
Insändare Mitt i Söderort

Högdalen-Farsta programmet
– förödande för söderortsbornas tillgång till närnatur

Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening är synnerligen kritiska
till stadens förslag Program för sambandet Högdalen-Farsta. Fram till 24 november har alla
möjlighet att skicka in sina synpunkter på programmet. Vi menar att programförslaget är
förödande för söderortsbornas tillgång till närnatur, väldigt negativt för den biologiska
mångfalden i området och ett brott mot EU:s vattendirektiv i och med en ökad tillrinning av
föroreningar på hårdgjorda ytor till den redan i dag känsliga Magelungen. Programmets
påstående (sid. 29) om att byggnationen medför positiva konsekvenser för Hanvedenkilen är
inte seriöst, faktum är att den regionala grönstrukturen i form av Hanvedenkilen trasas
sönder.

Rågsveds friområde, naturområdet på 120 hektar vid Fagersjöviken, hotas av betydligt mer
omfattande byggnation än vad programförslaget illustrerar. Såväl odlingslotter, välhävdade
betesmarker som trolsk gammelskog kommer att försvinna för alltid. Det visar bl.a. den
markreservation som Exploateringskontoret låtit ta fram över stråket Högdalen-Farsta (sök
på ”Markreservation Högdalen”). Vi motsätter oss all exploatering i Rågsveds friområde samt
i områden med höga natur- och kulturvärden invid Magelungen. Den förorenade marken i
Snösätra industriområde kan billigt renas genom speciella växter (salix m.m.) som kan ta upp
tungmetaller m.m. och vi anser att marken skall återgå till att bli naturmark. Rågsveds
friområde måste bli naturreservat och därmed behålla sin roll som en vacker odlingsoas för
alla kolonister, en rofylld plats för dem som vill komma bort från stress, en given plats för
friluftsliv, en livsmiljö för ett myller av arter och pedagogisk verksamhet, scout-
/mulleverksamhet etc.

Kommunens egen enkät i söderort föregående år visade att 85 % av medborgarna i söderort
värdesätter sin närnatur mycket högt. Som programförslaget ser ut nu vänder de styrande i
stadshuset söderortsborna ryggen och man når bottenklass snarare än världsklass.
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