Kortversjon av planprogram til
områderegulering Hillevåg
september 2020

Hillevåg-identiteten

Eg
Hillevåg!
Når vi planlegger for framtiden, må vi ikke glemme
fortiden! Den nye planen skal verne og løfte fram de
kvalitetene som gjør Hillevåg til Hillevåg. Hva liker du best
ved området, og hva synes du er viktig å ta vare på?

stavanger.kommune.no/hillevag

Hillevåg er et av de viktigste byutviklingsområdene i Stavanger. Mye skal skje her de neste
årene, og nå holder vi på med en områderegulering for de sentrale delene av kommunedelen.
Områderegulering betyr at vi lager rammene for hvordan et område skal bygges og utvikles.
Det handler blant annet om hvor det skal være boliger, handel og grøntområder, og hvordan
vi kan skape attraktive møteplasser og gode bomiljø de neste 10–20 årene.

Foto: Byarkivet

Tilgang til fjorden
Gandsfjorden er jo rett neri høgget, men hvordan kommer
vi oss ned til den‽ Kanskje den nye områdereguleringen kan
legge til rette for en promenade, badeplass eller stupetårn?
Hva tenker du?

Jeg har noe på

. Hva gjør jeg?

•

Du kan skrive en epost til hillevagplanen@stavanger.kommune.no

•

Du kan fylle ut skjemaet og tegne på baksiden av dette arket, ta bilde med mobilen og
sende bildet til hillevagplanen@stavanger.kommune.no

•

Du kan sende brev i posten til By- og samfunnsplanlegging, PB 8001, 4068 Stavanger

•

Du kan ringe og snakke med oss byplanleggere: Marit S. Storli på 51 50 85 62, eller
Tina Aksnes på 51 50 75 39 . Men hvis meningene dine skal gjengis i plansaken som
sendes til politikerne, så må vi ha det skriftlig, altså i en e-post eller et brev.

•

Planprogrammet er på høring fram til 24. oktober, så det aller beste er om du kontakter
oss innen da. Men vi er åpne for innspill hele høsten 2020 og våren 2021.
Hornsbergs Strandpark i Stockholm. Foto: Åke E:son Lindman.

Hvordan forflytter vi oss?

Hva er du opptatt av?

Er du en av de mange som bor eller jobber
i sentrale Hillevåg? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Hvordan kan vi gjøre det kjekkere for

Nå legger vi nemlig planer for hvordan Hillevåg skal utvikle

myke traﬁkanter å ferdes på kryss og tvers

seg de neste årene. Vi er nysgjerrige på hvilke ønsker

i bydelen – og langs Hillevågsveien?

Bolig og næring

og ideer du har, og ellers hva du er opptatt av!

Grønt og blått

Det skal aldri være mer enn 500 meter til nærmeste
friområde! Vi skal sette av sammenhengende areal til
grøntområder i Hillevåg, og gode forbindelser mellom
dem. Esso-tomta på nedsiden av jernbanen skal bli et
helt nytt friområde ved sjøen, tilgjengelig for alle.

De neste årene skal det bygges
mange nye boliger i området. Hva er en god bolig,
og et godt nabolag å vokse opp i? Hvor vil du møte
naboene dine, og hvor skal vi etablere nye møteplasser?
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Hillevågsveien

Kvalaberg-parken

Essotomta

Felleskjøpet
Skretting

Har du tanker om hvordan
Hillevåg kan bli et enda bedre sted?

Du kan lese hele planprogrammet på
stavanger.kommune.no/hillevag

Køhlerlåven

Vi vil gjerne høre fra deg.
Skriv eller tegn på kartet!

Jarlabanen

Mine innspill til framtidens Hillevåg:

Essotomta

Hillevåg
torg

Trehusplatået

Hillevågsveien

en
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Haug

Parkveien

Navn:
Adresse:
E-post:
Ja, jeg ønsker å motta oppdateringer om planarbeidet

Hillevåg kirke

Kvaleberg skole

Den beste tiden for å få gjennomslag for innspill og gode
ideer er nå, tidlig i planarbeidet. Fyll ut og send til By- og

Skriv her

samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger.
Eller kanskje enklere: Ta bilde av denne siden med mobilen
og send til hillevagplanen@stavanger.kommune.no
innen 24. oktober 2020.

Industrien

Hilsen oss i kommunen
Innspill og personopplysninger
blir registrert og arkivert
i henhold til plan- og
bygningsloven.
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