
Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem

Synpunkter på planförslaget för Karlskronaviken, utställning 2,plan nr 80-47

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

 De naturområden som föreslagits är ej sammanhängande, som gröna kilar är det 
viktigt att de hänger ihop. Detta är en försämring mot tidigare förslag. Anslutning 
saknas från ”badplatsen” till den U-formade vägen i väster och naturområdet bland 
husen i väster. 

  Fortfarande planeras för stort antal fastigheter på detta lilla område med en 
infartsväg. 53 nya hus med ca 100 bilar och ca 200 personer till.
”Reservtomten i Källdalen/Ekdalen” refereras till för förskola. Att bebygga en rödlistad
biotop är inte i enlighet med aktuell naturvård 2015 och är under utredning av 
Länsstyrelsen. Salems kommun bör ta ansvar för miljön och INTE bebygga 
Källdalen/Ekdalen med de höga naturvärden som finns där oavsett Länsstyrelsens 
svar. Ett acceptabelt alternativ saknas.

 Det framkommer inte tydligt hur en eventuell buss kan trafikera området i framtiden.

 Själva Karlskronaviken (fd badet) föreslås bli en gemensamhetsanläggning för 
fastighetsägarna i området. Det är oklart vad detta betyder. Betyder det att denna 
plats som många Rönninge- och Salemsbor utnyttjar både sommar och vinter för bad
och skridsko/skidåkning/promenader ska reserveras för boende inom området? Ska 
en bom sättas upp? Att minska tillgängligheten till närnatur och till Uttran kan inte 
accepteras. Detta kan leda till ökad segregering och att ”utomboende” inte kan 
utnyttja området.

 Antalet parkeringsplatser behöver utökas

 I översiktsplanen där ”hänsyn till kulturvärden ska tas till utseende och lokalisering” 
antalet hus för många, områdets naturkaraktär riskerar att gå förlorad.

 Gång & cykelväg mot Södertälje är positivt, efter 30 års väntan blir den av!

 Salems Kommun bör arbeta för att möjliggöra fortsatt häckning av fiskgjuse på 
Kaffeholmen
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För styrelsen Salem den 30 mars 2015

Barbro Hammar                                        
. Suppleant

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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