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INLEDNING
INLEDNING

Översiktsplan för Ekerö kommun visar hur mark- och vattenområden
avses användas samt ger vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut. Planen antas av Kommunfullmäktige.
Översiktsplanen består av fem delar. Inledning, Vision, mål och strategiska frågor, Användning av mark och vatten, Förutsättningar samt
Konsekvenser. Till översiktsplanen hör även en markanvändningskarta.
Översiktsplanen beskriver kommunens utveckling till år 2030 med sikte
på år 2050.
Detta kapitel ger en inledande beskrivning av syftet med översiktsplanering och Ekerös tidigare översiktsplan från år 2005.
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INLEDNING
Översiktsplan för Ekerö kommun
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens
yta och beskriver hur kommunen vill att markoch vattenområden ska användas. Planen antas av
Kommunfullmäktige.

Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

Översiktsplanen ska behandla de allmänna intressena enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken.
Allmänna intressen är, till skillnad mot enskilda,
gemensamma för medborgarna. Enskilda intressen
prövas i efterföljande planering.
Användningen av mark, eller byggnad på privat
egendom, får inte inskränkas genom offentliga
beslut, utom när det krävs för att tillgodose angelägna
allmänna intressen, enligt 2 kap 15 § Regeringsformen
(RF). Översiktsplanen syftar till att tydliggöra vilka
dessa intressen är, genom avvägningarna i kapitlet om
mark- och vattenanvändning.
Egendomsskyddet regleras i svensk grundlag genom
RF. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (artikel
17) fastslår alla människors rätt att äga egendom.
Utgångspunkter för planläggning enligt PBL

Andra myndigheter som t ex Länsstyrelsen, Mark- och
miljödomstolen m.fl. använder översiktsplanen som
ett underlag vid prövningar och beslut som rör markoch vattenanvändningen.

Allt planarbete ska ske med hänsyn till natur- och
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden, enligt planoch bygglagen (PBL).

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men starkt
styrande för vilka allmänna intressen som kommunen
och andra myndigheter ska ta hänsyn till i fortsatt
planering. Översiktsplanen ska aktualiseras under
varje mandatperiod.

Planläggningen ska främja en ändamålsenlig struktur
och en estetiskt tilltalande utformning, en god livsmiljö för alla samhällsgrupper, goda miljöförhållanden
och en långsiktigt god hushållning av naturresurser,
en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens
samt bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
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Plan- och bygglag
(2010:900) 3 kap 5 §
Av översiktsplanen ska
framgå
1. grunddragen i fråga om
den avsedda användningen
av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur
den byggda miljön ska
användas, utvecklas och
bevaras,
3. hur kommunen avser att
tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande
miljökvalitetsnormer,

INLEDNING

Översiktsplanen ska ge vägledning vid beslut om
detaljplanering och bygglov, genom att ange grunddragen för hur mark- och vattenområden ska användas
och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras. Översiktsplanen utgör även ett underlag
för dialog mellan kommun och stat om allmänna
intressen och riksintressen.

Allmänna intressen

4. hur kommunen i den
fysiska planeringen avser att
ta hänsyn till och samordna
översiktsplanen med relev
anta nationella och regionala
mål, planer och program
av betydelse för en hållbar
utveckling inom kommunen,
5. hur kommunen avser att
tillgodose det långsiktiga
behovet av bostäder, och
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen som avses i 7 kap.
18 e § första stycket miljöbalken. Lag (2014:224).
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Ekerö kommuns verksamhetsmål för 2015-2018:
Utvecklingen av Ekerö
kommun sker genom en
medveten politik där ansvar
tas för såväl dagens som
morgondagens medborgare.
Ekerö kommun ska utvecklas
till en småstad med nöjda
medborgare.

INLEDNING

Ekerö kommun arbetar med
fem målområden under
2015-2018:
• Skola och förskola
• Äldre medborgare och
medborgare med funktionsnedsättning
• Medborgarperspektivet
• Samhällsutveckling
• Ekonomi

Läs mer i Verksamhetsmål
för Ekerö kommun 20152018 och Alliansen i Ekerös
politiska plattform 2015-2018

Översiktsplan till år 2015

Ny översiktsplan för Ekerö kommun

Föregående översiktsplan antagen år 2005 har aktualitetsförklarats vid två tillfällen av Kommunfullmäktige, den 25 maj 2010 och den 17 juni 2014.

