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Gemensamt överklagande från Friluftsfrämjandet Salems lokalavdelning och Naturskyddsföreningen i
Botkyrka-Salem, av beslut ”Upphävande av strandskydd inom förslag till detaljplan för
Karlskronaviken, 80-47 i Salems kommun”.
Föreningarna är i stort positiva till kommunens detaljplan för Karlskronaviksområdet. Men vi har
synpunkter på länsstyrelsen bifall att upphäva strandskyddet i samband med utbyggnad kring
badplatsen. Vid exploatering av Karlskronaviksområdet är det av yttersta vikt att bevara
strandskyddet och där det eventuellt upphävs ändå möjliggöra tillämpandet av allemansrätten.
Allmänna synpunkter
Felaktig förutsättning i Länsstyrelsen beslut:
Bakgrund: ”…ursprungligen bestod av fritidshus, har succesivt omvandlats till permanentboende.”
Detta påstående gäller till stor del för övriga delen av gamla Rönninge, dock ej detta område. Endast
något enstaka hus är numer permanentbebott varför marken INTE ”kan anses som ianspråkstagen
sedan tidigare och allemansrätten är utsläckt”.
Området har varit fullt tillgängligt och denna förutsättning är ej korrekt.

Påverkan på friluftsliv är mycket hög, av hävd är Karlskronaviken en välkänd och mycket
nyttjad plats genom generationer:
Bad för småbarn
Badplatsen Karlskronaviken har av hävd sedan många decennier tjänat som badplats. Viken har
tidigare haft en kommunal brygga med hopptorn och platsen har varit skött med avseende på
sophantering och toalett. Senast sommaren 2014 fanns en soptunna på plats som underhölls från
kommunen.
Denna badplats är den enda med naturstrand och långgrundhet i Rönningedelen av kommunen som
barnfamiljer med små barn kan nyttja. Övriga tillgängliga bad sker via bryggor. Platsen har varit och
är välfylld på sommaren av framför allt småbarnsfamiljer.
Friluftsliv vid Uttran
Karlskronaviken fungerar som en av startplatserna för skridskoåkning på sjön Uttran. Salems
kommun har de senaste åren plogat skridskobana med sträckning nära Karlskronaviken. Många
utnyttjar vintertid denna plats för åtkomlighet till isen för skidåkning, skridskoåkning, promenader
och isfiske.
Kanoter
Karlskronaviken är den enda lätt tillgängliga platsen i Rönninge för att sjösätta kanoter i sjön Uttran.
Vikens långgrundhet och tillgänglighet för bil med kanotsläp gör den unik och oumbärlig för
friluftslivet.

Sammanfattning av vårt överklagande
Vi anser att strandskyddet ska bevaras i möjligaste mån för att underlätta utövande av friluftsliv och
skydda den befintliga biologiska mångfalden. När det gäller Karlskronaviken (badplatsen) hävdar vi
att strandskyddet ska bevaras. Vi motsätter oss uppförandet av en stor privat brygga som inte är
tillgänglig för allmänheten. Den begränsar det allmänt tillgängliga området, tar en stor del av
stranden i anspråk. Den planerade bryggan förväntas öka motorbåtstrafiken väsentligt vilket skulle
störa djur- och fågellivet.
Vi är också mån om att Karlskronaviken förblir tillgänglig för allmänheten med relevant antal
parkeringsplatser (minst 10 st), och möjlighet för sjösättning av tex kanoter.
Undertecknas av
Anna Ridderstad Wollberg, ordf Friluftsfrämjandet Salem (444 medlemmar maj 2015)

Barbro Hammar för styrelsen i Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem (ca 1700 medlemmar mars
2015)

Rönninge 2015 05 17

