
Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem

Att. Lars Olson
Kommunledningsförvaltningen
Botkyrka Kommun
147 85 Tumba

Uttran den 15 december 2009

SYNPUNKTER PÅ DE TIDIGA SAMRÅDSHANDLINGARNA:

”Program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov”

”Översiktlig miljökonsekvensbeskrivning”

Allmänt
Våra synpunkter är uppdelade i två delar:

A) Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt program för områdena Hågelby, Eriksberg, och
Lindhov. Referenser är markerade med citationstecken ” och en siffra.

B) Alternativ lösning.

Inledning
Vi går från ett produktionssamhälle till att bli mer ett tjänstesamhälle.

Naturskyddsföreningen tycker det är bra med hållbar turism och immateriella upplevelser som 
idrott, musik, teater, konst, kunskap och verkliga naturupplevelser, då de inte påverkar klimat och 
miljö lika mycket som materiell konsumtion. I Botkyrka är behovet stort av verkliga, djupa och 
varaktiga upplevelser. Kommunen Botkyrka behöver stärkas för att få en seriös och trovärdig profil 
utåt.

Utbudet av artificiella upplevelser i regionen är i dag mycket stort och konkurrensen ökar ständigt. 
Hågelby familjepark i nu föreslagen form riskerar att bli en i bruset av många i vår omgivning.

Det främsta argumentet mot etableringen av familjeparken är valet av plats, ur många aspekter. 
Botkyrkas pastorala port med sin känsliga landskapskaraktär är ur ekologisk synpunkt med sina 
riksintressanta kulturhistoriska värden olämplig för exploatering.

Sammanfattning/bakgrund (MKB)
Bakgrund till programmet är att privata intressen vill bygga en familjepark i Hågelby.
MKB:n (sid. 4) är kritisk till detta, och pekar på risken för skador på

 Landskapsbilden
 Kulturmiljön
 Naturmiljön
 Ekholmen som är naturreservat och Natura 2000-område.
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Enligt behovsbedömningen upprättad av Botkyrka kommun har framkommit: 
”Bedömningen är att kommande detaljplan(er) kan medföra betydande miljöpåverkan, enligt
6 kap. 11§ miljöbalken och 5 kap. 18§ plan- och bygglagen.”2 ”Värdena i Natura 2000-
området Ekholmen kan komma att påverkas. 7 kap. 28 a § miljöbalken.”2 Se MKB sid. 13.

Effekt/ påverkan och konsekvens (MKB).
Enligt MKB sid. 34 riskerar familjeparken och den därmed påtvingade flyttningen av 
ridverksamheten till Lindhov medföra att riksintressen för kulturmiljövården går förlorade både för 
Hågelby och Lindhov.

MKB:n sid. 42 – 45 pekar på mycket stora risker för Bornsjökilen, Ekholmen (natura 2000-0mråde),
Aspen, Eklandskapet med dess insekter och naturvärden samt nyckelbiotoper (MKB sid. 44).

Många av de aspekter i vårt samrådsyttrande från 07-11-23 kvarstår och understryks av 
WSP:s MKB miljökonsekvensbeskrivning. Om inte dessa påtalade risker och tydliga 
skrivningar i MKB :n förstås och tas på allvar, rubbas förtroendet för politikerna och MKB 
som verktyg och förlorar i värde nu och framledes. Vad kan då, rädda ekologiska 
värdekärnor och 3000 åriga kulturarv?

Att omdana och våldföra sig på landskapet med dispensers hjälp för säsongsknutna nöjen 
och jobb, för övrigt minerat med kulturminnen och osäkra vinster saknar förnuft.

Om området ”måste” exploateras, så ska man i första hand minimera verksamheterna så mycket 
som möjligt, samt anpassa och ta till vara de befintliga och naturliga förutsättningarna och inte göra
tvärt om.

Vi föreslår i stället att utveckla ett historiskt centrum där den sociala, ekonomiska och ekologiska 
hållbarheten har större chans att utvecklas.

Naturskyddsföreningen i  Botkyrka - Salem förkastar alternativ I och II  i 
Miljökonsekvensbeskrivningen och i programförslaget och föreslår alternativ B ”Histopark”

A) Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivning och program för områdena
Våra synpunkter är fokuserade på ett perspektiv på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Social hållbarhet
En av flera definitioner lyder: ”möjligheten att lösa fattigdom, segregation, förbättra för 
handikappade, hantera mänsklig kulturell mångfald och infrastrukturella problem.

