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Pistolrån mot SL-center i Täby
TÄBY. SL-center i Täby centrum rånades vid 16.30-tiden
Har du nyhetstips? Ring T&D: 08-544 817 80,
eller maila: nyhetstipset@tdtidning.se.

NYHETER

i fredags eftermiddag. En ung man hotade personalen
med pistol. Han ﬁck med sig pengar ur kassan och
sprang sedan från platsen.
Rånaren bedöms vara mellan 17 och 20 år gammal.
Han var vid råntillfället klädd i grön jacka och hade någon sorts maskering.

Rånades i fredags.

Misstänkt rattfylla
TÄBY. Två civilpoliser följde

efter och stoppade en bilförare på Leverantörsvägen
i torsdagskväll. Mannen
misstänks för drograttfylla
och polisen gjorde en husrannsakan i mannens bostad.

Danderyd minskar nat

UPPRÖRDA. Naturskyddsföreningen i Danderyd tycker inte att kommunens sätt att hantera Ekebysjön är tillfredsställande. Från vänster till höger: Eivor Niklasson, Göran Säflund och

Kommunen väljer att gå emot tunga
remissinstansers syn på Ekebysjön

godkändes varken av kommunstyrelsen eller av
Djursholms AB, säger Claës
Breitholtz.
att det finns en
klar politisk majoritet i
kommunen för att bara
området närmast sjön, den
så kallade värdekärnan, ska
ingå i reservatet. De enda
som avviker från enigheten
är centerpartiet som driver
en egen linje, enligt honom.
Han menar vidare att invändningen från Djursholms
AB – det kommunala fastighetsbolaget – vägde tungt när
nämnden tog sitt beslut.
– Vi har gjort en avvägning och vi tyckte att det var
viktigt att ta hänsyn till dem
som äger marken.
Claës Breitholtz menar

HAN MENAR

Danderyds kommun väljer att minska ytan för det
planerade naturreservatet runt Ekebysjön. Tvärtemot vad tunga remissinstanser förespråkar.
Naturskyddsföreningens ordförande Eivor
Niklasson konstaterar
upprört att reservatet
bara ”blir en tumme”.
– Döm om vår förvåning när
beslutet kom, säger hon.
Ett naturreservat skulle
säkra det rika djur och fågellivet som i dag ﬁnns runt
sjön.
För att ett reservat ska

fungera på sikt måste området vara stort nog samt ha
god förbindelse med omgivande gröna stråk, menar
Sten Hellqvist, tidigare ordförande i Naturskyddsföreningen i Danderyd. Han
menar vidare att för både
välbekanta och mindre vanligt förekommande arter är
det livsavgörande att reservatsområdet inte snävt begränsas till själva Ekebysjön
– För att den biologiska
mångfalden ska bevaras
måste området vara större.
Många fåglar häckar och har
sitt näringsfång i hagmarkerna, åkerholmarna och

våtmarkerna runt sjön, säger Sten Hellqvist.
BAKGRUNDEN TILL historien
är följande. I juni beslutade
kommunens
tekniska
nämnd att skicka ut ett förslag till naturreservat på en
bred remissrunda ”till berörda och allmänheten”. I
september tog nämnden
upp ärendet till beslut. Då
hade kommunen fått in remissvaren.
Nära nog alla svaren var
positiva till ett naturreservat
med föreslagen utsträckning. En majoritet ville till
och med utöka omfattning-

en. Däribland fanns biologiskt sakkunniga instanser
som Artdatabanken och Naturhistoriska
riksmuseet,
men också Svenska turistföreningen och Naturskyddsföreningen i Danderyd.
föreslog nämndens ordförande Claës Breitholtz (m) att förvaltningen
skulle ta fram ett nytt förslag
som begränsar reservatets
yta till sjön och dess omedelbara närhet. Omgivande
kulturlandskap, med bland
annat ängs- och hagmarker,
skulle således falla utanför.
– Områdets utsträckning

TROTS DET

vidare att det inte ﬁnns några planer på att bebygga den
mark som nu ställs utanför
reservatsområdet, men att
kommunen vill ha ”rådighet”. Vilket innebär att
kommunen vill ha tillgång
till, och rätt att använda
marken.
DET OMRÅDE som blir naturreservat får ett kraftigt juridiskt skydd mot bland annat
exploatering. Utan synner-

Svanarna lever i och runt
Ekebysjön.

