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VÄGEN TILL FRAMTIDENS TYRESÖ
Tyresö kommuns översiktsplan »Tyresö 2035« 
visar i vilken riktning Tyresö ska utvecklas fram 
till år 2035. Tyresös attraktivitet och kvaliteter 
nära storstad och natur ska stärkas samtidigt 
som vi bidrar till en god utveckling av 
Stockholmsregionen. År 2035 ska vi vara  
60 000 invånare.

Tyresö är känt för sin gröna och blå karaktär; 
naturen, sjöarna, kusten och nationalparken. 
Översiktsplanens mål är att värna allt detta, 
samtidigt som vi en del av en expansiv region 
och behöver möta upp med fler bostäder för 
dem som vill flytta hit. Våra barn och unga ska 
också kunna bo kvar eller återvända till kom-
munen för att bosätta sig. När vi blir äldre ska vi 
kunna hitta ett väl anpassat boende i kommunen.

Detta givet är grundidén i översiktsplanen att 
förtäta i de centrala områdena och längs några 
utvalda stråk, och göra dessa till mer stadsmässiga, 
levande och attraktiva boendemiljöer. 

Detta är en kortversion av översiktsplanen. 
Fördjupa dig i hela planen genom att ladda ner 
på tyreso.se/2035

Det »gröna och blå« stärks och 

bevaras. Strategin är att göra den 

storstadsnära naturen och vattnet 

mer tillgängliga, samtidigt som 

de ekologiska värdena och sam-

banden stärks. Detta gäller både 

stora och orörda naturreservat 

och bostadsnära grönområden 

som görs trevligare och mer an-

vändbara. En parkstrategi tas fram, 

liksom en åtgärdsplan för värde-

full natur. Barnsjön och Telegraf-

berget blir naturreservat, och ut-

vecklingen av Alby och samarbetet 

kring Tyrestakilen forsätter.

Centrum av olika storlek.  

Ger möjlighet till fler mötesplat-

ser, bättre service och bättre 

kommunikationer och trafikför-

hållanden.  Målet är att det ska 

vara gångavstånd till service så 

att bilberoendet minskar. Störst 

är Tyresö centrum, följt av 

Alléplan och Strandtorget. 

Mindre närcentrum skapas vid 

Granängsringen, Södergården, 

Krusboda och Trinntorp. Mindre 

små torg, exempelvis vid 

busshållplatser, ökar trivsel och 

skapar trygghet. 

Tydliga stråk – både grönstråk 

och stråk för bebyggelse. 

Strategin är att skapa en mer 

sammanhållen kommun genom 

att förtäta längs stråk som binder 

samman de olika kommundel-

arna. Förtätningen möjliggör att 

det i snitt byggs 300 lägenheter 

per år och vi blir 60 000 Tyresö-

bor år 2035. Grönstråken är 

viktiga för att knyta ihop Tyresös 

grönområden och stärka de 

biologiska spridningskorridor-

erna där de är svaga. 

TRE STRATEGIER FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Översiktsplanen bygger på tre strategier som ska borga för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling:

VISION OCH KONCEPT FÖR UTVECKLINGSOMRÅDE 

FRÅN TYRESTA TILL FLATEN
2015-11-27

TYRESÖS NYA SKÄRGÅRDSBY 

INRE BREVIK MED TRINNTORP
2016-02-05
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Översiktsplanen är en långsiktig plan för mark- och 
vattenanvändning i hela kommunen och är ett av kom-
munens viktigaste styrdokument. Den ska visa hur kom-
munen bidrar till att uppfylla de mål och planer som beslut-
ats om internationellt, nationellt, regionalt och kommunalt.  

Översiktsplanen Tyresö 2035 beskriver hur marken och 
vattnet ska användas för att skapa en hållbar
utveckling i hela Tyresö. Planen blickar fram mot 2035 
med utblick till 2055 och visar hur kommunen vill 
utveckla och bevara det som finns idag. Den är inte 
juridiskt bindande, men vägleder kommunens beslut 
när det gäller detaljplanering, planbesked, bygglov och 
andra tillståndsprövningar.

De projekt som redan pågår när översiktsplanen 
beslutas är därmed inte en del av översiktsplanen.