Allemansrätten
Vår urgamla hävd, är att fritt få ströva omkring i markerna plocka bär och svamp, m.m. utan att 
behöva betala en entrébiljett. Familjeparkens område kommer högst troligen att bevakas och ha 
någon sorts mur eller staket. Det kommer att kosta pengar att komma in. Denna avgränsning ökar 
segregationen ännu mer, mellan de innevånare som har råd att betala för sig och de som får stå 
utanför och titta på (t.ex. familjer med många barn).

Det vill säga alla grupper i samhället måste demokratiskt och i möjligaste mån kunna utnyttja 
allemansrätten på sina villkor om de så önskar.
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Arbetstillfällen
Ambitionen att försöka skapa nya arbetstillfällen i Botkyrka är bra. EU: s fria och rörliga 
arbetsmarknad borgar inte för att just Botkyrkabor skulle få dessa säsongsarbeten. Redan i 
dag finns byggnadsarbetare m.fl. från östliga länder som vi konkurrerar med i kommunen.

Ekonomisk Hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet står för god hushållning med natur och mänskliga resurser, för att skapa 
arbetstillfällen och ökade inkomster, dvs. en långsiktig ekonomi i balans.

Det finns ingen motsättning mellan hållbar utveckling och en ökande ekonomi. En ökande ekonomi
behöver inte innebära ett större uttag av naturresurser, men däremot mer effektivt utnyttjade och 
mer återanvända resurser.

Denna konventionella familjeparks affärsidé kommer att ha mycket svårt att konkurrera i det stora 
utbud av upplevelser som finns och som snart tillkommer.

Tom Tits, Sydpolen, Junibacken, Gröna lund, Globen, Skansen, Cosmonova, kringliggande 
djurparker bara inom någon timmes räckhåll. Nederländernas stora upplevelsepark Efteling och 
Disneyland i Frankrike med flyg från Skavsta flygfält. Ej att förglömma Stockholms befintliga 
museer som är av världsklass, den kommande Sciencepark i Täby (en vetenskaplig  
upplevelsepark) och Urtidsparken i Huddinge.

Konkurrensen från Kungens Kurva torde bli enorm, en ny undersökning som projektet för 
Urtidsparken låtit göra, visar att de årligen har 20 miljoner besökare.

Den som lyssnar på dagens barn och deras sagovärld idag blir snabbt insatt i en helt 
annorlunda och actionbaserad fantasivärld som är främmande och svår att förena i vårt 
historiskt 3000 åriga landskapsarv i Hågelby.

Om det skulle visa sig att Lindgrens upplevelseland inte skulle vara bärkraftigt kan i sämsta fall 
upplevelseparken hamna i utländskt ägo, med ringa känsla för historik och känsla för omgivningen.
Vid ett totalt misslyckande får våra barn och barnbarn ärva kulisser, ett fragmenterat och sargat 
landskap. Med fiaskot Heron City nöjescentrum färskt i minnet är detta ett fullt möjligt utfall.

Kostnader
För att säkra landskapets historiska och ekologiskt känsliga karaktär och ridverksamheten föreslår 
Programförklaringen 9 stycken, Miljökonsekvensbeskrivningen 8 stycken ytterligare utredningar,  
flyttningen av Botkyrka Ridsällskaps verksamhet samt vindkraftsparken.

Vem kommer finansiera dessa 100 tals miljoner kronor i utgifter, kommunens skattebetalare
eller familjen Lindgren?

Ekologisk Hållbarhet, biologisk mångfald
Ekologi är läran om alla levande organismers samband. Ekologisk hållbarhet är en långsiktig 
naturekonomi. Där man tar av naturens räntor och inte av naturens kapital.
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Bornsjökilen
De gröna kilarna har stor betydelse för staden. ”Naturmarken i kilarna kan ta emot och minska 
effekterna av olika föroreningar. Skogsområdena har stor betydelse för friskluftstillförsel och 
filtrerar luften. Biltrafiken släpper idag ut stora mängder stoft och (partiklar). Träd och buskar 
fungerar som luftrenare. Skogspartier i stadsmiljö innehåller ner till en tusendel av den mängd stoft
och damm som finns i omgivningen.

