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Solna stad
Sändlista

Styrelsen i Brf Brunnsviken begär att Solna stad genomför samråd med anledning av anläggningen av en ny våtmark i Bergshamra
Brf Brunnsviken har fått kännedom om att Solna stad avser anlägga våtmark och dammar
(Bergshamra 3:1) omedelbart söder om föreningens fastighet Vetet 1 i Solna. Staden har inte
informerat föreningen om detta arbete och än mindre genomfört något samråd - vilket föreningen i
egenskap av grannfastighet finner mycket anmärkningsvärt.
Styrelsen i Brf Brunnsviken begär att Solna stad genomför samråd innan arbete fortsätter och
innan en ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
Underlaget som föreningen hittills tagit del av är mycket bristfälligt vilket skapar en djup oro hos
föreningen och våra medlemmar. Oklarheterna består bland annat i
•

•

•

•

•

•
•

Avsaknad av motiv till att anlägga den nya och omfattande våtmarken med dammar i det
som idag är en befintlig fårhage där får betar under sommaren. Den nya anläggningen utgör
en påtaglig förändring.
Säkerhet & trygghet. Dammen och sankmarken kommer att ligga i närheten av en nyanlagd
stor och populär lekplats i Bergshamra. I kombination med att många barnfamiljer bor i
området innebär detta en utomordentligt djup oro över riskerna med ny damm och sankmark, inte minst när vi nu närmar oss vinter med mörker, snö och is.
Föreningens byggnader kan bli berörda, då marken som byggnaderna står på sedan länge är
förstärkt med pålgrundläggning med anledning av den lösa träskmarken i området. Denna
allvarliga konsekvens berörs inte alls i underlaget.
Det betydande myggproblemet. En våtmark med träskliknande miljö innebär att fler mygg
kommer att drabba oss och omgivningen. Vi har redan nu, med stadens bristande utdikning,
drabbat av översvämningsmyggor vilka är synnerligen aggressiva stickmyggor som också är
aktiva mitt på dagen. Underlaget från Solna innehåller ingen riskanalys och plan för om detta
problem kraftigt skulle förvärras då våtmarken/kärret är färdigt.
Förändringen innebär rimligen omfattande grävarbeten, muddring och betydande mängder
schaktmassor. Var ska dessa massor läggas? Vad händer om markföroreningar upptäcks? Det
har tidigare förekommit nedgrävda gifttunnor i området. Inte heller här finns en riskanalys
gjord.
Miljökonsekvensbeskrivning saknas i underlaget.
Underlaget innehåller ingen kostnadsberäkning för anläggning och långsiktig skötsel av våtmarken.
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Styrelse vill särskilt påpekat att området ursprungligen inte är en våtmark. När föreningen bildades
för 30 år sedan var området en äng. På flygfotografier från 1960-talet syns följaktligen ingen våtmark
där. I modern tid har människor i trakten kämpat för att göra marken odlingsbar. Det har skett bland
annat genom dikning. Kartan från 1908 av kommissionslantmätare Konrad Janssons karta betecknar
det aktuella området som åker. Kartor från 1800-talet visar tydligt på de diken som kontinuerligt
förbättrat odlingsbetingelserna. Det är således ingen ”befintlig våtmark”.
Enligt 4 kap. Miljöbalken: “Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma
till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.” Här planeras nu
ett mycket stort ingrepp i och en total omvandling av det historiska landskapet.
Avslutningsvis påminner vi Solna stad om Kommunikationspolicy för Solna stad som är antagen av
kommunfullmäktige i vilken det anges följande:
•

•

Solna stads kommunikation ska säkerställa att medborgarna har tillgång till information om
de beslut som staden fattar och har möjlighet att påverka den demokratiska beslutsprocessen.
Solna stads kommunikation ska stimulera till dialog och delaktighet. Det innebär att staden
ska tydliggöra beslut, beslutsprocesserna och möjligheterna att påverka.

Enligt kommunallagen ska nämnder se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt verka för att samråd sker.
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