När översiktsplanen ska genomföras behövs fler 
fördjupade strategier för att ge riktlinjer för den 
efterföljande mer detaljerade planeringen. 
Exempel på detta är:
• Strategi för Östra Tyresö
• Trafikstrategi
• Parkstrategi
• Handelsstrategi 
• Markförsörjningsstrategi
• Riktlinjer för bostadsförsörjning
• Riktlinjer för kulturmiljöer

ÖVERSIKTSPLANENS ROLL I PLANERINGEN
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Under den tidiga dialogen kring ny översiktsplan hösten 2013 utkristalliserades vilka värden som Tyresöborna vill stärka. Vi kallar det Tyresös identitet. 
Under samrådet bekräftades att dessa värden har en fast förankring hos Tyresöborna, och översiktsplanens mål är att förstärka dem.

HÅLLBART, MÄNSKLIGT GRÖNT OCH BLÅTT

Tyresö är ett starkt 

samband i Tyresta-

kilen. Vi är kända för 

vår natur och vårt 

vatten som är stor-

slaget och varierat. 

Alla Tyresöbor har  

nära till rekreation, 

friluftsliv, skog, park 

och vatten.

Tyresö har en bebyggd 

miljö som stödjer livet 

mellan husen genom 

en mänsklig skala, 

form och klimat. Den 

mänskliga skalan går 

igen i allt som 

kommunens 

verksamheter, 

företagande och 

boendemiljöer.

Allt vi gör och alla 

beslut vi tar ska värna 

om ekologiska, sociala 

och ekonomiska vär-

den. Nya miljöer ut-

formas omsorgsfullt 

och estetiskt tilltala-

nde – miljöer som 

håller i längden.  

Vi bygger ett hållbart 

samhälle samtidigt 

som vi växer.

Miljön lockar till aktivitet, möten, lek, 

kultur och rekreation. Det är enkelt att 

leva ett aktivt liv.

Tyresöborna upplever att det är nära till 

allt. Knutpunkter i och utanför Tyresö 

skapar ett nätverk av attraktiva platser 

för såväl arbete som fritid.

Variationsrikedom genomsyrar alla 

delar av samhället. Det finns mycket att 

välja på vad gäller livsstil, boendeform, 

utemiljö, service, handel och 

transporttjänster.

Tillsammans skapar vi framtidens 

Tyresö. Dialog och kommunikation lägger 

grunden till samsyn mellan Tyresöbor, 

näringsliv, föreningar, kommun och 

fastighetsägare.

IDENTITET: 
Tyresös identitet skapas genom att vi i all samhällsbyggnad tänker hållbart, 

mänskligt, grönt och blått.

TEMAN: 
Identiteten stärks ytterligare genom att vi adderar fyra teman till identiteten;  

aktivt, nära, varierat och tillsammans.
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TROLLBÄCKEN
Översiktsplanen möjliggör ett större och mer 
varierat utbud av attraktiva bostäder för livets alla 
skeden. Den ger också förutsättningar för mer 
kommersiell service och bra offentlig service som 
bibliotek, förskolor och skolor. 

Detta sker genom förtätning längs fastställda 
stråk och med viss kompletteringsbebyggelse i 
övriga delar av Trollbäcken, framförallt i lägen nära 
kollektivtrafik. Alléplan ska utvecklas för att bli ett 
levande, företagsamt och väl gestaltat centrum – ett 
tryggt och trevligt torg som blir en plats för möten 
och lokala evenemang.

Trollbäcken förtätas längs Vendelsövägen och 
Gudöbroleden med bebyggelse på båda sidor och 
lokaler i bottenvåningar för att berika gatulivet och 
förbättra servicen i området. Även stråket Skogs-
ängsvägen förtätas, och ny bebyggelse vid gränsen 
mellan Trollbäcken och Bollmora binder samman 
kommundelarna. Genom ökade byggrätter eller 
delning av stora tomter kan även fler par- och 
radhus byggas så att Trollbäcken får mer varierad 
bebyggelse. 

Översiktsplanen tar hänsyn till Tyresös historia, kultur och miljö och kommundelarna ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov av service – 

offentlig såväl som kommersiell. Målet är närhet till vardagsnära handel, mötesplatser, förskolor, skolor, idrottsanläggningar, äldreboenden och 

arbetstillfällen. Det ska också bli lättare att ta sig mellan kommundelarna. Kommande sidor beskriver strategier för markanvändning i varje kommundel.
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En parkstrategi för kommunen med fördjupad 
studie av Trollbäcken ska värna trevliga, 
gemensamma natur- och parkytor i Trollbäcken för 
lek och rekreation. Tillgång till naturen ska för-
bättrats längst Farmarstråket och till Barnsjön, som 
blir naturreservat. Även tillgången till vattnet ska 
förbättras och ett rekreativt stråk längs Drevviken 
och Gudö å ska binda samman Flatens natur-
reservat i Stockholm med området vid Barnsjön. 

