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Förord
Du håller nu i din hand ett förslag till ny 
Översiktsplan för Valdemarsviks kom-
mun. Det är oerhört glädjande att vi har 
en granskningshandling för en ny och 
modern översiktsplan.
Ett viktigt underlag för arbetet med över-
siktsplanen har varit vår vision ”Valde-
marsvik 2025 – i balans med naturen”. 
Visionen som antagits enhälligt av kom-
munfullmäktige och som mellan 400 
och 500 av våra innevånare har deltagit i 
att arbeta fram.
Den genomgång av kommunens förut-
sättningar som görs i förslaget visar vilka 
fantastiska möjligheter det finns för vår 
kommun att utvecklas ytterligare för att 
uppnå målet att bli ”Östersjön ledande 
miljökommun”. Av förslaget framgår 
dessutom att det finns stora möjlighe-
ter för fler att bosätta sig i vår vackra 
kommun utan att våra unika naturvärden 
kommer i fara.
 

Nu ska översiktsplanen antas av kom-
munfullmäktige. Därefter kommer den 
att vara vägledande för kommunens 
utveckling under många år framåt.
Översiktsplanen ska aktualitetsförkla-
ras under varje mandatperiod och bli 
föremål för de revideringar som utveck-
lingen kräver. På det sättet blir översikts-
planen ett levande dokument till hjälp 
för alla dem som vill satsa och utveckla 
vår kommun.

Erland Olauson
Ordf. i styrgruppen
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