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NYHETER 

Naturskyddsforeningen slar larm: 

"Sollentunas strander hotade" 
Gang pa gang tummar 
kommunen pa s t rand -
skyddet och bygger bor t 
vardeful l natur. Det 
menar Herbert Henkel, 
ordforande f8r Natur
skyddsforeningen i Sol
lentuna, som varnar fo r 
a t t stranderna inte kom-
mer t i l lbaka. 

Naturskyddsforeningen i Sollen
tuna ar pa krigsstigen for att 
forsvara kommunens stran
der - mot kommunen sjalv. 

Har menar namligen Na-
turskyddsforeningens lokala 
avdelning att kommunen 
bygger bort strander med 
foga respekt for strandskyd-
det. Nagot som foreningen 
flera ganger overklagat. 

- Nar stranderna ar borta 
ar de borta, sager Herbert 
Henkel. 

I torsdags hade Natur
skyddsforeningen ett offent-
ligt mote i ABF:s lokaler i 
Haggvik under temat "Kris i 
strandskyddsfragan" dar 
man konstaterade att R6-
sjons, Vasjons, Silverdals 
och aven Fjaturens strander 
ar hotade. 

- Ungefar halften av Sol-

"Ungefar halften 
av Sollentunas 

strander ar redan 
bebyggda." 

lentunas strander ar redan 
bebyggda. De aterstaende 
strandomradena har an sa 
lange strandskydd. Men det 
som hander nu ar att man 
tranger in i allt fler omraden 
med strandskydd och anso-
ker om dispens fran strand-
skyddet, vilket man ofta far 
av lansstyrelsen, sager Her
bert Henkel. 

I slutet av 2012 lyckades Natur
skyddsforeningen i Sollen
tuna dock satta stopp for 
kommunens planer. 

Sedan lansstyrelsen be-
slutat om att bevilja kom
munen undantag fran 
strandskyddet vid norra Va-
sjon overklagade Natur
skyddsforeningen arendet 
vidare till regeringen - som 
upphavde beslutet. 

- Strandskyddet har tva 

syften, dels ska stranderna 
vara tillgangliga for mann-
iskor och dels ska naturen 
kring stranden skyddas. 
Kommunen lutar sig pa den 
ena punkten och menar att 
om man till exempel gor om 
stranden till en kaj sa blir 
den tillganglig for fler - men 
da forsvinner ju stranden, 
sager Herbert Henkel. 

Han anser att kommunen 
har utnyttjar en forandring i 
strandskyddslagstiftningen 
som finns till for att gora 
landsbygdsomraden, med 
gott om strander, attraktiva-
re for boende genom mer 
sjonara bebyggelse. 

- Men Sollentuna ar ing-
en landsbygdsort, sager 
Herbert Henkel. 

Thomas Ardenfors (M), ordfo
rande i plan- och exploate-
ringsutskottet, sager sig dock 
vilja gora naturen i Sollentu
na tillganghg for fler 

- Jag ar overtygad om att 
vi kan kombinera en viss 
okad tillganglighet av en del 
strander i Sollentuna med 
bevarandet av var vackra 
natur, sager han. 
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