Östanåparken - mitt i Tranås

Skriv ner dina idéer och önskningar, vik ihop, tejpa och
lämna senast 31 december 2015 till Tranås kommun.
Det är trevligt om du skriver ditt namn men det är inte obligatoriskt.
Brevlåda
Svarspost
Post
E-post

Kommunens brevlåda i stadshuset eller med internpost
Gratis om du använder detta papper (SVARSPOST)
Tranås kommun, 573 82 Tranås
planbygg@tranas.se

Frågor?

telefon till Susanna Alexandersson 0140 – 681 74
e-post till planbygg@tranas.se

Dina idéer är viktiga!

B

Dessa idéer är inskickade av (inte nödvändigt):

Hej alla Tranåsbor och gäster i vår stad!
Östanåparken - mitt i Tranås -hur ska den se ut i framtiden? Vi vill veta vad du tycker!
Tillsammans har vi de bästa förutsättningarna att skapa ett attraktivt och hållbart samhälle!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Under hösten samlar vi in idéer från alla! Skolor, förskolor och föreningar har fått egna inbjudningar.
Vi ordnar promenader med guide i parken och ett öppet möte för att diskutera och ta emot idéer!
Du är välkommen!

TRANÅS KOMMUN
Plan- och byggavdelningen
-----------------------------------------------SVARSPOST
Kundnummer 550026900
573 20 Tranås

Möte för alla
Tisdag den 24/11 kl 18.00 i Stadsbiblioteket på Storgatan 22, Tranås. Vi bjuder på fika!

Promenader i parken
Lars Sundin chef för park- och griftegård är vår guide
Onsdag 18/11 kl 10.00 Samling vid ingången till parken från Kanalgatan 1
Måndag 23/11 kl 15.00 Samling vid ingången till parken från Kanalgatan 1

Vi ses!
PS Lämna dina idéer senast på nyårsafton!
Tejpa här

Det här vill
jag göra!

ny GC-väg 2016

Så här tycker jag!

Några inspirerande bilder från
Ekologigruppen
ny bro och GC-väg 2016

ÖSTANÅPARKEN I TRANÅS
Fastighet
Areal
Ägare

Åsvallehult 2:11 och 2:13
ca 3,3 hektar (332 000 kvm)
Tranås kommun sedan 2014

Kommunen vill utveckla parken.
Under hösten 2015 tar vi emot alla goda idéer och förslag.
Pågående arbeten
Parkförvaltningen har börjat med att röja fram ädla träd och
öppna gläntor. Vägen fram till brofästet mot Råsvägen i söder
är färdig. Gång- och cykelbron till Östra vägen och en GC-väg
till Torsgatan och blir klara till sommaren 2016.
Detaljplanen för Östanåparken säger att det ska vara naturpark. Utan att göra en ny detaljplan kan man då bygga gångvägar och någon byggnad för parkens behov.

Alla ska trivas men jag tycker att
vi särskilt ska tänka på ………

Ur Stadsvision Tranås
”Östanåparken är en resurs, som vi utvecklar till ett upplevelserum med motionsslingor, picknickgläntor och promenadstråk.
Bergknallen i mitten blir en ny målpunkt. Byggandet av fler broar
ger en välkomnande känsla och förkortar avståndet till stadskärnan för dem som bor i omgivande bostadsområden.”
” ……de sanka delarna av området utvecklas som naturpark
med ett genomgående vattentema, medan de fasta delarna
återställs och rustas upp som en klassisk park, eventuellt med
anläggningar för olika aktiviteter t ex kanot, fiske, jogging, skytrekking, camping, kojbygge.”
Den preliminära budgeten
Nya broar till Östanåparken (2015 – 2018) 6 MSEK
Upplevelserum 2023 – 2029
20 MSEK
Kvarteret Läroverket är ett projekt där Tranåsbostäder jobbar tillsammans med Nyréns arkitektkontor. Just nu med utveckling av idrottshuset och simhallen som också visar en
koppling till Östanåparken, med en ny bro.

RITA, SKRIV OCH FANTISERA FRITT,
TEJPA IHOP OCH LÄGG I BREVLÅDAN!
Dela med dig av dina tankar och åsikter.
Vill du ha en hängmatta? Eller rullator-race? Vad ska man
göra på vintern? Och sommaren? Är det på natten man ska
kolla fladdermössen eller spana på fåglar en tidig vårmorgon?
Vi tar vara på idéerna i ett kommande planprogram för
Östanåparken som ska arbetas fram i början av 2016!

Tack för ditt bidrag till framtiden i Tranås!

Jag tycker att
vi ska bygga ...

