
Förslag insändare till Mitt i Upplands-Bro 2011-september 

 
”Golfbanan har satt kommunen på kartan” är rubriken på en artikel införd i Mitt i Upplands-

Bro den 30 augusti 2011. Iréne Seth (M) och tillika kommunstyrelsens ordförande i 

Upplands-Bro kommun framhåller i artikeln att Bro Hof´s golfbana som är en av de bästa i 

Europa sätter verkligen Upplands-Bro på kartan på ett strålande vackert sätt.  

 

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro har redan i tidigt skede deltagit i och följt 

diskussionen och planeringen av golfbanan och det naturreservat (Broängarnas naturreservat) 

som bildades som kompensation för att golfbanan fick göra intrång i strandskyddsområdet.  

Vi har faktiskt bidragit till att bygget kunnat genomföras. 

Det var en ”paketlösning” som också skulle kunna sätta Upplands-Bro på kartan som ett bra 

exempel på hur naturvården och näringslivet kan samarbeta och göra båda till vinnare. 

 

Naturreservatet bildades till glädje inte minst för naturvännerna som länge förespråkat att den 

tidigare kända fågellokalen borde bli naturreservat eftersom hävdade/skötta strandängar är en 

bristvara i den svenska naturen. Strandängarna höll på att växa igen och Bro Hof tog på sig 

skötseln av reservatet. Allt väl så långt! Men Bro Hof gjorde ett väsentligt större intrång i 

strandskyddet och naturreservatet än vad myndigheternas beslutade planer och tillstånd 

medgav. Det är detta de juridiska processerna nu handlar om. Vi går här inte in mera på 

detaljerna i dessa ärenden.  

Vad som förvånar oss är att kommunstyrelsens ordförande Iréne Seth hoppas enligt sin artikel 

att de juridiska processer som pågår kring anläggandet av banan går att lösa utan ”stora 

umbäranden för någon”. Naturskyddsföreningen är förvånad över uttalandet och vill 

understryka att bygga svart eller i strid mot gällande planer och tillstånd ska och får inte löna 

sig varken för en näringsidkare som ”satt Upplands-Bro på kartan” eller för en privatperson. 

 

Iréne Seth hävdar vidare att ”vi lyder under samma lagstiftning och arbetar för att inom den 

gällande lagstiftningen finna en för alla godtagbar lösning”.  Naturskyddsföreningen i 

Upplands-Bro konstaterar att paketlösningen med golfbana och inrättandet av Broängarnas 

naturreservat var denna godtagbara lösning som låg till grund för detaljplanen med visst 

intrång i strandskyddet samt bildandet av naturreservatet.  

 

Att som Bro Hof sedan agerat genom att bygga i del av naturreservatet och förstöra en inte 

oansenlig del av stranden ser Naturskyddsföreningen som ett allvarligt brott mot Miljöbalken 

och mot gällande detaljplan. Varför har Iréne Seth ambitionen att hitta en godtagbar lösning 

på dessa miljöbrott? Alla ska vara lika inför lagen som Iréne Seth så riktigt framhåller. 

Naturskyddsföreningen utgår ifrån att kommunen medverkar till att intrånget i naturreservatet 

och strandskyddsområdet gottgörs på ett från naturvårdens synpunkt bra sätt så att kommunen 

i framtiden också kan känna sig stolt över samverkan mellan näringslivet och naturvården i 

Broängarnas naturreservat.   
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