Den nya översiktsplanen behandlar utvecklingen till år
2030 - med sikte på år 2050.

Föregående översiktsplan behandlade prioriterad
utveckling till år 2015 – med sikte på år 2030. I översiktsplanen framfördes att den största satsningen på
utbyggnad av bostäder skulle ske inom Tätortsbandet,
mellan Ekerö centrum med Träkvista, Sandudden,
Västeräng, Södra Färingsö och Stenhamra. Det
grundade sig i att området har bra förutsättningar
för utveckling med goda kommunikationer och väl
utvecklad service. Översiktsplanen framhöll också att
förändring ska ske varsamt och med försiktighet, för
att inte äventyra kommunalekonomi, transportinfrastruktur, natur- och kulturmiljö eller Ekerös identitet.
Vid aktualitetsförklaringen 2010 beslutade Kommunfullmäktige att ta fram strategidokument eller
tematiska tillägg till översiktsplanen om vindkraft
och landsbygdsutveckling i strandnära lägen samt
en VA-plan. VA-planen antogs den 26 mars 2014.
Strategi för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
tas för närvarande fram. Vid aktualitetsförklaringen
2014 bedömde Kommunfullmäktige att ett tematiskt
tillägg för vindkraft inte längre behövdes.
Vid aktualitetsförklaringen 2014 bedömde Kommunfullmäktige även att identifierade avvikelser ska
inarbetas i ny översiktsplan.
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Arbetet med att ta fram ny översiktsplan i Ekerö
kommun inleddes med genomgång av befintliga
underlag till översiktsplanen samt analys av mål- och
problembild, omvärldsanalys, med- och motkrafter
mm. Denna analys kan ses som ett programarbete till
översiktsplanen och avrapporterades till Kommun
styrelsen i februari 2016.
Under våren 2016 har kommunen genomfört två
webbenkäter, där invånare och näringslivsföreträdare
bland annat fått ange vad man anser är värdefullt i
kommunen idag och vad som är viktigt för kommunen
i framtiden. Över 450 personer svarade på enkäterna.
Syftet var att redan tidigt i översiktsplanearbetet få
synpunkter från många invånare.
Översiktsplaneförslaget var föremål för samråd
enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen under
december 2016-februari 2017 och utställning juli-september 2017. Under samrådet förde kommunen dialog
om förslaget med boende, näringsliv, organisationer,
föreningar, ungdomar mm. Berörda myndigheter gavs
möjlighet att yttra sig över förslaget i både samrådsskedet och under utställningen.
Inkomna synpunkter under samrådet har sammanfattats och bemötts av kommunen i en samrådsredogörelse, enligt plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter
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under utställningen har sammanfattats och bemötts i
ett särskilt utlåtande enligt plan- och bygglagen.
En särskild sammanställning har tagigs fram enligt 6
kap 16 § miljöbalken. Sammanställningen visar hur
miljöaspekter har hanterats under planprocessen och
ingår som ett eget avsnitt i det särskilda utlåtandet.
Länsstyrelsens granskningsyttrande bifogas i sin
helhet till översiktsplanen. Under utställningstiden
fick boende, näringsliv, organisationer, föreningar
m.fl. aktörer åter möjlighet att yttra sig.

INLEDNING
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VISION, MÅL OCH STRATEGISKA FRÅGOR
Parhus med lärkträfasad och sedumtak på Gällstaö, ritade av arkitekten Gert Wingårdh.
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VISION, MÅL OCH STRATEGISKA FRÅGOR

VISION, MÅL OCH STRATEGISKA FRÅGOR

Det här kapitlet beskriver Ekerö kommuns vision, mål och strategiska
frågor som ligger till grund för den föreslagna mark- och vattenanvändningen.
De strategiska frågorna handlar om Ekerö kommuns roll i regionen och för
den kommunala planeringen aktuella utvecklingsförutsättningar.
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VISION, MÅL OCH STRATEGISKA FRÅGOR
Vision för Ekerö kommun

VISION, MÅL OCH STRATEGISKA FRÅGOR

•

Ekerö kommun ska
utvecklas till vår vision av
småstad.

