INFORMATION OCH NYHETER FRÅN
VÄNERSBORGS KOMMUN

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR BRÅLANDA
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Brålanda pågår för fullt. Under våren har vi i
arbetsgruppen haft ett digitalt platsbesök i Brålanda, haft interna fokusmöten, arbetet med en målbild om
framtida Brålanda. Dialog med Trafikverket, Västra götalandsregionen och Västtrafik gällande stora
infrastrukturfrågor har påbörjats. Vi har även hunnit med två avstämningar med projektets styrgrupp. En
hel del arbete kvarstår, men arbetet har under våren kommit i gång bra och förväntas fortsätta under
hösten 2021. Samråd planeras till kvartal 1, 2022.
HÅLLBARHETSVECKAN – NUNTORP
Vänersborgs kommuns vision är att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet. Nu tar vi ett nästa steg
mot ett mer hållbart samhälle. I mitten av oktober arrangerar Vänersborgs kommun tillsammans med en
mängd olika samarbetspartners - en hållbarhetsvecka. Vi kommer att vara på plats på Nuntorp och prata
om Brålanda och dess utvecklingsmöjligheter.
RIKTLINJER FÖR HÅLLBAR HUSHÅLLNING MED JORDBRUKSMARK
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram kommunövergripande riktlinjer för hållbar
hushållning med jordbruksmark. Arbetet kommer att börjas efter sommaren och förväntas vara klart under
kvartal 1 2022. Uppdraget riktar sig mot att definiera, inventera och klassificera brukningsvärd
jordbruksmark i Vänersborgs kommun samt att ta fram riktlinjer kring hur Vänersborgs kommun ska
säkerställa bevarande av värdefull jordbruksmark samt hantering av ärenden där jordbruksmark berörs.
Under hösten 2021 kommer en workshop och dialog med bland annat LRF att genomföras.

JULI 2021

ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR I BRÅLANDA
Utifrån det arbete som gjordes 2020 kopplat till brotts- och trygghetsförebyggande arbetet samt
medborgarlöftet, har det runt om i Brålanda skett förändringar i den fysiska miljön. Under
trygghetsvandringar och dialog identifierades ett antal åtgärder som nu är genomförda och som
förhoppningsvis har bidragit till ett mer tryggt och trevligt Brålanda.
•

Skog och Natur har gjort trygghetsröjning vid stationshuset och vid GC-tunneln under järnvägen vid
skolan

•

Ny belysning i gång- och cykeltunnel under järnvägen vid skolan

•

Gång- och cykelvägen från Dahlmansgatan och Toppfrys har asfalterats för att öka tillgängligheten

•

Byte av armaturer på 4 belysningsstolpar vid järnvägsstationen

•

Centrumparken har fått tätare mellan belysningspunkter samt byte av armatur

•

En ny belysningsstolpe vid gamla Sparbanken samt byte av en armatur

•

Byte till LED-belysning vid gång- och cykelvägen vid Högaområdet

•

Ny vinterbelysning på Allégatan sattes upp under december 2020

•

Förstärkt vinterbelysning utanför järnvägsstationen

NY LEKPLATS I CENTRUMPARKEN

BLOMMANDE GRÄSYTOR FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

Lekplatsen i Centrumparken har under 2021 fått en
uppfräschning utifrån ett Brålandatema med nya roliga
lekredskap. Centrumparken har också fått ny belysning.

Gräsytorna vid Poppelvägen kommer att få växa högt
under sommaren 2021, för att sedan slås under
sensommaren. Anledningen är att skapa en varierad miljö
som gynnar den biologiska mångfalden och bidrar med mat
till våra pollinatörer, så som humlor och fjärilar.
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