Trollbäcken kopplas samman med Bollmora och 
grannkommunerna genom ny bebyggelse, bättre 
förutsättningar för kollektivtrafik, nya broför-
bindelser och tydliga stråk för fotgängare och 
cyklister. I nuvarande Trollbäckens företagsområde 
och området runt Trollbäckens IP, liksom vid 
Gudö verksamhetsområde, planeras för bostäder 
eller icke störande verksamheter.

Förändrad markanvändning

Stadsbygd

Tät bebyggelse

Medeltät bebyggelse

Verksamhetsområde

Planerad ny kommunmark

Naturreservat eller nationalpark

Framtida stombusslinjenät

Snabbuss/spårtrafik på längre sikt

TECKENFÖRKLARING:
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BOLLMORA
Tyresö centrum ska fortsätta att stärkas som 
kommunens mittpunkt. Pågående utbyggnad av 
Norra Tyresö centrum fortsätter och hela centrum 
får en mer urban karaktär med väl utbyggd service 
och ett förbättrat busstorg.  Samtidigt ger översikts-
planen förutsättningar för bra kommersiell och 
offentlig service – som förskolor och skolor – i alla 
delar av Bollmora. I Tyresö centrum etableras ett 
kulturhus och i takt med befolkningsökningen ska 
fler idrottsanläggningar byggas. 

Förtätning planeras också kring utvalda stråk.  
Ny bostadsbebyggelse och kommersiella lokaler 
binder samman kommundelarna och ger bättre 
närservice och kommunikationer. Detta gäller 
såväl Myggdalsvägen, som Bollmoravägen och 
Njupkärrsvägen. 

Petterbodastråket ska bli ett attraktivt parkstråk 
med aktivitetsmöjligheter, och ett nytt grönstråk, 
Farmarstråket, utvecklas och förlängs så att det 
ansluter till Flatens naturreservat.

Tyresö kommun har för avsikt att köpa delar av 
Skrubba från Stockholms stad och därmed justera 
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kommungränsen. Här kan ny bebyggelse fungera 
som bullerskydd för befintliga bostäder i Lindalen. 
Bollmora företagsområde omvandlas till ett 
blandat område med verksamheter av icke-störande 
karaktär. Gatustrukturen ska ses över för att kunna 
utveckla nya och bevara befintliga verksamheter. 
Även Södra Lindalens företagsområde ska renodlas 
för att ge möjlighet till fler verksamheter och 
arbetstillfällen. 

Förändrad markanvändning

Stadsbygd

Tät bebyggelse

Medeltät bebyggelse

Verksamhetsområde

Planerad ny kommunmark

Naturreservat eller nationalpark

Framtida stombusslinjenät

Snabbuss/spårtrafik på längre sikt

TECKENFÖRKLARING:

»TYRESÖ CENTRUM 
FÅR EN MER URBAN 
KARAKTÄR MED 
VÄL UTBYGGD 
SERVICE OCH 
ETT FÖRBÄTTRAT 
BUSSTORG.«
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Strandtorget utvecklas för att ge förutsättningar för 
mer bostäder, utökad handel, vårdcentral, förskolor 
och kanske ett kontorshotell. Förtätning möjliggörs 
också i kollektivtrafiknära lägen, bland annat längs 
Tyresövägen och Strandallén. Genom ett tredje 
körfält förbättras framkomligheten på Tyresövägen.

Genom att skapa tydliga entréer och vägar in  
i naturområdena förbättras tillgången till naturen  
i både Erstavik i Nacka kommun och i Alby natur-
reservat. Tillgänglighet till Erstaviken utvecklas 
också genom strandpromenader, strandnära natur-
stigar och mötesplatser. Detta för att på sikt få 
sammanhängande stråk utmed eller nära vattnet. 
De gröna sambanden och Tyrestakilen mot Nacka 
ska stärkas för att säkra den ekologiska mångfalden.

