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SiEBATI. Tillhor du dem som undrar varfor Naturskyddsforeningen gang pa gang overkla-
gar kommunens detaljplaner inom strandskyddade omraden? Undrar du vad vi tycker ar 
fel med att "privatforklara" allemansrattslig mark? Da vill vi beratta varfor! 

Kris i strandskyddsfragan 

RIKA. Naturskyddsforeningen papekar att ingenting lyder pa att valbargade manniskor struntar i den bilogiska mangfalden. FOTO; PRIVAT 

• Vi havdar att allemansrattslig mark 
ar till for alia och att Sollentuna kom-

mun missbrukar den senaste and-
ringen av strandskyddslagen nar dis
penser for exploatering beviljas 

jjT langst vara strander Syitet med and-
ringen av strandskyddslagen van 

Att starka skyddet av strander i om
raden med starkt exploateringstryck 
(som till exempel Sollentuna kommun). 

Landskapstypen "strand" ar enormt 
vardefull for ekosystemet da stranderna 
ar manga vattenlevande arters barn-
kammare och ett viktigt skafferi for vat
tenlevande arter och sjofaglar. Strand-
miljoerna ar idag valdigt hart exploate-
rade i hela Stockholms Ian. 

Att man inte far bygga narmare 
strander an 100-300 meter! 

"Varfor tar 
inte kom-

munen sitt 
ansvar och 

tillsammans 
med ovriga 

Stockholms-
kommuner 
bevarar de 

strandmiljo-
er som finns 

kvar i var 
region?" 

Varfor anser inte Sollentuna kom
mun att det ar sa noga med det? Varfor 
tar inte kommunen sitt ansvar och till
sammans med ovriga Stockholmskom-
muner bevarar de strandmiljoer som 
finns kvar i var region? 

Att det skulle goras lattare att fa byg
ga vid strander i landsbygdsomraden 
med god tillgang till strander, for att 
framja utvecklingen dar. Ett forsok att 
motverka avfolkning av landsbygden 
aUtsa! Vi vill poangtera att Sollentuna 
inte ar nagon landsbygd. 

Regler skulle goras enklare och lo-
kalt inflytande skulle oka sa att beslut 
kan fattas narmare dem som berors. 
Men fortfarande ar tanken att detta ska 
ske utifran ovan namnda punkter! 

Oss veterhgen finns det inget som 

sager att ekonomiskt starka manniskor 
(som kommunen vill attrahera genom 
att erbjuda strandnara boende) inte 
bryr sig om hallbarhetsfragor och ab-
solut inte kan tanka sig att bo med sjo-
utsikt 100-300 meter fran stranden i en 
storstadsregion? 

Vi anser att det tanket ar forlegat 
idag och att det ar att dumforklara po-
tentiella kommuninvanare. 

Vi tror att moderna storstadsman-
niskor accepterar en sjoutsikt med 
langre avstand till sjon. Vi tror att Sol-
lentunabor uppskattar att bo i en kom
mun som satter varde pa strandernas 
betydelse for biologisk mangfald! 

Naturskyddsforeningen 
1 Sollentuna 


