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Bro 2003-03-11 
Per-Ola Björn för  
Styrelsen av 
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro 
 
 

Synpunkter på kommunens Samrådsremiss för detaljplan 14 för del av Finnsta Gärde 

(Solhaga), från Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro. 
 

 
 
I dokumentet står det om området att ”I kommunens bostadsförsörjningsprogram från början av 
1990-talet var det avsatt som utbyggnadsområde för friliggande villor” 
 
Vad som storligen förvånar oss är att utbyggnaden av detta område inte finns omnämnt med ett 
ord i ÖP2000.  
 
I ÖP2000 finns de områden där marken kan användas för bebyggelse markerade, men detta 
område är inte markerat! 
 
Vi känner oss lite lurade av att vi och många andra fick ÖP2000 på remiss och trodde då att vi 
tog ställning, i SAMRÅD, till hur kommunen kan/skall se ut i framtiden. 
Vad vi uppenbart inte visste var att vi inte alls har fått hela bilden, så vi undrar, och kräver faktiskt 
i demokratins namn att vi får veta vilka andra områden som har någon planerad markanvändning 
som inte finns angiven i ÖP2000! 
Varför i hela fridens namn fanns inte kommunens bostadsförsörjningsprogram från början av 
1990-talet med i materialet till ÖP2000. 
 
Vi har sagt det i tidigare remisser och säger det igen att Kommunens samråd är väldigt 
enkelriktade och har karaktären av information snarare än samråd! 
 
Vi tycker att det är nästan lite hysterisk byggiver att klämma in ett 20-tal tomter på del lilla ytan 
mellan befintlig bebyggelse och motorvägen. 
 
Det finns undersökningar som visar att ca 10-20% av befolkningen tycker att 55dB är en 
störande bullernivå, så vi tycket att det ur den synvinkel inte är ett område som i första hand bör 
bebyggas. 
 
Vi tycker också att en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall göras.  
Texten i dokumentet angående miljökonsekvenser ”Planen berör inga naturvärden, kulturvärden 
eller ekologiskt känsliga områden” är ju en löjlig förenkling.  
En bättre beskrivning av området, ur natur och kultursynvinkel, än så måste finnas (eller kunna 
tas fram). 
 


