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FÖP Östergarnslandet och
Katthammarsvik

Anga, Kräklingbo, Gammelgarn, Östergarn och del av Ardre
Besök vår hemsida!
www.gotland.se/
föpöstergarnslandet
Där hittar du mer
information

Vilken är din
favoritplats i
Katthammarsvik?
Vår praktikant Louise Billqvist ställde den frågan till
ett antal boende och verksamma i Katthammarsvik.
Hon efterfrågade också
vilka stråk, grönområden
och mötesplatser som är
viktiga. Finns din favoritplats i Katthammarsvik
med? Du hittar rapporten
under namnet sociotopkartering på hemsidan.

Nu har turen kommit till Östergarnslandet!
Efter att planer för utveckling av Storsudret, Burgsvik och Fårö har tagits fram står nu
Östergarnslandet och Katthammarsvik på tur. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar
med framtagandet av en fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet. Även Katthammarsvik ska få en egen fördjupad översiktsplan. Detta nyhetsbrev ger löpande
information kring detta arbete!
Vad är en fördjupad översiktsplan?
En översiktsplan är kommunens ställningstagande till hur mark och vatten på bästa
sätt ska användas 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. En fördjupad översiktsplan (FÖP) gäller för
en geografiskt begränsad del av kommunen, i detta fall Östergarnslandet, där områden
för exempelvis ny bebyggelse och verksamheter kan föreslås.

Workshop 25 november
Den 25 november 2014 bjuder samhällsbyggnadsförvaltningen in till en
workshop i Skolhusets Trädgårdscafé
i Östergarn kl 18:30-21:00
Workshopen är inriktad på landsbygdsutveckling i strandnära läge, så
kallade LIS-områden. Vi kommer
under kvällen att få lära oss mer om
LIS-begreppet.

Vad vill ni att vi ska ta
upp i nyhetsbrevet?
Tipsa oss!

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon 0498-26 90 00
www.gotland.se/föpöstergarnslandet

Nyhetsbrev

Tillsammans kommer vi också att se
över vilka områden som kan föreslås
som LIS-områden och jobba med
hur de i så fall uppfyller de villkor
som lagen ställer.
Vi ser gärna att både kvinnor och
män, unga och äldre deltar på workshopen!

Välkommen med din anmälan
senast den 21 november.
Du anmäler dig via länken:
www.gotland.se/81786
eller på tel nr: 0498 - 26 93 74
Läs mer om LIS-områden på: http://
www.strandskyddsdelegationen.se/strandskydd-och
-dispens/landsbygdsutveckling-i-strandnara-lagenlis/

Nu är vi här!

Hur går arbetet med FÖP till?
En översiktsplan kan ses
som en överenskommelse
mellan politiken och medborgarna.
Frida Brunner är projektledare och tillsammans med
sin projektgrupp leder hon
arbetet framåt. Projektgruppen består av handläggare
från samhällsbyggnadsförvaltningen och Ledningskontoret.
Vi har träffat övriga förvaltningar inom Region Gotland

Exkursion med projektgruppen nov 2013

och vi har varit ute tillsammans med projektgruppen
på olika besiktningar för att
få bättre kunskap om området och dess förutsättningar.
Planarbetet leder fram till ett
förslag som ledamöterna i
regionstyrelsen fattar beslut
utifrån och sedan ges möjligheter för allmänhet, föreningar och myndigheter att
lämna sina synpunkter på
förslaget.

Detta är en demokratisk process som styrs av Plan- och
bygglagen.

Våtmarker på Östergarnslandet
- Studiebesök hos Aquabrava
Åtta markägare har tillsammans skapat ett
sammanhängande våtmarkssystem på Östergarnslandet med syfte att fördröja vattnet i
landskapet och därmed öka grundvattentillgången i området. Allt började med ett starkt
intresse för vattenfrågan och en studiecirkel.
Vi besökte dem i september för att få veta
mer och fick en visning av våtmarkerna.
Föreningen är ett bra exempel på det starka
engagemanget kring vattenfrågan på Östergarnslandet.
Vill du eller din förening också ha besök av oss?
Kontakta oss för intresseanmälan. Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.