Tyresö Slott och kyrka med omnejd ska värnas 
och utvecklas till ett än mer känt och omtyckt 
utflyktsmål i regionen.
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Förändrad markanvändning

Stadsbygd

Tät bebyggelse

Medeltät bebyggelse

Landsbygd

Verksamhetsområde

Naturreservat eller nationalpark

Framtida stombusslinjenät

TECKENFÖRKLARING:TYRESÖ STRAND

»GENOM ATT SKAPA 
TYDLIGA ENTRÉER 
OCH VÄGAR IN I 
NATUROMRÅDENA 
FÖRBÄTTRAS 
TILLGÅNGEN TILL 
NATUREN I BÅDE
ERSTAVIK I NACKA 
KOMMUN OCH I ALBY 
NATURRESERVAT.« 
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Trinntorp utvecklas som port till skärgården och 
kan bli ett närcentrum för Brevik med torg, 
bostäder, en mindre livsmedelsbutik och annan 
service året om. Fler bostäder – flerfamiljshus och 
radhus med olika upplåtelseformer – kan byggas 
längs Tegel-bruksvägen och vid Breviks skola i 
korsningen Nytorpsvägen och Rödhakevägen. 
Större bygg-rätter för villabebyggelse ska också bli 
möjliga i kommande detaljplaner.

Skärgårdsbryggan och badet utvecklas, liksom 
gästbryggan och servicen till båtgäster. Allmän-
hetens tillgång till stränder vid Erstaviken, Ällmora-
fjärden och Kalvfjärden ska också utvecklas. För att 
vyerna från riksintresset för kulturmiljö vid Tyresö 
slott ska bevaras värnas de obebyggda stränderna 
mot Kalvfjärden.

I Raksta kan korsningen Brakmarsvägen och 
Rakstavägen utvecklas till en mindre mötesplats.

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp 

INRE BREVIK, SOLBERGA, 
RAKSTA OCH BERGHOLM

och kommunala gator fortsätter. 
Etappindelningen anpassas så att de områden 

som har bristande tillgång på grundvatten priori-
teras i den mån det är praktiskt genomförbart. 
Gatorna ska utformas så att de är trygga och säkra 
för alla trafikanter. Gång- och cykelstråk utvecklas 
så att de binder samman målpunkter och vid 
busshållplatser ska cykelparkeringar anordnas.
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Förändrad markanvändning

Stadsbygd

Tät bebyggelse

Medeltät bebyggelse

Landsbygd

Naturreservat eller nationalpark

Framtida stombusslinjenät

TECKENFÖRKLARING:

»DESSA DELAR AV 
ÖSTRA TYRESÖ OM-
VANDLAS I SNABB 
TAKT FRÅN FRITIDS- 
HUSOMRÅDEN TILL 
PERMANENTBOENDE.«
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YTTRE BREVIK
Yttre Brevik är ett omvandlingsområde där allt fler 
bosätter sig året runt. Idag är byggrätterna små, 
anpassade till fritidshus och enskilda lösningar för 
vatten och avlopp. I en strategi för Östra Tyresö ska 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA), 
gator, huvudmannaskap, etappindelning och 
byggrätter ses över.

Området vid Breviksmaren har stora sam-
hällshistoriska och socialhistoriska värden. 
Förändringar och förtätningar inom känsliga 
kulturmiljöer ska därför ske i samarbete med 
antikvarisk expertis. 

Den värdefulla natur- och vattenmiljön ska tas 
till vara, bland annat genom att allmänhetens 
tillgång till naturreservaten Klövberget och 
Telegrafberget utvecklas. De öppna åker- och 
ängsmarkerna ska också värnas. 

De smala slingrande vägarnas karaktär bevaras 
där så är möjligt utan att ge avkall på tillgänglighet. 
Stråk för gång- och cykeltrafik ska utvecklas och 
vid busshållplatser ska cykelparkeringar anordnas.

Förändrad markanvändning

Tät bebyggelse

Medeltät bebyggelse

Landsbygd

Naturreservat eller nationalpark

Framtida stombusslinjenät

TECKENFÖRKLARING:

»DEN VÄRDEFULLA 
NATUR- OCH 
VATTENMILJÖN SKA 
TAS TILL VARA«
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De södra delarna av Yttre Brevik inklusive Dyvik och 
Vissvass har värdefulla kulturmiljöer, flera naturreservat 
inom kommundelen och nära till vattnet. 
Kulturmiljöernas värden ska tas till vara genom 
områdesbestämmelser för Vissvass och förändringar inom 
kulturmiljöer ska ske i samarbete med antikvarisk 
expertis. Samtidigt ska allmänhetens tillgång till 
strandzonen och friluftslivet stärkas, bland annat genom 
att Vissvass utvecklas till en central och miljöanpassad 
plats för båtlivet.