Mindre stoft i luften minskar problemen med sjukdomar i luftvägarna. Detta gäller särskilt barn och 
personer med sjukdomar i luftvägarna. Luften filtreras genom att stoftet på blad eller barr och 
spolas av regnet ner på marken. Ett hektar blandad lövskog kan uppskattningsvis fånga upp ca 15 
ton stoft per år. Temperaturskillnader mellan stenstad och omgivande landsbygd ger upphov till 
luftströmmar in mot stadskärnan. Stadens luft stiger och ersätts med frisk luft från omgivande kilar 
och större naturområden.” 1

”Idag är den regionala grönkilen, Bornsjökilens funktion som spridningsstråk för vilt starkt 
begränsad av E4/E20 och Hågelbyleden.” 2

”Just ekmiljöer och skogsbeten med bl.a. hällmarktallskog från det gamla odlingslandskapet ger 
området dess karaktär och har mycket höga biologiska värden.” 3

”Ekmiljöerna fungerar som spridningskorridorer för ekoorganismer. Skrävstasystemet är en av de 
ekmiljöer som bör prioriteras och utvecklas som viktigt grönstråk för biologisk infrastruktur.” 2

”Vindkraftsutbyggnaden riskerar att leda till stor påverkan av den regionala grönstrukturens 
funktion, och områdets olika spridningssamband och därmed av Bornsjökilen i sin helhet.” 2

Naturskyddsföreningen anser att kabeldragningar och tillfartsvägar samt under 
uppförandet och drift av vindkraftverken sargar området och skapar nya barriärer samt 
inför nya hinder för den biologiska mångfalden. En inventering behövs angående 
fladdermöss och fågel.

”Vindkraftparken kommer troligtvis att indirekt påverka en av Skogsstyrelsen utpekad 
nyckelbiotop.”2 ”Ny kvartersmark norr om Vretarna tar i anspråk en nyckelbiotop.” 2

Vi understryker att båda alternativen I & II  kommer att fragmentera det ekologiska landskapet 
ytterligare och försvåra arters (flora och faunas) spridning. Båda förslagen i samrådshandlingarna 
leder till ökad trafik med fordon drivna med fossila bränslen vilket för med sig ökade utsläpp av  

kväveoxider (NOx) som påskyndar känsliga och värdefulla lavars försvinnande. Utredningarna 
redogör inte för vilka arter som inventerats när och vid vilken årstid. Troligen finns fler hotade arter 
än de som hittills har påträffats.

”Den föreslagna exploateringsgraden för detta område behöver minskas, för att inte påverka de 
viktiga spridningssambanden.” 2

Produktiv jordbruksmark
”Redan inom 20-30 år beräknas Europas jordbruksproduktion störas kraftigt av 
klimatförändringarna” enligt professor Erland Källén, vid Stockholms Universitet och medlem av 
FN:s klimatpanel IPCC.

Stockholmsregionen växer med ca 20 000 människor per år, om tio år kommer vi att ha lika många
innevånare som Malmö-regionen nu har. All mark lämplig för odling kommer att behövas för att 
föda vår växande befolkning.
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Att förlägga detta nöjesfält så nära inpå Ekholmens naturreservat och på bördiga åkrar, är 
ett respektlöst handhavande av naturresurser som slår mot Botkyrkas kommande släkten.
Tydligare än så här kan inte en MKB varna för en möjlig och medveten ekologisk 
nedmontering. Varför fördärva den välkomnande porten till Botkyrka och gå emot 
kommunens egna beslut, Botkyrkas översiktsplan 2002/2006 om områden värda att bevara?

Luft trafik- och klimatpåverkan
Luft
Vårt nationella miljömål, FRISK LUFT ”Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, 
växter och kulturvärden inte skadas.”

Botkyrkas egna miljömål lyder ” All kommunal verksamhet ska arbeta mot de nationella 
miljökvalitetsmålen.”

Hur då undrar Naturskyddsföreningen och varför gäller inte kommunens egna mål längre?

