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Varför en 
plangrupp?

▪Särskilt intresse för plan- och byggfrågor
▪Kommunen har stora markreserver på Björkö
▪Bevakar intressen som framkom under 
arbetet med Fokus Björkö inför ÖP samt 
Öbor och Finfôlk.
▪Pågående arbete med FÖP Björkö
▪ Strategisk utveckling av ön om ca 400 nya bostäder

▪Vill vara med och påverka uttryck, volymer, 
utbyggnadstakt, boendeformer etc. 
▪Centrumplanen för Björkö ute på granskning, 
gemensamt yttrande



Centrumplanen
Exempel

Resultat:
▪ Minskat antal 

användningsbestämmelser, ej 
lämpligt med D och O samt 
precisering av C1

▪ Gång- och cykelväg från 
Mossebacken, bakom gamla 
skolan fram till 
Västergårdsskolan

▪ Krav på uppbruten fasad

▪ Säker övergång över 
Skarviksvägen studeras vidare 
inom gällande plan



Fortsatt arbete i
Plan & Bygggruppen
▪ Fortsatt arbete med FÖP tillsammans med kommunen

▪ Kommande detaljplaner (Vitsippevägen?)

▪ Bro/Tunnel frågan?? 

▪ Det är NU vi kan påverka!

▪ Intresserad? Prata gärna med någon av oss ikväll!

Vi söker engagerade personer bland björköbor, föreningar företag och kommun som är 
intresserade av en av flera av dessa frågor och som har tid, kompetens och vilja att vara 
med i gruppen och påverka framtiden.



Sammanfattning från Seaside mötet i 
jan 2017



Seniorboende/ Trygghetsboende
Hyreslägenheter
Gemensamhetslokaler
Kommunikationer – externt och internt
Minneslund
Vårdcentral
Få korttidsboenden/ 
övernattningsmöjligheter
”Liten” uppmärksamhet i kommunen

Styrkor Svagheter

Möjligheter Hot

Tradition på Björkö av att ”klara oss själva”
Stora markområden
Fantastisk natur vid både strand och i skog
Ökande besöksnäring (pga entreprenörer & ftg)
Engagerade och kompetenta invånare

Seniorboende/ Trygghetsboende
Hyreslägenheter
Gemensamhetslokaler
Kommunikationer – externt och internt
Minneslund
Vårdcentral
Få korttidsboenden/ övernattningsmöjligheter
”Liten” uppmärksamhet i kommunen

Kompetenta och engagerade invånare som kan 
vara med och forma framtidens Björkö.

Utökat antal invånare kan skapa underlag till 
förbättrad infrastruktur och serviceutbud.

Utbyggnationen kan ske i hållbar takt om 
björköbor är med och håller i taktpinnen.

Översiktsplanens expansionsplan med nästan en 
dubblering av invånarantal -  inte självklart att 
”Björkö-andan” bevaras.

Kompetensbrist på kommunen avseende översiktlig 
planering. 

FÖP:en kanske inte färdigställs utan kommunen 
planerar/säljer mark utan strategisk konsekvensanalys.

Svalt intresse från kommunen av att styra upp och 
reglera vår fysiska miljö.

 BJÖRKÖ – NULÄGE från plan & bygg perspektiv



Framtidsvision 
för Plan & Bygg
▪ Det är fortsatt underbart härligt att bo, leva och 

vistas på Björkö för alla åldrar

▪ Björköanda & -kultur har bevarats genom aktiv 
samverkan mellan boende, föreningsliv företag och 
kommun.

▪ Utbyggnaden av ön sker/har skett på ett sätt som 
bevarar och utvecklat Björkös karaktär på ett positivt 
sätt och ön har nu de samhällsfunktioner som 
upplevdes som ”svaghet” år 2019.

▪ Kommunikationerna externt (kommun/Gbg) och 
internt (busslinjer) fungerar tillfredsställande

▪ Hamnen och övriga centrumområden sjuder av 
aktiviteter året runt och här finns tillgång till rikt 
fritidsliv.

▪ Kanske något mer som du som Björköbo brinner för 
eller önskar?


