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FÖP Östergarnslandet och
Katthammarsvik

Anga, Kräklingbo, Gammelgarn, Östergarn och del av Ardre
Det här nyhetsbrevet ger
dig löpande information om
arbetet med att ta fram en
fördjupad översiktsplan för
Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Du hittar mer information
på hemsidan:
www.gotland.se/
föpöstergarnslandet

På väg mot utställning!
Framtagandet av en fördjupad översiktsplan innehåller tre faser; samråd, utställning
och antagande. Vi är nu snart framme vid fas två och det innebär att det återigen kommer att finnas möjlighet för föreningar, boende och myndigheter att lämna synpunkter
på det reviderade förslaget. Utställningshandlingen kommer att bestå av planförslaget,
en redogörelse av de yttranden som inkom under samrådstiden och ett antal bilagor.
Handlingarna kommer att finnas tillgängliga både digitalt och på ett antal utställningsplatser på Östergarnslandet samt i Visby. Utställningen planeras att påbörjas i slutet av
december och fortgå till och med februari 2017.
Nu är vi här!

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är kommunens ställningstagande
till hur mark och vatten
ska användas på bästa sätt
och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. En översiktsplan är
en sammanvägning av
allmänna intressen och
ska fungera vägledande
när det gäller exempelvis
hantering av bygglov.
Vad är en fördjupad
översiktsplan (FÖP)?

En fördjupad översiktsplan gäller för en geografiskt begränsad del av
kommunen, i detta fall
Östergarnslandet, där
områden för exempelvis
ny bebyggelse och verksamheter kan föreslås.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Frida Brunner: 0498-26 93 74
Jenny Sandberg 0498-26 96 39
www.gotland.se/föpöstergarnslandet

Nyhetsbrev

SAMRÅD

Vad händer nu?
Vi har sammanställt inkomna yttranden och regionstyrelsen har beslutat att
ett nytt förslag med de inarbetade ändringarna kan gå ut på utställning.
Innan handlingarna är klara och finns
tillgängliga återstår det för oss att göra
layout och lämna materialet till tryck.
Sedan kan utställningen invigas.
Vad vill ni att vi ska ta upp i
nyhetsbrevet?
Tipsa oss!
jenny.sandberg@gotland.se
frida.brunner@gotland.se

UTSTÄLLNING

ANTAGANDE

Hur vill du möta oss och få information under utställningstiden?
Via en enkel enkät kan du berätta för oss
hur du tycker att vi på bästa sätt ska sprida
information till dig. Klicka på länken för
att komma till enkäten.
Vi behöver ditt svar före den 4 december
2016. Tack för hjälpen!
http://www.gotland.se/92935