”Miljökvalitetsnormen för utomhusluft regleras av bindande nationella föreskrifter enligt 
förordningen6  (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft och Naturvårdsverkets 
föreskrifter för kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft (NFS 2007:7).” 2

”Under 2006 överskreds timmedelvärdet 90 µg/m3 , 195 gånger att jämföras med tillåtna 175 
gånger.”2 Miljökvalitetsnormen PM10 för utomhusluft har överskridits flera gånger av  partikelhalter 
samt kvävedioxid.

Ett flertal avhandlingar talar tydligt om sambanden mellan sjukdomar i luftvägarna och 
partiklar samt kvävedioxidutsläpp från trafik. Med förhärskande sydliga och sydvästliga 
vindar exponeras kommunens norra innevånare extra mycket vilket medför att de riskerar 
att belasta sjukvården mer.

”Botkyrkaborna är friska och mår bra.”3  Ett taget mål i förverkligandet av Ålborgdeklarationen.

Arlanda flygplats har som jämförelse stora problem med luftkvalitén och normerna för luftkvalitét i
närområdet. Förorsakade till stor del av den markbundna trafiken men även av flyget.
Botkyrka skapar sig samma problem. Vi undrar varför Botkyrka kommun har ett 
luftvårdsprogram om man ändå tänker försämra luften?

Trafik- och klimatpåverkan
”Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna.”3 Ett taget mål i förverkligandet av 
Ålborgdeklarationen.
”Om signalerna visar att utvecklingen pekar åt fel håll behöver kommunen i ett första steg tänka 
djupare och göra en mer noggrann genomgång.”5 Detta är ett gyllene tillfälle.

Sex politiska partier i Botkyrka kommun antog under 2009 en mycket lovvärd klimatstrategi, 
”Klimatstrategi för Botkyrka”. I denna står att läsa: ”Ett framgångsrikt arbete med att minska 
utsläppen av växthusgaser måste bedrivas fokuserat med tydliga och mätbara mål för att nå 
resultat.”4

 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015
 Fossilbränslefritt Botkyrka senast 2030
 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020
 Klimatneutralt Botkyrka senast 20404
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Nya motorvägar, stora köpcentra (jfr Kungens kurva 20 miljoner besökare per år) och liknande 
anläggningar fungerar som magneter för trafikerande fordon. Det troliga målet för familjeparken  är 
att den skall bli ekonomiskt bärkraftig. Dvs. man önskar sig stora besökssiffror och de flesta 
besökarna blir troligen bilburna. ”Redan i dag ligger trafikmängderna på Hågelby på en nivå som 
både ger framkomlighetsproblem och oacceptabla miljöbelastningar, drygt 30 000 f/d  söder om 
Hallunda trafikplats.”3 (f/d=fordonsrörelser per dygn)

”Prognosen för den allmänna trafikökningen pekar mot att trafiken ökar till 45 000 f/d år 2030, i den
ingår dock trafik som alstras av den tilltänkta nyexploateringen.” 3

Dvs. en kontinuerlig ökning till 5 475 000 fordonsrörelser per år efter 2030. Varje liter bensin eller 
Diesel som förbränns, skapar ca 2,7 kg CO2.

Vid förbrukning av i genomsnitt en liter diesel/ bensin per fordon som tar sig till familjeparken, en 
bränsleförbrukning klart i underkant, skulle  innebära ca 5 miljoner x 2,7 kg = 13 500 ton CO2, 
onödig belastning på klimatet. Det är en ansenlig mängd koldioxid som måste balanseras bort för 
att uppfylla målet ”Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna.”3

Följden blir att parken kommer att dra till sig en helt ny trafik utöver den befintliga, dvs. 
ökade utsläpp av växthusgaser. Ej heller Nederländernas stora upplevelsepark Efteling 
hade löst  problemet med klimatpåverkan och bilköandet vid besök.

Vi  tolkar  att  Botkyrka  i  detta  fall  arbetar  framgångsrikt  för  att  öka  växthusgaserna  och
ignorerar sin egen Klimatstrategi. En total missuppfattning när det gäller att ta sitt politiska
ansvar,  nu  när  världens  ledare  förhandlar  om  hur  värsta  klimatscenariet  skall  kunna
undvikas.

