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Yttrande med anledning av kommunledningens förslag till ny översiktsplan

Därför bör Fatbursdalen inte bebyggas

Tyresö kommun är känd för närheten till naturen och grönområdena. Området kring Tyresö
slott, Alby naturreservat och det blivande naturreservatet Rävnäset är några av kommunens
många värdefulla miljöer.

Dessa tre områden är förbundna med varandra genom ett stort grönt stråk som går från Alby
naturreservat ner till Fatburens strand. Tack vare denna förbindelsekorridor går det att vandra
från t.ex. Fårdala eller Öringe fram till slottsområdet eller Rävnäset utan att passera bebyggda
områden. Om man utgår från Tyresö centrum kan man efter den första kvartens promenad
genom centrala Bollmoras bebyggelse gå hela vägen fram till slottsområdet eller Rävnäset
genom skog och ängar.

Ännu på 70-talet fanns i Tyresö en förbindelse mellan det stora Erstaviks friluftsområde i
norr, och Alby/Tyresta nationalpark i söder. Denna del av Stockholms gröna bälte täpptes
mycket olyckligt till i och med anläggandet av Petterboda industriområde och förtätningen av
bebyggelsen i Öringe.

Av förslaget till översiktsplan att döma tycks kommunen tyvärr vara på väg att göra om
samma misstag med den närliggande grönkorridoren från Albyreservatet till Fatburen. I
förslaget till ny översiktsplan för Tyresö kommun föreslås att Fatbursdalen ska bebyggas (sid
51).

Från biologisk synpunkt utgör Fatbursdalen en viktig förbindelsekorridor mellan Alby
naturreservat (3A, ingår i gröna bältet) och det planerade naturreservatet Rävnäset (2S).
(klassificeringskoder, se nedan). I det planerade reservatet finns mycket stora naturvärden,
knutna till lundmiljön och torrbackarna. Området har följaktligen klassats högt i de
naturvärdesbedömningar som gjorts. Om Fatbursdalen bebyggs som skisserat bryts kontakten
mellan Rävnäset och miljöerna norr om dalen.

Tillsammans med de relativt glest bebyggda Solberga- och Rakstaområdena bildar
Fatbursdalen idag en korridor som förstärker den viktiga förbindelsen söderut mot Tyresta
naturreservat. Bebyggs Fatbursdalen försämras spridningsmöjligheterna norrut från Tyresta
naturreservat ytterligare i ett område där förbindelsen redan är svag.

Fatbursdalen har även betydelse som förbindelse till Follbrinksströmmen (2S), Tyresö
slottsmiljö (2A) och Kalvnäset (3A, 2S). Dessa får genom den planerade bebyggelsen sin
kontakt med gröna bältet avskuren.

Även ur ett vidare perspektiv måste kommunen ta sin del av ansvaret. Varje år beräknas 2
kvadratkilometer mark i Storstockholm läggas under asfalt, bebyggelse m m. Samtidigt växer



regionens befolkning med 15-20 000 personer. Allt fler ska således dela på allt mindre
naturmark. Det betyder att motiven för att låta bli att exploatera ytterligare mark hela tiden
blir allt starkare. Detta måste kommunen betänka i det fortsatta arbetet.

Naturskyddsföreningen i Stockholms län anser att det planerade bostadsområdet vid Fatburen
bör utgå ur översiktsplanen. Istället bör kommunen se till att området ges ett långsiktigt skydd
så att dess naturvårds- och rekreationskvaliteter bevaras och utvecklas.
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