 
Dyviksudd har gällande detaljplaner och här ska 
karaktären av sportstugeområde bevaras. Kommunalt 
vatten och avlopp planeras inte fram till 2035, varför 
hållbara enskilda lösningar uppmuntras.
 
På Ägnö ska behoven för det rörliga friluftslivet ses över, 
och iordningställas så att miljön bevaras.

DYVIKSUDD, VISSVASS 
OCH ÖARNA
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TECKENFÖRKLARING:

Förändrad markanvändning

Tät bebyggelse

Medeltät bebyggelse

Landsbygd

Naturreservat eller nationalpark

Områdesbestämmelser»ALLMÄNHETENS 
TILLGÅNG TILL 
STRANDZONEN OCH 
FRILUFTSLIVET SKA 
STÄRKAS - VISSVASS 
SKA UTVECKLAS TILL 
EN CENTRAL OCH 
MILJÖANPASSAD 
PLATS FÖR BÅTLIVET.« 
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VI SKAPAR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE
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TYDLIGA STRÅK BINDER SAMMAN 
KOMMUNDELAR OCH GRÖNOMRÅDEN
För att skapa en mer sammanhållen kommun är 
en strategi att förtäta längs stråk som binder sam-
man de olika kommundelarna. Bebyggda stråk 
ger en trygg miljö och förtätningen ger också bättre 
förutsättningar för utökad kollektivtrafik och 
utbyggnad av fjärrvärme. Gång och cykel kommer 
att prioriteras i den täta bebyggelsen vilket är 
positivt ur både klimat- och hälsoperspektiv. 

En mer varierad bebyggelse med olika upplåt-
elseformer och prisklasser ger fler möjlighet att 
skaffa bostad i Tyresö. Det är viktigt för att be-
folkningstillväxten ska få en bra demografisk 
balans. Och för att man ska kunna bo kvar i 
Tyresö i livets olika skeden. Genom att förtäta 
och införa mer stadsliv till redan bebyggda stråk 
blir markanvändningen resurseffektiv, det vill 
säga färre naturytor behöver tas i anspråk för den 
nödvändiga tillväxten.

Gröna stråk är också viktiga för att knyta ihop 
Tyresös grönområden och stärka de biologiska 
spridningskorridorerna där de är svaga. Flera gröna 
stråk ska förstärkas, både som rekreativa park-
stråk och för att förbättra Tyrestakilens svaga 
gröna samband. 

Översiktsplanens tre utvecklingsstrategier ska se 
till att Tyresö växer på ett ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt hållbart sätt. Som första kommun i 
landet har Tyresö bedömt planens hållbarhet 
utifrån FN:s 17 globala mål som antogs 25 
september 2015. Detta ligger helt i linje med  
vad som framkommit i dialogen med Tyresöbor 
kring Tyresös översiktsplan och utveckling.  
Dialogen har gett ett tydligt besked om att 
Tyresös identitet skapas genom att vi i all 
samhällsbygg-nad tänker hållbart, mänskligt, 
grönt och blått (se sid 4).

UTVECKLING AV CENTRUM I OLIKA 
STORLEK FÖRBÄTTRAR SERVICE
Genom att skapa centrum av olika storlek ges möj-
lighet till fler mötesplatser, bättre service och bättre 
kommunikationer och så att bilberoendet kan 
minska. Att centrala Tyresö får en mer stadsmässig 
karaktär är positivt både för handel, företagsam-
het och kommunikationer. Andra mångfunk-
tionella miljöer som exempelvis Alléplan och 
Strandtorget ger också förutsättningar för fler 
arbetstillfällen. Viktigt för den sociala hållbarheten 
är också att tillgången på skola, idrott, vård och 
omsorg växer i samma takt som antalet invånare. 

DET »GRÖNA OCH BLÅ« STÄRKS  
OCH BEVARAS
Tyresös natur är en otroligt värdefull tillgång för 
regionen och Tyresöborna. Översiktsplanens avsikt 
är att göra den storstadsnära naturen och vattnet 
mer tillgängliga, samtidigt som de ekologiska 
värden och sambanden stärks. 

