
 

Österåkers politiker berövar oss på våra smultronställen. 

Det har med tiden blivit alltmer uppenbart att det pågår rovdrift i kommunen på värdefull 

natur. Det finns ingen överensstämmelse mellan den vision som kommunen säger sig ha om 

att vara en attraktiv kommun, och de planer man håller på att genomföra. Ett flertal 

planförslag och programarbeten pågår i delar av kommunen som är de mest skyddsvärda 

och värdefulla beträffande natur och kultur. Här nedan följer några exempel. 

Säbyviken 
En fördubbling av marinan planeras med totalt 700 båtplatser, utbyggnad av båthallar, ev 

utbyggnad av en camping och småstugor som kan ersättas med båthallar om det visar sig att 

man inte finner någon intressent som vill driva camping. Området är en del av den gröna 

Bogesundskilen och ingår som grundförutsättning i Regionplanekontoret regionala 

utvecklingsplan som för Storstockholm (RUFS 2010) och som antogs i maj i år. 

Stora delar av denna allra innersta skärgård, är särskilt skyddsvärd med relativt orörd natur 

och djurliv. 

De gröna kilarna har stor betydelse i en alltmer exploaterad storstadsregion. De fungerar 

som klimatutjämnare i den utbyggda regionen. De garanterar att spridningskorridorer och 

livsbetingelser för den biologiska mångfalden bibehålls, och inte minst är kilarna nödvändiga 

för regionens invånare för att få närhet till natur och för rekreation. 

Karsvreta Träsk  
Mycket värdefullt naturområde som benämns som nyckelbiotop, med stor artrikedom av 
djur och växter. Området är beläget mitt inne i Svinninge. Långtgående förslag finns att göra 
detta till ett Naturreservat. I omedelbar närhet pågår detaljplanearbete för byggande av ett 
stort antal bostadshus. Genom att skapa nya fastigheter i känsliga lägen längs 
Karsvretavägen, vid Boda träsk och i skogen alltför nära Karsvreta träsk, går många viktiga 
värden till spillo. Det historiska landskapets sammanhang kan inte upprätthållas, Karsvreta 
träsks ekosystem kan inte utvecklas och möjligheterna till verklig kontakt med Boda träsk för 
allmänheten försvinner. I området har dessutom ett stort skogsparti skövlats utan att 
tillstånd medgivits. 

Täljöviken 
Här finns förslag till storskalig exploatering längs Täljöviken. Området är till stora delar 
åkermark sedan mycket lång tid, och brukas av Näs gård. Här gick den historiska 
Långhundraleden till Uppsala och området är en av vår kommuns största kulturella arv med 
stora naturupplevelser. Hela området från Tuna till Gottsundaborgen andas vår historia från 
äldre järnålder till medeltiden. Att bygga här är att våldföra sig på såväl vår historia som vår 
natur. Även en begränsad byggnation kommer att leda till att det blir meningslöst för en 
bonde att fortsätta en agrar verksamhet i området. Den nu föreslagna planen kommer att 
ske på den bästa åkerjorden på Näs.  

Täljövikens stränder, främst vattenmiljön, är unik och är en mycket känslig lokal för fågel- 
och fisklivet. 



 

Wira-Roslagskulla-Östanå 
Här prövas nu ett programförslag att bygga 3-400 bostäder kring Wira, längs med Loån, i 
Östanå slottspark och i ett längre perspektiv kring Roslags-Kulla kyrka. Området ingår i den 
gröna Angarnkilen. Enligt Regionplanekontorets nya utvecklingsplan för Storstockholm (RUFS 
2010) bör området skyddas mot exploatering. 

I programhandlingarna är man noga med att poängtera områdets oerhörda värde både 
beträffande natur och kultur, men slutsatsen är ändå att man föreslår en exploatering. 

I första hand nämns alla fördelar detta kan ha för boende, med ökad service, gång- och 
cykelbanor m.m. Och det nämns inget om den ökade trafikens påverkan på trafikföringen på 
276.an . Sannolikt ger 3-400 nya bostäder en för liten ökning av serviceunderlaget, för att 
någon reell utbyggnad av kommersiell service verkligen kommer till stånd. Istället kan man 
räkna med att invånarna får göra sina inköp i Åkersberga eller Norrtälje. Detta är att planera 
för en ohållbar samhällsutveckling. Kommunen har anslutit sig till nationella ambitioner om 
hållbar samhällsutveckling, och då är detta ett förödande förslag som medför nya 
bostadsområden där man bygger in bilberoende.  

Att området dessutom är fullständig unikt, historiskt och kulturellt och även en oerhört 
värdefull naturmark gör att det blir totalt obegripligt att man vill exploatera istället för att 
värna. 

Vår otroligt fina och speciella natur-och kulturbygd är sannerligen mycket hotad med 
politiker som inte värnar det finaste vi har. 

Bruntlandkommisionen slog 1987 fast att ”Hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande 
generationer att tillfredställa sina behov”.  Att ha tillgång till natur är en nödvändighet för 
oss människor. Att beröva våra barn och kommande generationer närhet till natur är inte en 
hållbar planering.  

Att kommunen dessutom sätter sig över planeringsinriktningarna om hållbarhet och gröna 
kilarnas värde, som bl a Regionplanekontoret pekar på, och där samarbete pågår i berörda 
nordostkommuner, är alarmerande. 

Det är klart att bostäder måste byggas, men för att få en hållbar utveckling måste de byggas 
där service och infrastruktur redan finns, och för att locka nya invånare att flytta hit, måste vi 
spara de allra finaste områdena för vistelse i natur och för rekreation.  

De är ju våra gemensamma smultronställen. 

Vi vill ju alla att Österåker ska vara en expansiv och attraktiv kommun för såväl människor 
som företag. Vår största tillgång är vår fantastiska natur. 

Att för all framtid exploatera och förstöra de mest natursköna platserna är ett fatalt misstag, 
där politikerna har det största ansvaret. 


