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■ Ekebysjön ska bli ett kom-
munalt naturreservat. Det
innebär bland annat att:
11.. Det ska finnas en skötselplan
för reservatet som detaljerat
anger vilka regler som gäller.
Kommunen formulerar skötsel-
planen och har därmed möjlig-
het att ta hänsyn existerande
verksamheter inom eller i
närheten av naturreservatet. 
22.. Marken är skyddad från ex-

ploatering och får inte säljas.
33.. Om kommunen upphäver en
del av reservatet måste detta,
enligt miljöbalken, kompenseras.
Exempelvis genom en ny avsätt-
ning av mark.

■ Danderyds kommun förvaltar
inrättade naturreservat och
miljö- och hälsoskyddsnämnden
är tillsynsmyndighet.

Källa: Tekniska kontoret

KOMMUNALA NATURRESERVAT

urreservat

liga skäl får marken varken
säljas eller bebyggas.

För Eivor Niklasson på
Naturskyddsföreningen är
det motsägelsefullt att
kommunens folkvalda å
ena sidan bedyrar att man
inte ska exploatera marken,
å andra sidan inte vill skyd-
da den mot just exploater-
ing.

– Politikerna lovar att
hagmarkerna ska få bestå.
Men ingen politiker kan
lova det då ingen sitter för
evigt. Ingen vet vad som
händer i morgon. Det är det
som oroar oss.

FÖR Naturskyddsföreningen
var beslutet att göra områ-
det runt Ekebysjön till ett
naturreservat välkommet
och efterlängtat. Sedan tidi-
gare har de som värnar na-

turmiljön i kommunen åkt
på flera bakslag, enligt Eivor
Niklasson. Efter valet 2002
rev kommunledningen upp
ett tidigare beslut att göra
Rinkebyskogen/Sätra ängar
till ett kommunalt naturre-
servat. 

I stället fick det benäm-
ningen friluftsområde. Ett
begrepp utan någon juridisk
innebörd, vilket därmed
inte ger något skydd. 

DÄREFTER har kommunen
beslutat om exploatering
vid Enmans väg, och där-
med täppt till vad Eivor Nik-
lasson kallar för en geting-
midja mellan Ekebysjön och
Altorpsskogen öster om
E18, och Rinkebyskogen
väster om. Därmed mini-
meras kontakten mellan de
två grönområdena. 

Och nu kom ytterligare
en besvikelse.

– Vad är det för mening
med samråd och remisser
när man inte lyssnar?

EIVOR NIKLASSON och hennes
kollegor i föreningen är
övertygade om att de har
Danderydbornas stöd. För
Ekebysjön har inte bara ett
djurliv värt att skydda, den
är också navet i ett populärt
rekreationsområde. 

Naturskyddsföreningens
tidigare ordförande Sten
Hellqvist:

– Ekebysjön med sina
omgivningar är en pärla. En
oas där människorna kan
slippa känna stress och öka
sitt välbefinnande.

TEXT&FOTO: 
JOAKIM BRÖMS

joakim.broms@tdtidning.se

Det mörkgröna området på den översta kartbilden visar det
förslag till kommunalt naturreservat som varit ute på re-
miss. Beslutet i tekniska nämnden innebär att de vill ha en
begränsning som i princip följer gångstigen runt sjön (svart
heldraget streck). 

De tre kartorna under visar de första förslagen som kom-
munens ekolog John Tapper utarbetade. 
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Greps i Malmö
TÄBY. Nu på lördag, den 28 oktober, får felparkerare i Täby
Centrum en uppmaning att stödja Rosa Bandet i stället för
en p-bot på 300 kronor. Anledningen är att cancerfonden
genomför sin riksinsamling på lördag. Rosa Bandet är can-
cerfondens kampanj till förmån för forskning om bröstcan-
cer. Rodamco, som äger Täby Centrum, stödjer initiativet
tillsammans med parkeringsbolaget Europark.

Parkeringsböter till cancerfonden
TÄBY. Malmöpolisen grep 
i fredags två män från Täby
som varit anhållna i sin
frånvaro. Männen miss-
tänks ha stulit en bil i Ene-
byberg. Männen skickades
till Täbypolisen för förhör.


