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Remiss av natur- och kulturmiljöprogram - inbjudan till yttrande
Dnr 523/2015
Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs stad beslutade den 21 maj 2015 att
skicka Helsingborgs natur- och kulturmiljöprogram på remiss. Era eventuella
synpunkter ska vara inkomna senast den 1 september till
stadsbyggandsnamnden@helsingborg.se eller Stadsbyggnadsnämnden, 251 89
Helsingborg. Märk gärna yttrandet med diarienummer 523 / 2015.
Remissen omfattar ett introduktionskapitel och beskrivningar av 13 de/områden på
fandsqygden som finns att läsa på www.helsingborg.se/naturochkultur. Delområdet Hefsingbory,s centralort/ Raus skickas på remiss vid senare tillfälle. Informationsmöten ska genomföras den 2, 3 och 10 juni på tre platser på landsbygden.
Handlingarna finns utställda under 1 juni - 1 september på följande platser;
Stadsbyggnadshuset på Järnvägsgatan 22, Kulturmagasinet på Fredriksdal samt
Helsingborg kon taktcenter på Stortorget 17. Syftet med remissen är att få synpunkter från förvaltningar och nämnder samt ge invånarna möjlighet att komplettera med kunskap om lokala värden. Efter remissen kommer vi att justera
underlaget och färdigställa inför antagande i Kommunfullmäktige som ett planeringsunderlag för Helsingborgs utveckling.

Bakgrund
Helsingborgs natur- och kulturmiljöprogram har tagits fram som ett flerårigt
samverkansprojekt mellan Stadsbyggnadsnämnden och Kulturnämnden. Syftet
har varit att få ett kunskapsunderlag som integrerar stadens natur- och kulturvärden i ett dokument som ersätter nuvarande Naturvårdsplan (1992) och Kulturminnesvårdsprogram (1991). Ursprunget till uppdraget finns bland annat i
Helsingborgs Miljöprogram (2006) samt Helsingborgs Översiktsplan, ÖP2010.
Genom natur- och kulturmiljöprogrammet får tjänstepersoner vid stadens förvaltningar ett uppdaterat och tillgängligt planeringsunderlag. Invånarna får
kunskap som stärker delområdenas identitet, och som kan användas för landsbygdsutveckling, rekreation och friluftsliv, undervisning med mera.
Med vänliga hälsningar
Ann-Marie Cvitan Trellman, projektledare och samhällsplanerare
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