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FÖP Östergarnslandet och
Katthammarsvik
Anga, Kräklingbo, Gammelgarn, Östergarn och del av Ardre
Du hittar mer information
på hemsidan:
www.gotland.se/
föpöstergarnslandet

Tack !
Tack till alla som har lämnat synpunkter och delat
med sig av sina erfarenheter och visioner för utvecklingen av Östergarnslandet och Katthammarsvik! Det har varit inspirerande att ta del av detta,
det visar på en stark vilja
och ett brett engagemang
för bygden.

Nyhetsbrev

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. Nu arbetar vi med framtagandet av en
fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik. Detta nyhetsbrev
ger dig löpande information kring arbetet.
Vad är en fördjupad översiktsplan (FÖP)?
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 gäller för en geografiskt begränsad del av kommunen, i detta fall Östergarnslandet, där områden för
exempelvis ny bebyggelse och verksamheter kan föreslås.

LIS workshop
Den 25 november 2014 hölls
ett dialogmöte i Östergarn
gamla skola. Ämnet för kvällen var landsbygdsutveckling
i strandnära läge (LIS).
De områden som diskuterades var: Herrvik, Sandviken,
Katthammarsvik, Anga och
Sjaustru.
Resultatet av workshopen
kommer att redovisas
tillsammans med
samrådsredogörelsen.

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

Vad händer nu?
Nu har sammanställningen av inkomna
yttranden slutförts och arbetet pågår
för fullt med att ta ställning till alla
synpunkter och se över vilka delar av
planförslaget som ska revideras.
De 70-talet skriftliga synpunkterna
kommer att redovisas i en samrådsredogörelse.
Samrådsredogörelse
I en samrådsredogörelse bemöter regionen samtliga yttranden och hur de
eventuellt kommer ligga till grund för
revideringar av planförslaget.

Samrådsredogörelsen publiceras i samband
med att det reviderade planförslaget kommer ut på utställning.
Resultaten av de samrådsaktiviteter som
genomförts under samrådet kommer att
presenteras som bilagor till samrådsredogörelsen.
Vad vill ni att vi ska ta upp i
nyhetsbrevet?
Tipsa oss!
jenny.sandberg@gotland.se
frida.brunner@gotland.se

Samrådsaktiviteter
Samrådet pågick mellan den
15 juli och 30 september
2015. Flera begärde förlängd
svarstid vilket innebar att yttranden också kom in under
hela oktober.

Under samrådet har vi bland annat träffat Ardre sockenförening,
besökt Kräklingbo skola samt
genomfört ett välbesökt samrådsmöte i Kräklingbo bygdegård.

Välbesökt samrådsmöte i Kräklingbo

Trafikfrågor engagerar
Inom arbetet med fördjupad
översiktsplan för Östergarnslandet har Region Gotland
tillsammans med Trafikverket
initierat en förenklad åtgärdsvalsstudie, där syftet är hitta
trafiksäkra och trygga lösningar
som möjliggör för gående och
cyklister i Katthammarsviksområdet.
Som en del av arbetet med en
förenklad åtgärdsvalsstudie för
Katthammarsvik undersökte
Region Gotland hur boende,

verksamma och besökare reser i
området. Som bilaga till samrådsförslaget fanns en enkät att fylla i
kring sina resvanor. Även övriga
synpunkter på hur trafiksituationen
upplevs i Katthammarsviksområdet, och vad som eventuellt kan
förbättras, kunde lämnas.
Ett 60-tal enkätsvar samlades in.
Över hälften av de svarande var
kvinnor och en stor andel av svaren
uttryckte en oro inför trafiksituationen i Katthammarsvik särskilt under sommarmånaderna. Bilister kör

för fort och som fotgängare och
cyklist känner man sig oskyddad.
Trottoarer, farthinder och cykelväg
är önskemål som har lyfts.
Även vägen mellan Katthammarsvik och Herrvik liksom till Sandviken anses av många vara osäkra att
använda som fotgängare och cyklist.
Hela resvaneundersökningen kommer att redovisas som bilaga till
samrådsredogörelsen och arbetet
med Trafikverket fortsätter.

Möte med barn i Kräklingbo skola
I oktober besökte vi Kräklingbo skola F–6 som en del i samrådet
för den fördjupade översiktsplanen för
Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025. Vi träffade tre klasser och satt runt en karta över området och diskuterade frågor
som:
Hur vill ni bo i framtiden, vad är bra nu och vad kan bli bättre?

På frågan vad det bästa med att bo på Östergarnslandet är svarade barnen bland annat:

Leka med katten, Att cykla, Bo i hus,
Nära till farmor, Närhet till bad, Inte
krig, Skog och frihet, Mycket djur,
Fint med många ängar och bondgårdar, Fina landskap, Svanarna på
sommaren, Man ser allt , Kul med
besökare/turister, Man kan göra saker som inte går i stan exempelvis
köra cross, ha djur, rida
Som tack för att vi fick komma och ta del av
barnens kloka tankar fick de varsitt cykellyse att
använda i höstmörkret.