Mål för Ekerö kommun

•

•

•
•
•

•
•

En stor omvandling med
förbättrad infrastruktur
ska ge nya möjligheter
för tillväxt och inflyttning.
Expansion ska ske på ett
sätt så att varken natur-,
kulturmiljövärden eller
framtida utveckling äventyras.
Kulturens övärld ska
behålla sin genuina
karaktär.
En hållbar utveckling ska
genomföras med försiktighet och omtanke.
Medborgarnas behov ska
vara utgångspunkt för
kommunens ställnings
taganden.
Kommunens ekonomi ska
vara i långsiktig balans.
Vi eftersträvar ett
samhälle fritt från rasism
och främlingsfientlighet.
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Vision och mål

Vår vision av en småstad

Ekerö kommun står inför en stor omvandling. Vi
befinner oss i en expansiv fas med tillväxt och inflyttning. Under de närmaste åren kommer kommunens
infrastruktur att ge nya möjligheter, med byggande
av Förbifart Stockholm/E4 och breddning av Ekerövägen/261. Omvandlingen innebär att vi inom en inte
alltför avlägsen framtid går från att vara en utpräglad
landsortskommun till vår vision av småstad. Ekerö
kommuns expansion ska ske på ett sådant sätt att
varken natur-, kultur-, miljövärden eller framtida
utveckling äventyras. Detta görs bäst genom varsam
utbyggnad.

Småstaden har förutsättningar för attraktiva och
hållbara livsmiljöer i form av höga sociala värden
och en praktisk vardag där det är nära till allt - skola,
fritidsaktiviteter, handel, service, natur, kultur, mötesplatser mm. Alla funktioner finns representerade och
det finns många olika typer av boende. Civilsamhällets organisationer har stor betydelse. Ekerö kommun
har även nära till storstadens puls och utbud.

Ekerö kommun eftersträvar en långsiktigt hållbar och
robust samhällsutveckling och ska kännetecknas av
attraktiva livsmiljöer. Kommunfullmäktige beslutade
1994 att Ekerö kommun ska vara medlem i föreningen
Sveriges Ekokommuner. Med detta menas att vi vill
främja utveckling byggt på en ekologisk grundsyn, där
livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög
livskvalitet och en god hälsa. Kommunen prioriterar
en planering som sätter kretsloppsprincipen i centrum,
med det långsiktigt uthålliga samhället som ett övergripande mål.
I Stockholms län har Länsstyrelsen samordnat
miljömålsarbetet i en regional miljömålsdialog. Inom
detta arbete har sex av de 16 nationella miljökvalitetsmålen valts ut för prioriterade insatser i länet. Dessa
miljömål genomsyrar översiktsplanen.

En småstad har en småskalighet och variation i
arkitektur och stadsrum samt en tydlig gräns mellan
staden och omgivande landsbygd. Exploateringen
kan göras relativt hög i en småskalig bebyggelse om i
huvudsak 4-6 våningar. Det förutsätter en betydande
känsla för stadsbyggnadskonst och utkristalliserade
gränser mellan offentliga och privata platser.
Vår vision av en småstad innebär att i första hand
komplettera befintliga bebyggelsestrukturer framför
expansion på jordbruksmark eller skogsmark. Det ger
ett effektivt markutnyttjande som medger expansion
utan att natur- eller kulturmiljövärden äventyras.
För att Ekerö kommun ska bli en småstad, måste
stadsrum och gatunät vara sammanhängande och
tillgängliga för alla, oavsett ålder eller eventuell funktionsnedsättning. Då möjliggörs möten mellan boende,
verksamma och besökande. Flödet av förbipasserande
människor gör att verksamheter kan etablera sig i
byggnaders bottenvåningar. Det är möjligt att uppnå
en variation mellan olika funktioner och ett levande
stadsliv.
ANTAGANDEHANDLING 2018-03-06

Ekerö kommun kan skapa sådana urbana rum, exempelvis i Ekerö centrum, Träkvista, Älvnäs, Stenhamra
centrum och Svanhagen.

”En god trädgårdsmästare bygger en klok spaljé – inte
blommorna. En klok planerare erbjuder en god väv av
gator och gränder, äger allmänningar – och ser sedan
aktörer blomma.”

