Karsvreta Träsk
Roslagspartiet protesterar mot skrivningen på den första sidan i beslutsförslaget från
kommunstyrelsen. ”Planförslaget innebär inte någon betydande miljöpåverkan varför
miljöbedömning inte erfordras”.
Roslagspartiets fråga är: Har inte berörda politiker och tjänstemän besökt området eller ens
läst om Karsvreta träsk i lokalpressen?
Området runt Karsvreta Träsk är klassat som ESKO-område, där förekommer fridlysta
vattensalamandrar och ett flertal andra unika djur.
Till den ledamot som krasst resonerar i termer ”vem bryr sig om några salamandrar” vill jag
påminna om vad som hände i Sundbybergs kommun när Igelbäcken skulle fyllas igen och ge
plats för asfalt och betong.
Naturintresserade medborgare protesterade och visade att den sällsynta fisken Grönlingen
levde i bäcken. Alla utbyggnadsplaner i området stoppades.
Medborgarna som protesterat hade vunnit striden mot sina expansiva politiska företrädare och
Igelbäckens naturreservat bildades. Sura miner hos de folkvalda men desto gladare miner hos
medborgarna.
Roslagspartiet har i lokalpressen hånats av en aktiv centerpartist för att vi lyssnar på
medborgarna.
När ska ni övriga politiker börja lyssna på dem ni är satta att företräda?
Har ni fullmäktigeledamöter ansträngt er och besökt Karsvreta träsk för att på plats studera
det ni idag ska fatta beslut om?
Texten på sidan 1, där syftet med detaljplaneringen redovisas är också konstig.
Att det behövs en gång- och cykelväg efter Karsvretavägen för att skolbarnen från Svinninges
östra delar ska kunna ta sig till och från den planerade skolan sydväst om Svinninge handel är
naturligtvis bra, men av vilken anledning ska vägen breddas och asfalteras? Detta skulle
direkt innebära en ökad trafik mellan Nantesvägen och Hästängsuddsvägen med ökade risker
för miljöstörningar i det känsliga området.
Roslagspartiet avser att ta upp denna fråga i vårt program inför kommunalvalet och om vi får
ett starkt stöd från väljarna river vi upp beslutet om det fattas i enlighet med dagens
beslutsförslag från kommunstyrelsen.
Jag yrkar;
Avslag på beslutsförslaget från kommunstyrelsen och bifall till följande förslag.
1. En gång och cykelväg byggs mellan Nantesvägen och Hästängsuddsvägen.
2. Karsvretavägen behålls i sitt nuvarande skick och asfalteras inte.

