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Översiktsplanens första delar börjar nu bli klara.
Allalenalindholmen
timmar av inventeringar har nu satt sina spår
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Vill du få nyhetsbrevet automatiskt skickat till din
e-postadress? Då kan du prenumerera på ”Nyhetsbrev Utblick Öckerö”.
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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.”

Pågåeende arbete
Som en del i ÖP arbetet har politiken beslutat att
ta fram en trafikprognos för att på så viss koppla
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Tidsplanen för ÖP arbetet har skjutits fram något
och kommunen planerar nu att gå ut med Över-2015-10-02
siktplanen Utblick Öckerö tillsammans med det
Fördjupade Översiktsplanearbetet som sker på
Björkö under januari och februari 2016. Mer information om Samrådsutställningen kommer senare
under hösten.

Nästa nyhetsbrev
Nästa nyhetsbrev kommer ut i början av november
Fortsatt trevlig höst
hälsningar
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https://instagram.com/p/6j4Br_lcuGJcA-EM857H34ThIfSwGiAhqxu080/

Lena Boman, planarkitekt
lena.boman@ockero.se