Det finns i dag inget säkert konventionellt sätt att lösa trafikproblemen. Metoden med fler och 
bredare vägar är mycet tveksam, då detta medför att fordonstrafiken driven med fossila bränslen 
och därmed utsläppen med stor sannolikhet ökar. Man tvingas ta till helt nya synsätt för att 
kompromissa.

Energiförsörjning
Eftersom inga aktiviteter har presenterats vet man heller inte energibehovet. 
Naturskyddsföreningen är förespråkare av miljövänlig energiproduktion tex. vindkraft i Botkyrka. 
Men inte gränsande till eller i naturreservat eller nationalparker. Noggranna vindkarteringar är 
nödvändiga för att göra vindkraft lönsamm. Ett vindkraftverk kostar ca 37 miljoner kr. Vi är inte 
förespråkare av vindkraft om det är på bekostnad av den biologiska mångfalden och oersättliga 
naturvärden.

Vinden uppstår inte alltid där så önskas, ett sätt att kompensera för det är att bygga vindsnurrorna 
extra höga och därmed extra synliga. Säkert finns bättre ställen närmare kusten som är 
fördelaktigare.

Vi finner att vindkraftsverken på föreslagna platser har karaktär av att legitimera 
familjeparkens verksamhet med detta gröna inslag.
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Botkyrka ridsällskap BRS
Gemensamt för båda alternativen är  att ”ridverksamheten flyttas till Lindhovs gård för att 
möjliggöra en utvidgning av familjeparken väster om Skrävsta gård.”2

BRS har en välskött anläggning som nyttjas av mer än 700 medlemmar. De flesta är ungdomar 
och kvinnor som genom sitt brinnande intresse utövar en meningsfylld fritid. Ridverksamheten är 
en av de få och kvinnliga fritidssporter som inte belastar klimatet nämnvärt i kommunen. Att 
jämföra med de oftast manliga sporterna som är mer energikrävandet. t.ex. sporthallar med 
mångfalt större klimatpåverkan. En flyttning till Lindhov skapar ny miljöpåverkan.

En väsentlig del i utredningarna saknas.
Vilka aktiviteter kommer att äga rum i familjeparken och vilka byggnader skall uppföras?

Detta är avgörande för en helhetsbedömning. Dvs. en beräknad bedömning av de konsekvenser 
som aktiviteterna för med sig även inom familjeparken. Mätbara miljöaspekter som 
avfallshantering, avlopp, energifrågor, kemikaliehantering, vattenåtgång, omhändertagande av 
regnvatten från hårdgjorda ytor och förväntade CO2 utsläpp. Hur kommer man att hantera 
kväveläckage från de deponerade sprängmassorna i Botkyrkabacken om de blottläggs vid 
byggnationer?

Många övriga frågor återstår. Kommer det att upprättas ett kontrollprogram för miljöaspekter och   
fornminnen under byggandets gång samt under driften?

Om ett ekonomiskt misslyckande infinner sig, vem kommer att bära kostnaderna för avvecklingen 
d v s återställande av mark som parkeringsytor, borttagande av betongfundament, eventuell  
sanering  m m. Exempel finns från andra kommuner som fått ta över de ekonomiska 
konsekvenserna i misslyckade snarlika projekt.

B) Alternativ lösning ”Histopark”
Vårt förslag bygger på att skapa verksamheter som skiljer sig från den konventionella 
upplevelsemängden och konkurrensen, genom att ta till vara, framhäva och utnyttja det 
kulturhistoriskt riksintressanta området kring Hågelby. De föreliggande förslagen I och II går 
däremot ut på att omdana landskapet för att anpassas till en säsongsbetonad verksamhet i en 
konventionell och artificiell miljö.

Vi föreslår att med stor känslighet göra området till ett historiskt centrum. ”Historiskt reservat” 
Liknande men mer utvecklat än Eketorp på Öland och Vitlycke i Tanumshede på västkusten.
Se:

 http://www.eketorp.se  
 http://www.vitlyckemuseum.se  

”Histopark” kan använda området med tidstypiska byggnader men byggda med moderna 
ekologiska metoder, där upplevelser, utställningar, kunskap, forskning, vetenskapliga seminarier, 
utställningar och där praktiska tillämpningar kan utövas året om.

