
 

 

 

 

Synpunkter på detaljplaneförslag omfattande Strängnäs 3:1 del av, ”Kungsfiskaren” samt 

Järpen 1, 3, 4 och Strängnäs 3:1 del av ”Järpen”, Strängnäs Kommun  

 

Båda de aktuella områdena innehåller små partier av naturmark, som inte är anlagda som parker, 

men som nu föreslås tas i anspråk antingen för bostadsbebyggelse eller omvandling till parkmark. 

Detta aktualiserar en fråga som vi vid flera tidigare tillfällen tagit upp i föreningens kontakter med 

kommunens tjänstemän, nämligen behovet av en inventering av kvarvarande grönområden inom 

Strängnäs tätort. 

 

Mot bakgrund av flera entydiga studier som konstaterat ett starkt samband mellan människors 

välbefinnande och tillgången på närliggande grönområden, även små sådana, finns det starka skäl 

för att göra en övergripande kartläggning av kvarvarande sådana områden och för vart och ett av 

dessa ange den planerade framtida användningen. 

 

Därefter bör kommunens invånare få tillfälle att genom samråd få möjlighet att framföra sina 

synpunkter. Resultatet av denna process bör därefter dokumenteras i form av ett komplement till 

den gällande Grönplanen. 

 

Båda de aktuella planförslagen syftar till en förtätning av stadskärnan. Dessa ambitioner bör ses i ett 

större sammanhang omfattande exploateringsplanerna för bl.a. Norra Staden och Läggestaområdet. 

Naturskyddsföreningen ser gärna ett tidigareläggande av dessa större projekt i stället för en 

långtgående förtätning och förlust av kvarvarande naturområden i de befintliga centralorterna i 

kommunen. 

 

Vad gäller de två aktuella detaljplaneförslagen kan konstateras att inget av områdena kan förmodas 

innehålla omistliga naturvärden eller skyddsvärda arter, däremot bör värdet av den befintliga 

vildväxande naturen, som rekreationsytor med möjlighet till promenader, rastning av hundar och 

barns spontana lek på icke anlagda lekplatser, inte underskattas. 

 

Beträffande ”Kungsfiskaren” föreslår vi därför att det befintliga naturområdet söder om den 

föreslagna bostadsbebyggelsen bevaras som vildväxande natur med lämplig skötselplan samt att 

området i övrigt disponeras i enlighet med förslaget. 

 

Vad gäller ”Järpen” finner vi exploateringsgraden väl hög och föreslår att de tre byggnader, som på 

den övre visualiseringsbilden på sidan 11(21) ligger närmast Södertäljevägen i nedre högra hörnet 

på bilden, inte uppförs utan att marken i stället planteras med inhemska lövträd. 
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