2018 års utvecklingsplan för Östansjö
Boende
-

Nybyggnation av marklägenheter centralt i Östansjö söder om Östansol och söder om
Östansjö gård/Östansjö trädgård genom Hallbo och Hallsbergs kommun.

-

Planering av villaområde i sydsluttning norr om Nordansjö och i anslutning till Tystingegatan i
naturnära miljöer.

-

Se över och justera tomtgränser och markanvändning (parkområden, tomtytor, lediga
tomter, bostadsnära kommunala markområden) från 1945 års byggnad-/stadsplan.

Miljö och rekreation. Kommunal mark park/ängsmark, tätortsnära/naturnära skogsmark
-

Vidareutveckling och skötsel av Breslättsängen med området Bäckravinen från
skolan/Krallgatan över Törngatan till Hallsbergsvägen för rekreation, skolområde, gångstråk
och biologisk mångfald.

-

Borttagande av ris efter Gallring/röjning av kommunala tomter/skogs/parkmarker.

-

Skötselplan för kommunens naturnära mark i Östansjö.

-

Renovering av Bäcksjöbadet med sandstrand, bryggor mm och markerad
Bäcksjövandringsled runt Bäcksjön.

-

Utveckla rekreation- fritidsområdena kring Motorp, Lindhult och Dovra sjöar (Odensvi –
Vretstorp) med vandringsleder och fritidsanläggningar.

Vägar/gator
-

Förläng gång och cykelväg genom Östansjö fram till östra infarten bortanför Din X macken.

-

Planera med kommunen och trafikverket en ny gång och cykelväg mellan Östansjö och
Tomta i samband med ombyggnad av Hallsbergsvägen vid byggande av nytt järnvägsspår.

-

Planera med kommunen och Trafikverket om bullerskydd genom Östansjö och ny infart.

-

Ny bro ”brodämmet” Törngatan vid Bäckravinen. (Ev. tillfällig lagning av befintligt broräcke).

-

Broräcke över Bäcken Krallgatan/Breslättsängen.

-

Avstängning Krallgatan (vid skolan) med enbart cykel och gångväg.

-

Asfaltering av Lindgatan mellan Köpmangatan Breslättsgatan

-

Asfaltering av Blåbärsgatan och Hallongatan.

-

Asfaltering och uppsnyggning av markyta vid återvinningsstation med staket.

-

Regelbunden Lagning/asfaltering av kommunens gator och parkeringsytor.

-

Placera och anslut dagvattenbrunn vid Konvaljegatan GC väg vid lekpark samt ev. asfaltering.

-

Laga kommunens anslagstavlor vid Hallsbergsvägen.

-

Belysningspunkt GC väg till Hallbos marklägenheter från Hallsbergsvägen

-

Uppsnyggning av genomfart Hallsbergsvägen –– ”första intrycket”.

-

Laga staket/stolpe Laggartorpsgatan vid Laggartorp.

-

Flytta övergångsställe över Hallsbergsvägen vid återvinningsstation. (Trafikverket).
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