@tik.se
Carola.lindberg63@gmail.com
Jonas.edberg@hotmail.com

Tillberga Gransskapsservice
Västerås Kyrkliga samfällighet
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

kontoret@tillbergags.nu
Björksta Prästgård, 725 96 Västerås
vastmanland@centerpartiet.se
vastmanland@liberalerna.se
vastmanland@kristdemokraterna.se
vasteras@mp.se
vasteraskretsen@moderaterna.se
vasteras@socialdemokraterna.se
ann.christine.from.utterstedt@sd.se
vastmanland@vansterpartiet.se

Ortsbor enligt sändlista

55 personer

