
Kust och skärgård
Tematiskt tillägg för Österåkers kommun 2040

- en sammanfattning av tankar och idéer inkomna 
under tidig dialog maj-juni 2019



Tankar och idéer

Vad tyckte skoleleverna?

Fler allmänna badplatser Aktiviteter för unga

Fler cykelvägar Värna om naturen

Förbättra infrastrukturen för bil, godstransporter och cykel vid kusten och i 
skärgården.

Förbättra tillgänglighet till skärgården både vinter- och sommartid. Fler turer 
mellan öarna, samt till fastlandet.

Utveckla replipunkten i Åsättra med förbättra infrastruktur, service och 
parkeringsplatser.

Underlätta för permanentboende i skärgården.

Värna om och skydda natur och djurliv.

Möjliggöra för en levande skärgård året om.

Tillgängliggöra stränderna för allmänheten och anlägga fler allmänna badplatser.

Förbättra sophanteringen, samt möjligheterna för återvinning.



Perspektiv

I kust och skärgården finns det två olika perspektiv. Vintertid och sommartid där 
förutsättningarna ser olika ut och olika utmaningar uppstår i skärgården beroende 
på årstiden.

Öka kollektivtrafiken mellan skärgårdsöarna i Österåkers skärgård/Öka 
kollektivtrafiken till fastlandet och Stockholm.

Bygg mer vid kusten och i skärgården, var inte så restriktiva, lätta på 
strandskyddet/bygg inte så mycket vid kusten och i skärgården, värna om naturen, 
djurlivet och det rörliga friluftslivet.

Österåkers kust och skärgården består av många olika röster. Under den tidiga 
dialogen lyftes flera perspektiv om kust och skärgårds utveckling. 

Vill du veta mer om det tematiska tillägget? 
Besök: österåker.se/österåker2040 



Tankar och idéer från webbkartan

Utveckla stora Timraön med bebyggelse längs med vattnet.

Utveckla resterna av en gammal ångbåtsbrygga som finns i Marumsfjärden i 
närheten av Björknäs, till en samfälld småbåtshamn. Bygg även en iläggningsramp 
för mindre båtar, med hänsyn till naturvärden.

Skapa en vattenförbindelse mellan norra och södra Ljusterö för att förbättra 
vattenkvalitén.

På Ingmarsö bör sophantering och kompostering åter tas i bruk.

Strategiska planeringsenheten

08-540 810 00

plan.exploatering@osteraker.se 

www.österåker.se/österåker2040

Under maj och juni har kommunen 
besökt 11 platser i Österåker, för 
att samla in tankar och idéer om 
utvecklingen av Österåkers kust och 
skärgård. Det har även varit möjligt att 
lämna in sina tankar och idéer digitalt 
via en webbkarta på österåker.se/
österåker2040, via e-post eller vanlig 

post. De tankar och idéer som samlats 
in har sammanställt i denna broschyr 
och kommer att ligga till grund för 
höstens arbete med framtagandet av 
ett planförslag. Planförslaget kommer 
under år 2020 ställas ut på samråd, där 
medborgarna har möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget.


