Framtidsbild och utvecklingsstrategi
Tematiskt tillägg Kust och skärgård

Introduktion till presentationen
Denna presentation redogör för det tematiska
tilläggets framtidsbild samt utvecklingsstrategi

• Framtidsbild
Här redogörs för det tematiska tillägget framtidsbild.

• Utvecklingsstrategi
Här redovisas utvecklingsstrategin med tillhörande
planeringsstrategier.

Presentationen är en sammanfattning av
planhandlingen, för en heltäckande beskrivning, läs
planhandlingen.
Gärdsvik, Ljusterö foto: Österåkers kommun

Framtidsbild
• År 2040 känner alla kommunens invånare en stolthet över, och har en egen
relation till, kusten och skärgården. Kommunens kust och skärgård lever året
runt. På strategiska platser finns en utvecklad service med tillgång till t.ex.
förskola, skola, dagligvaruhandel och pendelbåtstrafik.
• Längs kusten och i skärgården finns en stor variation av besöksmål. Det är lätt att
ta sig runt även utan egen båt eller bil och området är känt som ett lockande
utflyktsmål, för både boende och besökare i kommunen.
• Ett gott samarbete mellan grannkommunerna främjar ökad tillgänglighet till
kommunikationer, offentlig service och teknisk försörjning.
• Kust och skärgården har en ökande befolkning i de utpekade knutpunkterna,
men bebyggelseutvecklingen sker varsamt med stor lyhördhet för miljöernas
naturvärden, kulturhistoria och platsernas identitet.
• Allmänhetens tillgänglighet till stränder och strövområden är god. Områden med
höga naturvärden är väl dokumenterade och andelen skyddad natur har ökat.
• Åtgärder har vidtagits för att klimatanpassa kust och skärgårdens samhällen och
därmed säkra dricksvattenförsörjning, elförsörjning och en hållbar
avfallshantering som inte belastar miljön.

Detta är en sammanfattning av framtidsbilden.
Läs planhandlingen s. 17 för en fullständig text.

Utvecklingsstrategin - karta
Utvecklingsstrategikartan visar i
grova drag det tematiska
tilläggets förslag till långsiktig
utveckling.
Utveckling av befintliga orter,
transportsamband och
grönstråk samt förslag på nytt
transportsamband pekas ut.
Kartan redogör även för det
tematiska tilläggets geografiska
avgränsning genom en svart
kontur längs aktuellt område.

Karta: Österåkers kommun

Utvecklingsstrategin - Planeringsstrategier
Planeringsstrategier
Det tematiska tillägget utgår från ett antal
planeringsstrategier. Planeringsstrategierna visar hur
framtidsbilden ska nås.
Till varje planeringsstrategi finns en förklarande text vad just
denna strategi innebär. Läs vidare i planhandlingen på s. 18
för en fullständig redogörelse.

Läs planhandlingen s. 18 för en fullständig text.