Strategiska frågor
För att kommunen ska uppnå sin vision och sina mål
är det av särskild vikt att kommunen fokuserar på
följande strategiska frågor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekerö kommuns roll i regionen
Attraktiva och hållbara livsmiljöer
Bostadsbyggande
Natur- och kulturmiljöer samt rekreationsområden
Infrastruktur inklusive energitillgång
Framtidens resande och transporter
Näringsliv och turism
Människors hälsa och säkerhet

Läs mer:
Rum och ansvar - sju
frågor om stadsbyggnadskonst, Brunnberg & Forshed
Arkitektkontor AB 2011

VISION, MÅL OCH STRATEGISKA FRÅGOR

Urbanitet uppstår i stadsrum där människor möts.
Detta har mer att göra med utformning än med storlek.
Gaturum bör göras distinkta där husens fasad står i
kvartersgräns eller med mindre förträdgårdar. Entréer
bör placeras mot gatan. Trafikleder bör utformas som
gator som förenar stadsdelar med varandra. Gator
och stråk bör utformas så att de blir attraktiva för
fotgängare och cyklister. Småskalighet och variation
bör prägla all arkitektur, både inre funktion och yttre
stadsrum. Brist på sammanhängande stadsrum ger
socialt isolerade områden utan möjlighet till urbana
möten.

Om de nationella miljömålen
på Länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Närmare beskrivning av de strategiska frågorna återfinns nedan.

Citat Torbjörn Einarsson, Rum och ansvar – sju frågor
om stadsbyggnadskonst, 2011
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Ekerö kommuns roll i regionen

VISION, MÅL OCH STRATEGISKA FRÅGOR

Ekerö kommun är belägen i en av de snabbast
växande regionerna i Sverige. Stockholmsregionens
befolkning ökar kraftigt, men byggandet har ännu inte
nått en skälig nivå, för att möta bostadsbehoven. Den
socioekonomiska boendesegregationen i länet anses
ha ökat.
Ekerö kommuns natur- och kulturmiljöer är viktiga för
Stockholmsregionen, för möjligheter till storstadsnära
rekreation och livsmedelsproduktion.

Genom att förtäta befintliga tätorter och strukturer
utnyttjas befintlig infrastruktur och tekniska system
och ger därmed god kommunal ekonomi. Förtätning
möjliggör dessutom god kollektivtrafik, ger en god
hushållning med mark och vatten, gör att det blir nära
mellan olika funktioner samt möjliggör mötesplatser
där människor kan träffas. Det är viktigt att allmänna
platser och kulturens värden är tillgängliga för alla.
Parker och tätortsnära natur kan utformas för upplevelser, aktivitet, lek mm. Att ha nära till rekreationsområden - både natur-, kultur- och vattenmiljöer - är
viktiga aspekter för att skapa attraktiva och hållbara
livsmiljöer.

Attraktiva och hållbara livsmiljöer
Ekerö kommuns utveckling ska kännetecknas av
ständig strävan mot attraktiva och hållbara livsmiljöer.
Kommunen går från att vara en utpräglad landsortskommun, till vår vision av småstad. Småstaden har
förutsättningar för attraktiva och hållbara livsmiljöer
i form av höga sociala värden och en praktisk vardag
där det är nära till allt - skola, fritidsaktiviteter,
handel, service, natur, kultur, mötesplatser mm. Ekerö
kommun har även nära till storstadens puls och utbud
samt Mälaren med dess vatten och båtliv.
Attraktiva och hållbara livsmiljöer förutsätter varierade boendeformer för att möta medborgarnas behov
i livets olika skeden, ökad integration och att skapa
boenden för nyanlända människor och motverka
hemlöshet. Det finns ett särskilt stort behov av
bostäder för små hushåll.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR EKERÖ KOMMUN
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Bostadsbyggande
Ekerö kommun bidrar till bostadsbyggandet i regionen
genom att kontinuerligt planera för nya bostäder enligt
RUFS 2050 och kommunens Bostadsbyggnads- och
markanvändningsplan.
I relativa tal har kommunen haft den tionde mest
omfattande befolkningsutvecklingen i Sverige under
en fyrtioårsperiod och den femte största utvecklingen i
Stockholms län under stora delar av de senaste decennierna.

Natur- och kulturmiljö samt rekreation
Natur- och kulturmiljöer samt rekreationsområden
är ett av Ekerö kommuns värdebärande bidrag till
Stockholmsregionens invånare. Ekerökilen är en
ANTAGANDEHANDLING 2018-03-06

av tio gröna kilar i Stockholmsregionen, som utgör
en sammanhängande struktur av områden med höga
natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden.

