
Välkommen till Stora Askeröns Öråd

Dialog och samsyn avseende Medborgardialog inför ny Översiktsplan

• Bakgrund

• Vad vill Stora Askerön?

• Nästa steg

Tillbakablick



Ny Översiktsplan för Stenungsunds Kommun 2019

Moment 1: Svarsenkät och Medborgardialog 2015 till 11/1 2016

Moment 2: Samråd 7/3 till 2 maj

- Skicka dina synpunkter till: plan@stenungsund.se

• Del 1

- användning av mark och vatten

- fördjupningar för varje kommundel

- bevarande

- förhållningssätt till riksintressen och allmänna intressen.

• Del 2 

- beskrivning/bedömning av konsekvenserna av att 

genomföra intentionerna i översiktsplanen.

• Del 3 

- kommunens historiska utveckling

- Stenungsund idag utifrån olika ämnesområden

- lagar, förordningar och andra styrdokument

- förklaring av begrepp.

Tillbakablick
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Gällande Översiktsplan från 2006 Tillbakablick
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Stora Askerön Tillbakablick



Synpunkter

Bra grundarbete av Kommunen. Stora Askerön har invånare som deltagit vid 2016 dialogmöte samt uppföljningsmöte 

2018 med Kommunen!

Kommunen anger att Stora Askerön har ett grunt fjordsystem kring ön vilket stämmer för områden kring Norra

ön men inte runt hela ön såvida inte hela området innanför Tjörn och Orust avses. 

Dock noteras att Tjörn/Orust inte tycks följa samma principiella ståndpunkt.

- Vi önskar ett förtydligande av att fler fritidshus skulle bli olämpligt lokaliserade.

- Vi önskar ett förtydligande av att utveckla gångstråk, badplatser och småbåtshamnar 

- Vi önskar ett förtydligande kring samverkan med grannkommunen avseende kommunalt V/A

- Finns 300 permanentboende på Stora Askerön?

Tillbakablick



Nuläge ÖP2020



Nuläge ÖP2020



Nuläge ÖP2020

ÖP2020- Del 3.



Vad vill Stora Askeröns invånare?

Vi vill :

- Behålla öns nuvarande gårdskaraktär                           Ja 

- Ha möjlighet att bedriva småskalig verksamhet           Ja 

- Tillåta storskalig exploatering                                       Nej

- Detaljplanelägga för förtätning                                    Nej

- Stoppa all form av om/till/nybyggnad                          Nej

- Bibehålla öns kultur- och rekreationsvärde Ja

- Ha en konsekvent och hållbar avloppshantering          Ja 

- Ansluta till kommunalt vatten och avlopp                    Nej

- Hållbar & fungerande kollektivtrafik till Stenungsund Ja

Tillbakablick



Öbornas svar till Kommunen

Efter mötet 14/4 2018:

- Arbetsgrupp formerades

- Brev till Kommunen (Tjänstemän och Politiker, namninsamling, Anteckningar och Presentation) 

skickades

- Kontakt med Politiker (C+M+oberoende) samt Birgitta Wall togs.

Respons:

Birgitta Wall hänvisar till Kent Sylvan som vill träffas utan Tjänstemännens närvaro.

Möte med Kent Sylvan, Johan Jönsson, Thomas Danielsson – ”skicka öbornas text till ÖP2020”

Möte med Daniel Jerling, Malin Henriksson, Anders Hulterström – ”Kommunen har rätt, öborna har fel”.

Möte med Maria Renfors- ”Öborna ska få vara ifred, ni begär inte mycket”.

Möte med Helena Järpsten, Robert Engström, Agneta Pettersson-Bell – ”Vi hör att ni har problem”. 

Möte med Anders Hulterström – ”Jag gör vad jag kan”

Möte med Ingemar Hadartz, Karin Ekengren – ”Vi vill förstå inför Kommundelsstämman 2019”

Flertal skrivelser till Kommunfullmäktige, Lokaltidningen osv.

Kommundelsstämma 2019 – bara 5 av 17 frågor fick ställas.

Kommundelsdialog 2020 – Covid19

Tillbakablick


