Exploatera inte
Grindskogen
I dag kommer ett förslag på avtal om markanvisning upp på
bordet i kommunhuset. Det gäller den mycket välbesökta
skogsbacken vid Norrtäljeviken invid stadsdelarna Grind
och Gransäter i Norrtälje stad. Området har i fördjupade
översiktsplaner under mycket lång tid varit avsatt som
grönområde i en annars allt hårdare exploaterad del av
staden.
Att Norrtälje kommun har tagit upp detta område som bytesmark för
exploatering är för oss i Roslagens Naturskyddsförening (RNF) och
Roslagens ornitologiska förening (ROF) en gåta. Skogsbacken
avgränsas på ena sidan av Grindvägen och på den andra av
serviceboendet Vårdbo vid Torpvägen. För boende i staden som vill ta
en promenad i fin natur utefter Norrtäljeviken är detta område oersättligt.

Vi skrev för en tid sedan en debattartikel i NT med rubriken
”Tätorternas grönområden försvinner”. Vi förväntade oss att den nya
politiska ledningen skulle lyssna på den vädjan vi då ställde och börja
arbeta med att ta fram en grönstrukturplan för Norrtälje stad. Vi är väl
medvetna om behovet av nya bostäder. Men detta får inte bli på
bekostnad av att oersättliga grönområden offras.
Entydiga forskarrön visar att natur och grönområden har positiva
effekter på oss människor. Särskilt inom vården finns starka kopplingar
mellan närhet till grönområden och takten i tillfrisknande av patienter.
För förskolor och skolor är det också av stor vikt att ha nära till ett stycke
natur för studier, lek och fantasi. Inlärningen ökar då påtagligt.
Naturen vid Norrtäljevikens norra strand har varit känd under lång tid.
Redan under 1800-talet var ek- och hasselbackarna kring Emmaus,
Lindholmen, Sessön och Långgarn välkända bland botanister. En lång
rad krävande arter har genom åren påträffats här. Det var också en av
anledningarna till att kommunen tidigt avsatte Lindholmen som
naturreservat. Strandområdena har därefter gjorts mer tillgängliga och
antal besökare ökar hela tiden. Detta märks inte minst i den nu aktuella
skogsbacken, som genomkorsas av flera vältrampade och breda stigar.
Den aktuella skogsbacken, del av fastigheten Tälje 3:51, hyser också
höga naturvärden. Särskilt är det de mycket grova tallarna, det stora
inslaget av ek, lönn och hassel, rikedomen på gamla träd och inslag av
vattensamlingar som bidrar till det. Kalken i marken bidrar till en rik flora
och marken täcks av sippor under våren och mängder av svampar på
hösten.
För många boende i Norrtälje stad är den nu aktuella skogsbacken i
Grind det närmsta, större grönområdet. Detta är ”porten” till den vackra
Roslagsnaturen utefter Norrtäljevikens strand som sträcker sig vidare till
Lindholmen och Långgarn. Området används bevisligen av väldigt
många människor för rekreation, promenader, kojbygge och
naturstudier. Områdets höga värden har länge varit välkända och starkt
motiverat det som grönområde.
Vi frågar oss vilket underlag som kommunens beslutsfattare använt sig
av när man nu skall besluta om områdets framtid. Skall det förbli en
grön oas och port till naturen för många av stadens invånare? Eller skall
området exploateras och därmed förflytta människors närhet till naturen
ytterligare? Vad tycker de närboende i Grind, Gransäter och Solbacka
strand?
Då vi känner en stor oro för områdets framtid så upprepar vi härmed
vår vädjan till de styrande i kommunen:
• behåll grönområden av denna dignitet i kommunens ägo och låt det
förbli ett grönområde.

• inför försäljningsstopp på grönområden i och omkring de större
tätorterna, i synnerhet Norrtälje stad, till dess att en grönstrukturplan
värd namnet presenteras.
Låt det bli ett slut på de ogenomtänkta och dåligt motiverade
markbytesaffärerna!
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