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Aktörer
Kommunstyrelsen svarar för anläggande och
underhåll av offentliga platser. I anslutning till
allmänna vägar och järnvägar har Vägverket
och Banverket samma ansvar.

Områden som särskilt bör beaktas.
Fagersanna är ett trivsamt villasamhälle, med
välskötta villaträdgårdar, fritidsbebyggelse och
hyreshusområden. Vissa delar av orten bör
dock kunna göras vackrare. Detta gäller t.ex.
parken vid Mogatan och området kring livs-
medelsbutiken.

På kartan har redovisats förslag på områden
som kommunen, eventuellt tillsammans med
angränsande fastighetsägarna, bör arbeta med
för att få en vackrare och trivsammare tätort.

• Busshållplatser längs riksväg 49 och
genomfartsvägen bör förbättras och even-
tuellt förskönas.

• En rastplats/ informationsplats bör anläg-
gas med utsikt över Örlen och i anslutning
till  riksväg 49 söder om Högalidsgatan.

• Träd bör planteras längs infarten till Fager-
sanna centrum för att skapa ett spännande
och intressant gaturum att färdas i.

• Parken vid Mogatan bör förskönas, bl.a.
genom att flytta återvinningsstationen till
en annan plats.

• Området kring livsmedelsbutiken, natur-
marksområdet och Ransgården bör vid
eventuella framtida exploateringar utfor-
mas på ett sätt som förstärker känslan av
att detta är Fagersanna centrum. T.ex. kan
centrumfunktioner och samhällsservice
placeras här.

Mål

I Tibro ska enligt kommunens visionsdoku-
ment år 2011 finnas trygghet, närhet, attraktiva
bostadsområden och en rik fritid. Detta gäller
både Fagersanna och Tibro tätorter.

Fagersannas kvalitéer som boendeort ska stär-
kas.

Strategier
Kommunen bör verka för att göra utpekade
områden mer attraktiva.

Litteratur och källor
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Fördjupad översiktsplan

Fagersanna
13 Miljö - Utformning

Tätortsmiljö

Områden som kommunen, eventuellt tillsammans
med fastighetsägare, bör arbeta med för att få 
vackrare och trivsammare.


