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ningen och användandet ytterligare har vi stuvat
om en del i de tidigare presenterade delarna och
översiktplanen kommer nu att redovisas i tre
Nu kan du prenumerera på
delar, Förutsättningar; Planförslag och Kartor. Där
nyhetsbrevet
delen om Förutsättningar
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program och visioner.
e-postadress?
kan
du prenumerera
på ”Nyhetsbrev Utblick Öckerö”.
Gå in på www.ockero.se/utblickockero och fyll i
din e-postadress i fältet som ligger inom den röda
ringen som visas nedan. Tryck sedan på ”skicka”.
I rutan dyker då en bekräftelsetext upp som redovisar ” Tack för att du prenumererar på nyhetsbrevet.”

Strateginerna är en följd av bland annat det bostadsförsörjningsprogram och den trafikstrategi
som kommunen antog i somras.
Men även kommunens Vision 2025
- En levande skärgårdskommun med människan i
centrum har varit utgångspunkten för
framtagandet av strategierna.
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Nästa nyhetsbrev
Här redovisas även kommunens planeringsstrategier. Dessa strategier ser vi som en verktygslåda
för kommunens framtida planeringsverksamhet.
Vi har valt att kalla strategin för Öp på fem
fingrar – Förtätning, - Bevara natur och kultur,
- Utveckla hamnar, centra och verksamheter,
- Havet som tillgång och hot, och - Människan i
centrum.

Nästa nyhetsbrev kommer ut i början av december

Lena Boman, planarkitekt
lena.boman@ockero.se