Infrastruktur och energitillgång
Under de närmaste åren kommer den förstärkta infrastrukturen att skapa nya möjligheter för de boende i
både Ekerö kommun och andra delar av Stockholmsregionen.
Breddningen av Ekerövägen/261 och byggandet av
Förbifart Stockholm/E4 medför att Ekerö kommun
flyttas från ett perifert, till ett centralt läge i Stock
holmsregionen - med god tillgänglighet till både norra
och södra delarna av Stockholmsregionen. Det innebär
goda möjligheter för arbetspendling både till och från
Ekerö kommun samt god tillgång till högre utbildning.
Det innebär också ett ökat exploateringstryck i Ekerö
kommun. Innan transportinfrastrukturen är trafiksatt
kan resandebehoven till viss del kompenseras genom
pendelbåtar och linjebussar mellan Ekerö centrum och
ANTAGANDEHANDLING 2018-03-06

Det är angeläget att pendelbåttrafiken ges fler
avgångar per dag, med moderna, snabba och miljömässigt bra fartyg. Ur ett längre tidsperspektiv är det
angeläget med fler linjesträckningar på Mälaren.

VISION, MÅL OCH STRATEGISKA FRÅGOR

Till dessa värden räknas bland annat möjligheten till
ett aktivt friluftsliv året om, med tysta naturområden
och öppna landskap. Båtlivet i Mälaren kan utvecklas
ännu mer med småbåtshamnar, varv och bränslestationer. Kommunens många hästgårdar och ridanläggningar möjliggör för många att utöva olika former av
hästsporter, samtidigt som det bidrar till en levande
landsbygd och ett öppet landskap. Kommunens två
världsarv - Drottningholms slott och Birka/Hovgården
utgör stora besöksmål.

Brommaplan, respektive via Ekeröleden mm.

Ekerö kommun verkar för god tillgång till snabbt och
stabilt bredband i hela kommunen, då det möjliggör
näringslivsutveckling och ett modernt liv.
Det är av stor vikt att invånarnas behov av god och
säker dricksvattenförsörjning samt en avloppshantering som bidrar till att uppnå en god vattenmiljö
säkerställs. Därför ska allmänna vatten- och avloppsledningssystem byggas ut där det finns behov från
kapacitets-, hälso- eller miljösynpunkt. I frågor där
vatten- och avloppshantering bättre löses genom regional samverkan, ska Ekerö kommun delta i samverkan
med andra aktörer.
God samhällsbyggnad innefattar även hållbar energiproduktion, -konsumtion och robusta energisystem. I
en växande region är det av stor vikt att elkraftnätet
förstärks så att boende och verksamheter kan erhålla
en säker energitillgång. Ekerö kommun verkar för
att stärka kommunens roll som drivande aktör i
energifrågor, stärka lokalt baserad hållbar energiproduktion och robust energiförsörjning samt minskad
energianvändning inom kommunen.
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Framtidens resande

Näringsliv och turism

I Ekerö kommun pendlar en stor andel av den arbetsföra befolkningen till arbeten i andra delar av Stockholmsregionen. Cirka 8 500 pendlar ut och 3 500
pendlar in dagligen. De som pendlar in arbetar främst
inom vård, omsorg och skola. Fler arbetsplatser i
Ekerö kommun kan minska behovet av pendling, då
det till stora delar blir möjligt att både bo och arbeta i
kommunen. Cykeln är ett färdmedel med stor utvecklingspotential i Ekerö kommun, och bör prioriteras
högre.

Ekerös unika natur- och kulturmiljöer samt rekreationsområden rymmer stor potential för näringslivsoch landsbygdsutveckling. Besöksnäringen kan ge
arbetstillfällen i stora delar av kommunen i form av
upplevelser som vänder sig till storstadens invånare,
övernattningar, service, restauranger, gästhamnar mm.