På ”Histopark” skulle möjligheter kunna erbjudas  att vara arkeolog för en dag i någon av de tre 
tidsåldrarna stenålder, bronsålder och järnålder eller att lära sig naturfärga och sy kläder från t. ex. 
vikingatiden. Lära sig odla, laga mat, smida, bereda skinn, spinna, idka djurskötsel av hotade 
svenska lantraser. Naturligtvis skulle musik och dans med ålderdomliga instrument samt teater ha 
en viktig roll.
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Här skulle historiska och klassiska pjäser kunna uppföras på äkta historisk mark. Ordnade 
historiska vandringar till intressanta platser, ledda av duktiga och kunniga guider från Botkyrkas 
norra delar, som även behärskar sitt hemlands tungomål.

Detta skulle kunna påskynda integrationen och skapa nya historiska rötter till Sverige och 
Botkyrka.

Trafik & kommunikationer
Det ännu produktiva landskapet skulle kunna besparas stora parkeringsplatser och andra 
belastningar med trafiklösningar som bygger på nytänkande.

Naturskyddsföreningen föreslår att ”Histopark” det historiska centret förbinds med en spännande, 
hängande förarlös spårtaxi (kontinuerligt kommande ”taxikabiner”). Spårtaxin skulle med fördel 
kunna knytas ihop med stationer för pendeltåg, tunnelbana och buss i centra som Tumba, Vårsta, 
Norsborg, Tullinge men även till Slagstabadet, Rikstens friluftsstad, Lida friluftsgård m.m och 
användas av även andra än besökare till evenemang i Botkyrka.  Endast en mindre parkering för 
bussar och handikappade skulle då behövas för besökare till Histoparken”.

”Spårtaxin” skulle även minska trafiken och därmed minska utsläppen, avlasta och minska 
kostnaderna för vägarna. Endast mindre pelarytor för att bära upp spåren skulle behövas. Jämfört 
med stora ytor för permanenta vägar och parkeringsplatser på bästa jordbruksmark. Förslagen till 
lösningar av fordonsparkering i samrÅDSHANDLINGARNA kan jämföras med Arlandas 
parkeringsöknar.

Byggande av spårtaxi blir även mer enkelt och flexibelt samt kostar en tiondel av tunnelbana per 
km. Varje station behöver endast en mindre parkering, då bilen kan medtagas med spårtaxin. 
Endast upplevelsen att få åka i en tyst spårtaxi driven av förnyelsebar el i trädtopps höjd över 
Botkyrka till nästa attraktion eller destination kommer att vara en besöksmagnet i sig. Detta skulle 
förena nytta med nöje till lägre kostnader.

Spårtaxi borde vara en tillräckligt lönsam, ny och visionär verksamhet för familjen Lindgren 
att driva i Botkyrka.

”Histopark” och spårtaxi projekten ger rätt ”eko” och sätter Botkyrka ekologiskt och 
kulturellt på den globala på kartan.

Naturskyddsföreningen i Botkyrka - Salem förkastar alternativ I och II i 
Miljökonsekvensbeskrivningen och i programförslaget och föreslår Histopark” alternativ B.
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Övrigt
”Kommunen vill föra en tidig öppen dialog innan en slutgiltig samrådshandling presenteras.” 
Detta är demokratiskt lovvärt, men vid tidigare yttranden i andra viktiga miljö- och samhällsfrågor 
har aldrig någon återkoppling från kommunen skett till oss. Vi medverkar gärna med konstruktiva 
synpunkter. Men framledes önskar vi en dialog som återkoppling på nedlagd tid och utfört arbete.

Referenskällor: 1 Grönstrukturen i Stockholmsregionen rapport 2
2 WSP miljökonsekvensbeskrivning
3 Program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov
4 Klimatstrategi för Botkyrka
5 Ett hållbart Botkyrka Ålborgdeklarationen 
6 SFS 2001:527

Länk till Eftelings nöjespark: www.efteling.com

Med vänliga hälsningar för styrelsen.
Jan Govella Ordf. hem 08-530 371 70 mob. 070 788 42 83
Arne Söderbom V. Ordf. hem 08-530 359 53

Adress: Naturskyddsföreningen i Botkyrka och Salem
c/o Arne Söderbom
Rosendalsvägen 4
147 63 UTTRAN

Kopia till: Naturvårdsverket
Länsstyrelsen
Naturskyddsföreningen länsförbundet
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