Detta gäller både stora och orörda naturreser-
vat och bostadsnära grönområden. Bostadsnära 
grönområden ska göras trevligare och mer an-
vändbara. En parkstrategi ska tas fram, liksom 
en åtgärdsplan för värdefull natur. Barnsjön och 
Telegrafberget blir naturreservat, och utveck-
lingen av Alby och samarbetet kring Tyresta-
kilen forsätter.

Fler platser för lek, rekreation och spontanidrott 
gynnar en god hälsa för människor i alla åldrar. 
Vid planeringen är genus- och tillgänglighets-
perspektiv viktiga så att alla kan nyttja resurserna. 
Det är också viktigt att ta hänsyn till prognosti-
cerade klimatförändringar, särskilt när kust- och 
strandområden ska bebyggas eller tillgängligöras.



MÅNGA HAR BIDRAGIT I ARBETET
Arbetet med översiktsplanen har engagerat 
Tyresöbor i alla åldrar, företagare och föreningar 
på ett mycket positivt sätt. Detta allt från den 
tidiga dialogen 2014, till samrådet 2015 och 
granskningsfasen under 2016.  Vi har frågat: 
Hur ska det vara att leva i Tyresö kommun år 
2035? Var kan vi bygga bostäder? Var ska vi 
leka, njuta, träffa vänner, shoppa, motionera? 

Under den tidiga medborgardialogen 2013 
fick vi in en mängd idéer och önskemål från 
Tyresöbor och andra intressenter. Dessa samlade 
vi i ett samrådsförslag som skickades ut till alla hus-
håll, samt myndigheter, föreningar och organisa-
tioner som berörs av hur Tyresö utvecklas lång-
siktigt. Igen fick vi in över 1000 tankar, idéer 
och önskemål som värderades i arbetet med att ta 
fram ett utvecklat förslag. Under granskningen av 
det utvecklade förslaget kom ytterligare syn-
punkter på detaljer, varav många rättades till.

TILLSAMMANS FORMAR VI TYRESÖ
VI GENOMFÖR TILLSAMMANS!
Översiktsplanen visar på möjligheter vad gäller 
stadsbyggnad, natur, vatten, kultur och fritid, 
utbildning, näringsliv, miljö och hälsa, teknisk 
försörjning. Den kan ses som en överenskom-
melse med alla kommuninvånare, företagare, 
föreningar och våra grannar i regionen. 

Och samverkan fortsätter när planen nu ska 
genomföras. En stor del av den föreslagna mark-
användningen ligger på privat mark och visar på 
möjligheter för privata markägare att ändra mark- 
och vattenanvändning. Initiativ från privata fastig-
hetsägare är därför avgörande för att kunna för-
verkliga alla delar av översiktsplanen. Tyresöbor, 
privata fastighetsägare, byggare, företag, 
intresseföreningar och de som äger el- och 
vattenledningar med mera är därför alla viktiga 
aktörer när planen ska förverkligas.
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FÖRSLAGNYA IDÉER UTVECKLAT 
FÖRSLAG

NU 
GENOMFÖR 

VI

Här är 
vi nu

Den rosa byggboden



Tyresö kommun, 135 81 Tyresö  Besöksadress: Marknadsgränd 2, Tyresö centrum Telefon 08-5782 91 00 E-post: kommun@tyreso.se

ÖVERSIKTSPLANEN »TYRESÖ 2035« 

Översiktsplanen »Tyresö 2035« har tagits fram i dialog med Tyresöbor, 
företagare och föreningar och tar även hänsyn till regionala och nationella 
målsättningar.  Dialogen som skett i flera steg har varit viktig då 
översiktsplanen blir vägledande för mer detaljerad planering under lång 
tid framåt. Den visar på kommunens intentioner vad gäller mark- och 
vattenanvändning.

Planen antogs av kommunfullmäktige den 18 maj 2017. Den sträcker sig 
till 2035, men har blicken så långt fram som till 2055. Översiktsplanen 
aktualitetsprövas varje mandatperiod och den kan komma att uppdateras 
innan 2035.

På tyreso.se/2035 kan du läsa mer om översiktsplanen och hämta hem  
hela planen med bilagor. 

TILLSAMMANS
FORMAR VI
TYRESÖ!