Ekerö kommun förutsätter att Stockholms läns landsting satsar på ny, effektiv kollektivtrafik i samband
med breddning av Ekerövägen/261 och byggande
av Förbifart Stockholm/E4. Det är avgörande för att
möjliggöra en långsiktigt hållbar och robust samhällsutveckling med stabila resvanor och reducerad klimatpåverkan - men även för att motverka ökad trafik och
trängsel. Tätorterna i tätortsbandet måste ges god
kollektivtrafik till både de centrala, norra och södra
delarna av Stockholmsregionen. Bristfällig kollektivtrafik leder till ökad fordonstrafik med fortsatta miljöoch köproblem. Även kollektivtrafiken inom Ekerö
kommun måste utvecklas.
Mer omfattande utbyggnadsinsatser på Mälaröarna
skapar ett utvidgat underlag för arbetspendling med
nya färdmedel, till exempel färjeförbindelser och
pendelbåttrafik.
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De områden som lockar turister och andra besökare
måste vara tillgängliga. Kommunen ska därför verka
för att det upprättas besöksplatser med information,
parkering, service som toaletter, sophantering, café
mm - och om möjligt utökad kollektivtrafik.
Det är angeläget att avsätta tillräckliga markreserver
för näringslivets behov. Nya etableringar bör främst
inriktas på småindustri och kontor samt inom areella
näringar, turism och besöksnäring.

Människors hälsa och säkerhet
Det är angeläget med en säker och tillförlitlig tillgång
på dricksvatten av god kvalitet. Huvuddelen av länets
befolkning försörjs med vatten från Mälaren. Det är
därför av stor vikt att skydda Mälaren som vattentäkt.
Vid planering av bostäder och verksamheter ska
människors hälsa och säkerhet beaktas. Det innebär
bland annat att man strävar efter så god ljudmiljö som
möjligt och att störande verksamheter ges tillräckliga
skyddsavstånd, eller andra skyddsåtgärder gentemot
bostäder eller annan känslig markanvändning. Det
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•

Strategiska ställningstaganden

•

Ekerö kommun ska:

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Aktivt verka för att Ekerövägen/261 breddas och
att Förbifart Stockholm/E4 byggs.
Verka för ett ökat kollektivtrafikresande och god
kollektivtrafik såväl inom kommunen som till och
från andra delar av Stockholmsregionen.
Verka för att fler ska välja pendelbåttrafiken till
och från arbetet.
Framhålla Kulturens övärld som en tillgång för
medborgarna och besökare från hela världen.
Verka för att öppna upp för fler företagare och
olika typer av näringsverksamhet.
Stärka och värna besöksnäringen med aktivt
friluftsliv och turism.
Verka för att Mälaren även fortsatt skyddas som
dricksvattentäkt.
Verka för ökad avbördning av Mälaren genom
reglering och ombyggnad av slussar mm.
Verka för att Uppsalaåsens funktion som reservvattentäkt för Stockholmsregionen säkerställs.
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•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

Bidra till Stockholmsregionens bostadsbyggande
genom kontinuerlig planering för nya bostäder.
Förtäta befintliga tätorter och utvecklingsområden
samt erbjuda bostäder i varierande lägen, av olika
storlekar och upplåtelseformer.
Värna tätortsnära natur för upplevelser, lek, rekreation och friskvård.
Sträva efter en god och estetiskt tilltalande arkitektur.
Planera för fler arbetsplatser, såsom handel, kontor
och småindustri.
Ge förutsättningar för effektiva och hållbara
tekniska system för vatten, avlopp, dagvatten,
elkraft, återvinning, energitillgång, bredband mm.
Planera för utbyggnad av skola, omsorg, service,
samt kultur och fritid som motsvarar framtida
befolkningsökning.
Verka för god tillgång till gymnasieutbildningar.
Verka för och utveckla förskolor och skolor i
tätortsbandet samt i lokala centra.
Verka för god trafiksäkerhet, särskilt för
fotgängare och cyklister.
Verka för att besöksmål blir tillgängliga för besökare, bland annat genom att det anordnas park
ering.
Verka för utbyggnad av närvärme i Ekerö tätort,
Stenhamra och om möjligt även i andra tätorter
inom tätortsbandet.
Eftersträva energieffektiva lösningar vid om-,
till- och nybyggnad av kommunala verksamhetslokaler.
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innebär också att transportkrävande verksamheter
lokaliseras så att man undviker ökade fordonsrörelser
genom tätorterna samt att man utformar trafikmiljöer
så att man erhåller god trafiksäkerhet och en attraktiv
miljö för oskyddade trafikanter. Detta är särskilt angeläget vid skolor, förskolor och idrottsanläggningar.
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ANVÄNDNING AV MARK- OCH VATTENOMRÅDEN
Sveriges första rokokoslott, Svartsjö slott. Ritat av arkitekterna Carl Hårleman och Carl Fredrik Adelcrantz.
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