
Framtid Södertälje, Översiktsplan 2013-2030  
Lättläst 
 
 
Alla Sveriges kommuner ska ha en plan  
för hur man ska använda marken och vattnet  
och hur man ska bygga  
och tänka på miljön. 
Den planen heter översiktsplan.  
 
I oktober 2013 bestämde Södertälje kommun 
om en ny översiktsplan. 
Den heter Framtid Södertälje.  
 
Kommunen vill att många ska trivas i Södertälje. 
Både de som bor här  
och de som har företag här. 
 
Kommunen har bestämt att man ska  
ändra planeringen för husbyggen.  
I stället för att bygga hus på nya områden  
ska man bygga i de områden 
där det redan finns hus.  
 

Mål för Södertäljes utveckling 
 
Bra miljö 
Södertälje växer 
och det är många som ska dela på mark och vatten.  
Kommunen vill tänka på  
att det man gör är bra för miljön i framtiden.   
 
Bättre trivsel 
För att man ska trivas i ett område  
är det viktigt att det finns parker 
och ställen där man kan träffas. 
Och man ska lätt kunna gå eller cykla 
eller åka buss mellan olika områden.   
 
En stad som många gillar 
Staden ska byggas tätare.  
Man ska blanda bostäder, kontor och butiker.  



Stadens parker ska utvecklas,  
och man ska öppna området kring Södertälje kanal.  
  
Bygga på landsbygden 
Södertälje har en stor landsbygd.  
Man ska bygga hus på de orter  
som kan bli centrum i sitt område.  
 
Varierade miljöer 
Människor och företag dras till miljöer  
som väcker deras intresse.  
Därför är det viktigt  
att det finns olika slags lokaler och bostäder  
som kan användas på olika sätt. 
 
Bra för företagen  
Kommunen vill att det ska gå bra för företagen 
och vill hjälpa dem att få bra villkor.  
 
Trafik som är bra för miljön 
Kommunen vill att färre människor åker bil  
och att fler ska gå, cykla och åka buss och tåg.  
 
Människor ska få säga vad de tycker 
Det kommer att finnas ställen  
där de som bor här eller har företag här  
kan prata om Södertäljes utveckling.  
 

Så här ska kommunen göra 
 
Kommunen och företagen ska jobba tillsammans 
för att bygga ett bra samhälle.  
I översiktsplanen visar kommunen  
vad man tycker är viktigast  
och hur man ska få pengar till det.  
   
Varje år kommer kommunen att se  
hur det har gått med planen  
och ha ett föredrag som heter 
En förmiddag för framtiden.  
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