Lidingö den 24 februari 2005
Till
Kommunstyrelsen i Lidingö
Angående önskemål från Ekholmsnäs Golf AB om anläggandet av en 9-håls golfbana.
Ekholmsnäs Golf AB har ansökt om bygglov för en 9-håls golfbana i naturområdet norr om
Ekholmsnäsvägen och öster om vägen som leder till Bohusgården.
Naturskyddsföreningen motsätter sig, i särskild skrivelse till byggnadsnämnden, att bygglov
beviljas.
Naturskyddsföreningen hemställer att kommunstyrelsen redan nu avvisar att marken
arrenderas ut för golfändamål.
Anläggandet av en golfbana skulle innebära exploatering av ett för friluftslivet uppskattat
rekreationsområde. Möjligheten för allmänheten att röra sig i området skulle bli kraftigt
beskuren. Lidingö är redan nu en av de fem kommuner i landet, som i förhållande till
invånarantalet disponerar minst areal grönområde. Denna yta har dessutom minskat på senare
år. Det har tidigare rått stor politisk enighet om att den nuvarande fördelningen mellan
exploaterad och icke exploaterad mark i princip skulle vara bestående. Det finns inte heller
något annat särintresse som tillåts uppta tillnärmelsevis lika stor areal som golfintresset redan
disponerar.
Den föreslagna golfbanan skulle kräva omfattande avverkning av skogsmark, däribland
värdefulla naturvärdesträd (i vissa fall över 200 år gamla), omfattande markarbeten med
inverkan på mark- och vattenförhållanden långt utanför själva banan, störningar på djurlivet,
ökad biltrafik på den redan alltför trafikerade Ekholmsnäsvägen, behov av parkeringsplatser
etc.
Naturskyddsföreningen hänvisar till tekniska kontorets sammanställning, TKO 2005:36, samt
en mer detaljerad tjänsteskrivelse av Bertil Sandberg på tekniska kontoret där dessa frågor får
en utförligare belysning.
En fullständig miljökonsekvensbeskrivning låter sig inte genomföras. Därtill är
bygglovansökan alltför bristfällig. Bl.a. måste ett större säkerhetsområde på lämpligt sätt
avgränsas, med hänsyn till allmänhetens trygghet.
Utöver vad vi här i korthet anfört vill vi hänvisa till Lidingö stads egna tidigare
ställningstaganden.
Lokal Agenda 21, Lidingö 1997, är ett gemensamt dokument för olika aktörer som verkar på

Lidingö. Lidingö stads egen inställning framgår av dokumentets inledning:
"Lidingö stad förbinder sig för sin del att i all verksamhet leva upp till de mål och åtgärder
som anges i Lidingös Agenda 21."
Vad denna förpliktelse innebär på olika områden utvecklas i dokumentet. Under rubriken
mark/skog vill vi citera följande:
"En ytterligare exploatering av öns grönområden, som i dag är hälften av Lidingös yta, får
enligt översiktsplanen i princip inte ske."
"Anläggningar och verksamheter som begränsar möjligheten till rekreation och friluftsliv eller
är miljöförstörande skall undvikas".
”Skogar och öppna marker är avsedda för rekreation och som livsmiljö för flora och fauna.”
I samma kapitel talas mer speciellt om att arbeta för att
"bevara skogens rekreationsvärden"
"skydda värdefulla livsmiljöer för växter och djur"
"vara restriktiv med kemiska bekämpningsmedel i trädgårdar, på grönytor, i jordbruket och
skogen"
"bevara Lidingös grönområden"
Citat ur översiktsplanen sidan 62:
"Anläggningar och verksamheter som begränsar möjligheten till rekreation och friluftsliv eller
är miljöförstörande skall undvikas."
”Skogar och öppna marker är avsedda för rekreation och som livsmiljö för flora och fauna.”
Naturskyddsföreningen vill påpeka att en golfbana i högsta grad begränsar möjligheten till
rekreation och friluftsliv för alla som inte spelar golf.
Varken Agenda 21 eller översiktsplanen är juridiskt bindande vid beslut i kommunala
nämnder, men i synnerhet den citerade inledningsfrasen i Agenda 21 innebär en mycket
långtgående politisk förpliktelse.
Utarbetandet av såväl Agenda 21 som den reviderade översiktsplanen föregicks av ett
omfattande och ambitiöst informations- och samrådsförfarande. Stor hänsyn togs till inkomna
synpunkter vid dokumentens slutliga utformning. Resultaten blev således dokument med en
ovanligt bred uppslutning, vilket ger dokumenten en extra politisk tyngd.
Självklart har dock våra folkvalda politiker rätt att ompröva tidigare ställningstaganden och
värderingar och göra avsteg från deklarerade allmänna principer vid beslutsfattande. Men mot
bakgrund av vad som tidigare sagts om långtgående förpliktelser i Agenda 21 och om den
breda allmänna uppslutningen bakom Agenda 21 och översiktsplan, måste det klart framgå
när avsteg från de allmänna principerna görs. I längden är det ohållbart med avsteg från
politiska deklarationer utan att då föra upp dessa till omprövning så att frågorna kan belysas i
ett större sammanhang.
Helena Klangemo/ ordförande i Naturskyddsföreningen i Lidingö

