
Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem

Synpunkter på Detaljplan för Rönninge Centrum, fastigheten 
Strömsdal m fl, plan nr 81-64

Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem lämnar härmed följande synpunkter till 
Salems Kommun. 

Åtgärder för ett trivsammare och välfungerande Rönninge Centrum:             
Som nu planerats gäller asfalt och sten. De enda kvarvarande grönområdena är 
instängda/privata vid bostadsrätterna. Parken mot sjön har nästen helt tagits bort och
syns knappt längre på planen och avsaknad av grönt gäller förutom enstaka träd. Var
ska barn och hundar vara? Lekplats saknas.

 Mer grönt i centrum, inte bara för innehavare av bostadsrätter

 Salems Kommunen bör UTÖKA möjligheter till ett naturnära aktivt liv, se till 
att tillgängligheten till Flaten blir öppen och synbar. Bevara hela parken mot 
sjön Flaten som i Programmet 2011. Respektera Strandrätt 300 m.

 Miljöanpassa alla hus.

 Fler butikslokaler? Kommer inte att fungera då antalet P-platser i förslaget 
rent av är obefintliga. Infartsparkeringen är idag full. Ekvationen går inte ihop. 
Inga affärsidkare kommer att vara intresserade. P-frågan är ej löst. 
Trottorarkantsparkering är inte säkert och ett nödalternativ.

 Antal P-platser till bostadsrätterna ska vara max 1,0 per lägenhet och 

P-platser bör planeras i bottenplan så att varje hus löser sina egna behov.

 Bygg max 4 våningar som angivits i översiktsplanen samt bevara 
kulturhistoriskt intressanta objekt som Centralhuset på ”egen” plats.

 Ett krav är att bereda separata cykelstråk. Kan Stockholm city så måste 
Rönninge C med idag tomma ytor klara detta, OBS detta ska byggas och 
fungera i många år. Salem har separata cykelvägar byggt på 60-talet och nu 
måste Rönninge få dessa säkrare gång- och cykelvägar.

För styrelsen  Salem den 14 april 2013

Barbro Hammar                                        
. Suppleant
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Föreningskretsen Naturskyddsföreningen Botkyrka och Salem med mer än 1700 medlemmar  
bildades 14 juni 1975 och ingår i riksföreningen med 192 000 medlemmar.

Naturskyddsföreningen i Botkyrka och Salem

Adress  c/o  Barbro Hammar Säterstigen 11.  144 62 Rönninge 
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