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Nyhetsbrev
!
Välkommen
till vårt nyhetsbrev!
I brevet nyhetsbrev
kommer du
attmer
kunna
nyheter
Samtliga
samt
info läsa
om ÖP
arbetet om
finns
att hitta
på gång
nedanstående
vad som
är på
eller vadlänk:
som hänt i arbetet
www.ockero.se/utblickockero
med att ta fram Öckerö kommuns nya översikts-

plan ”Utblick på
Öckerö
– en inblick i framtiden”.
Tidsplan
skrivbordet
Nyhetsbrevet uppdateras cirka en gång i månadennyoch
finns tillgängligt
på: av KS, vilket innebär
En
tidsplan
har nu antagits
att Översiktplane inte kommer gå ut på samråd för
www.ockero.se/utblickockero
än
under mars och april 2016. Detta ger oss chans att
redan nu samla in det frågor som ni önskar samråda
TrevligEtt
läsning
önskarlades ner på alla fokusgrupper
kring.
stort arbete
och mycket har fångats upp och legat till grund för
Susanne
Härenstam,
planarkitekt
projektledet
planförslag
som arbetets
fram. Menoch
för att
aktudare för
denvill
nyaviöversiktsplanen
Utblick
Öckerö
alisera
detta
på kommunen gärna
höra
vilka
frågor ni ser som viktiga frågor att samråda kring för
just dig ö! Handlar det kanske om var färjan borde
lägga till, eller hur hamnen skall utvecklas.

Här befinner vi oss i processen
uppdrag 				

2012

projektplan 			

2013-2014

kommunikationsplan

vinter 2014

fokusgruppsarbete 		

vår-höst 2014

samrådshandlingar tas fram 		

2015

samråd 			

mars - april 2016

utställning 			

dec 2016 2016

antagande/lagakraft

våren 2017

Nu kan du prenumerera på
Hör gärna av er till
Lena.Boman@ockero.se med era
nyhetsbrevet
synpunkter och tankar kring vilka frågor ni ser som
viktigast att samråda kring.

Vill du få nyhetsbrevet automatiskt skickat till din
e-postadress?
Dåärkan
dusåprenumerera
på ”NySyftet
med samråd
att på
sätt förbättra behetsbrev Utblickoch
Öckerö”.
slutsunderlaget
ge er som är berörda insyn och

möjlighet att påverka planens utformning. Det arbete
fyll
Gå in
på www.ockero.se/utblickockero
som
gjorde
i och med fokusgrupperna är en och
del av
deti
din e-postadress
i fältet
ligger
inom
genomgående
samråd
somsom
bör ske
under
enden röda
översiktplaneprocess
ringen som visas nedan. Tryck sedan på ”skicka”.

I rutan dyker då en bekräftelsetext upp som redovisar ” Tack för att du prenumererar på nyhetsbrevet.”
Bro!
Hyreslägenheter!

Nytt färjeläge!

Fler cykelbanor!

God Jul och Gott Nytt år
Stort tack för det här året och med önskan om ett gott
nytt spännade år där vi möts krings samrådsborden.
Nästa nyhetsbrev kommer ut i början av februari

Lena Boman, planarkitekt
lena.boman@ockero.se

