
Vi har tagit fram ett förslag till ett planprogram för Kyrkbyn i Kolbäck. Ett planprogram 
skapas för att titta på förutsättningar och visioner för ett större område. Det ger 
en övergripande struktur för exempelvis bebyggelse, mötesplatser, vägar samt 
grönytor och fungerar som ett underlag för framtida beslut och detaljplanering. 

Under våren och sommaren 2020 genomfördes en medborgardialog med 
invånarna i Kyrkbyn. Ett brev sändes ut till boende där de bjöds in till att tycka till om 
Kyrkbyn och dess utveckling. Resultaten av dialogerna, tillsammans med kommunens 
ställningstaganden, ligger till grund för förslaget som nu presenteras. 

Under samrådstiden den 24 maj till den 20 augusti 2021 är du välkommen att 
lämna synpunkter på planprogrammet. Synpunkterna ska ha inkommit senast den 
20 augusti 2021 antingen till: kommunstyrelsen@hallstahammar.se eller till 
Kommunstyrelsen, 734 80 Hallstahammar. Det kommer även att hållas två digitala 
informationsträffar för planförslaget den 2 juni kl. 19.00 och den 8 juni kl. 19.00. Det 
finns ett begränsat antal platser och anmälan sker via hallstahammar.se/Kyrkbyn.

Du hittar planprogrammet på: hallstahammar.se/Kyrkbyn. Förslaget finns även uställt 
på Kommunhuset (tidsbokning krävs) samt på biblioteket i Kolbäck och 
Hallstahammar. 
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Förteckning över samrådskretsen
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden 
Fibra
Hallstahammars trafiksäkerhetsförening
Hallstahem AB
Hyresgästföreningen i Västmanland
Kommunala handikapprådet
Kommunala pensionärsrådet 
Kultur- och fritidsnämnden
Lantmäterimyndigheten
Länsstyrelsen Västmanlands län
Region Västmanland
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Räddningstjänsten Mälardalen
Mälarenergi Elnät AB
Postnord
Polisen
PRO Hallstahammar
Socialnämnden
SPF Hallstahammar
Tekniska nämnden
VafabMiljö Kommunalförbund
Villaägarna i Hallstahammars kommun
Fastighetsägare och rättighetsägare m.fl. 
enligt fastighetsförteckningen.


