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Sollentuna kommun 

Kommunstyrelsen 

191 86 Sollentuna 

 

 

 

 

Yttrande över förslag till detaljplan för friluftsverksamhet inom 
del av fastigheten Häggvik 4:1 vid Väderholmens gård, 
Häggvik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området är viktigt för allmänheten och det rörliga friluftslivets användning av sjön Norrviken 

såväl för sommar-, som vintersporter. Vissa ingrepp i strandskyddet för att förbättra 

tillgängligheten kan därför vara motiverade. Samtidigt bör man beakta att ytan är så pass liten 

att den bör ses i sitt sammanhang med hela omgivningen, d.v.s. såväl natur som människors 

begränsade tillgång till stränder.   

 

Föreningen finner det viktigt att området inte får hägnas in.  

 

Det är värdefullt att området kring bäcken görs mera funktionell som natur, och att det 

anläggs en damm, dit även områdets dagvatten leds. Området bredvid bäcken bör hållas fri 

från bebyggelse och vägar för att minimera störningarna för de djur och växter som lever i 

eller vid bäcken och dammen. I detta område ska strandskyddet finnas kvar.  Även om resten 

av bäcken ligger utanför detta detaljplaneområde vill vi framhålla vikten av att i framtiden 

öppna upp resten av kulverten. Vid en höjning av vägen bör röret ersättas med en låg bro där 

bäcken med tillhörande strandzon kan passera under. 

Sammanfattning 
Naturskyddsföreningen framför att dispens från strandskyddet endast kan ges och planen 

godkännas om följande ändringar görs av planen: 

 Nuvarande kulvertering av bäcken bör ersättas av en bro över en öppen bäckfåra. 

 Ett grönt stråk för mindre djur med öppning åt öster och väster behövs intill eller 

mycket nära stranden.   

 Den föreslagna P- platsen inom området bör utgå, eller ersättas med en busshållplats. 

 Det ska visas i planen hur passage för promenad ska ansluta till omgivande mark och 
stigar.  

 Planområdet får inte tas i anspråk för motordriven sport eller annan bullrande 

verksamhet.  

 Det bör klargöras om det behövs någon åtgärd för att förhindra skadligt läckage av 

kemikalier till bäck eller sjö. 
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I planförslaget anges att nya byggnader med sammanlagt väsentligt större yta än nuvarande, 

placeras med gavlarna mot stranden för att tona ner intrånget sett från sjösidan - men de 

blockerar i stället passagen utmed stranden genom att de ligger tvärs över strandskyddszonen.  

Byggnader måste placeras, så att ett stråk med grön mark finns längs bäcken samt längs 

sjökanten.  Om en till ytan liten skridskokiosk placeras permanent vid sjökanten krävs för 

grodor och andra smådjur en öppen passage mellan byggnaderna och mycket nära vattnet.  Att 

bygga ihop kiosken med någon annan större byggnad bedömer vi därför inte vara möjligt.  

Passagen ska vara öppen både åt väster och öster i planområdet. 

 

Vi finner att parkeringsyta inte ska anläggas inom planområdet, det finns ingen anledning att 

ge dispens från strandskyddet för parkering. För att ändå tillgodose efterfrågan på transport 

anser vi att en tillfällig busshållplats så nära som möjligt kan ordnas vintertid eller att, om 

möjligt, en bussvändslinga anläggs så att passerande busslinjer kan köra in där vid behov. 

 

För att begränsa att alltför många bilar söker sig till området kan övriga parkeringsplatser 

avgiftsbeläggas under skridskohelgerna. Vidare finns redan en stor parkeringsyta alldeles 

intill på Väderholmens gård. Kanske kan de upplåta den ytan mot att de får ta in 

parkeringsavgifter. 

 

Vi vill passa på att nämna att vi i en nära framtid gärna skulle se en fortsatt strandpromenad 

för anslutning till Törnskogens naturreservat och skogen nedanför Solängsvägen.  

 

De sporter som nu planeras inom området innebär ej störande buller för omgivningen, men för 

att säkerställa att inte användningen ändras med tiden bör i planbestämmelserna anges att 

området inte får användas för motordriven sport. Kommunen bör fundera på hur 

väganslutning till isen för plogningen på något sätt kan utformas så att den fungerar för att 

ploga isen, men inte för bilar att öva rallykörning på isen.  
 

Hantering av kemikalier i samband med rengöring av båtar etc. bör uppmärksammas i den 

fortsatta hanteringen så att inte bäcken och sjön belastas med skadliga utsläpp. 
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