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ÖVERSIKTSPLAN 2030



Sammanfattning
Töreboda kommuns största fysiska tillgångar är Göta kanal och Västra 
stambanan med station i Töreboda tätort. I översiktsplanen föreslås hur 
en utveckling kan ske för att kommunen ska få största möjliga mervärde av 
dessa och andra tillgångar. Översiktsplanen utgår från sex övergripande 
strategier som preciseras till konkreta förslag på hur mark och vatten ska 
användas i olika delar av kommunen. 

UTVECKLING AV TÄTORTERNA

Töreboda tätort Moholm Älgarås

I översiktsplanen föreslås att bostadsbebyggelse i första hand lokaliseras till Töreboda, Mo-
holm och Älgarås. För vardera tätort finns en inzoomad karta med utvecklingsförslag. Foton 
av Peter Hellström.

STRATEGIER

• Bebyggelsen kompletteras och servicen utvecklas i Töreboda, Moholm och 
Älgarås

• Landsbygden ska utvecklas utifrån sina drivkrafter och lokala förutsättningar
• Kollektivtrafiken ska stärkas och utvecklas – både för tätorter och landsbygd
• Göta kanal ska stärkas som besöksmål och vara en motor i utvecklingen av 

besöks- 
näringen och hela kommunen

• Näringslivet ska ges goda förutsättningar för att utvecklas och differentieras
• Klimat- och miljöpåverkan ska minimeras och en robust planering ska  

förbereda för ett förändrat klimat
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Vad är en översiktsplan?

Samråd

Syftet med översiktsplanering är att, utifrån en helhetssyn, göra goda avvägningar mellan olika 
intressen och behov och på så vis skapa en spelplan för den fysiska utvecklingen i kommunen. 
Översiktsplanen är ett strategiskt verktyg som visar hur användningen av mark och vatten 
inom kommunen bör utvecklas och bevaras, på kort och lång sikt. 

Översiktsplanen är också en överenskommelse mellan stat och kommun om hur nationella 
intressen, regionala mål och program ska beaktas och tas tillvara i kommunens planering. 
Töreboda kommuns gällande översiktsplan antogs 1992 och är inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen beslutade den 2 oktober 2019 att förslag till översiktsplan för Töreboda 
kommun skall bli föremål för samråd. Översiktsplanen är på samråd fr.o.m. den 14 oktober 
t.o.m. den 16 december 2019. Översiktsplanen är digital och samtliga handlingar finns 
tillgängliga på kommunens hemsida.

UNDER SAMRÅDSTIDEN KOMMER ÖVERSIKTSPLANEN ÄVEN FINNAS UTSTÄLLD PÅ FÖLJANDE 
PLATSER

• Kommunhusets entré Drottninggatan 4 Töreboda 

• Biblioteket Kungsgatan 24, Töreboda 

• Biblioteket  Älgarås Servicehus Björkstigen 4,  Älgarås 

• Biblioteket  Krabbängsgården Mariestadsvägen 14, Moholm

SAMRÅDSMÖTEN KOMMER ATT HÅLLAS ENLIGT FÖLJANDE
Tisdag 29 oktober 18.30 Servicehuset, Älgarås

Torsdag 7 november 18.30 Salemkyrkan, Moholm

Tisdag 12 november 18.30 Gjutaren, Töreboda

EVENTUELLA SYNPUNKTER KAN LÄMNAS SKRIFTLIGEN FRAM TILL OCH MED 16 DECEMBER 2019 
VIA FÖLJANDE ALTERNATIV
Hemsida  www.toreboda.se/Toreboda-kommun/Bygga--bo/Stadsplanering/ 
  Oversiktsplan.html

E-post   samradoversiktsplan@toreboda.se 

Brev  Kommunstyrelsen, Box 83, 545 22 Töreboda. 


