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Detaljplan för Vidja etapp 2
Huddinge Naturskyddsförening (nedan kallad föreningen) har lämnats tillfälle att yttra sig över
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till detaljplan för Vidja etapp 2.
Föreningen har inte haft möjlighet att kontinuerligt följa det omfattande arbetet med
planläggning för den fortsatta utvecklingen i Vidja. Vi vill ändå härmed lämna några
synpunkter.	
  Grunden för dessa är Naturskyddsföreningens strävan att i alla sammanhang slå
vakt om vår natur men också behovet av långsiktigt arbete mot alla former av miljöförstöring
liksom behovet av beredskap inför klimatförändringarna.
Vidjas bebyggelse är ju som i de flesta äldre fritidshusområden i kommunen under successiv
omvandling till permanentboende. Detaljplanens övergripande syfte att minska utsläppen av
förorenat avloppsvatten till Orlången ser föreningen naturligtvis som något närmast
nödvändigt. Positivt är också att stränderna görs mer tillgängliga för de boende och det rörliga
friluftslivet. Föreningen instämmer i vikten av att Vidjas silhuett från Orlången inte ändrar
karaktär. Vi uppskattar skyddet av nyckelbiotopen intill Skansberget i områdets södra del
liksom förslaget om lovplikt för fällning av ädellövträd över en viss storlek.
Vad gäller det viktiga strandskyddet motsätter vi oss ett allmänt upphävande av strandskyddet
för de markarealer som ligger inom det generella och utökade strandskyddet. Argumentet att de
redan är ianspråktagna ger en acceptans för den annektering som gjorts under åren och som
givetvis är ett hinder för det rörliga friluftslivet. Men det kan också uppfattas som klartecken
för fastighetsägare på andra håll att åstadkomma ny sådan annektering liksom argument för att
slå vakt om den som redan skett. Vi kräver att behandlingen och besluten om upphävande sker
selektivt och inte generellt. Planens syfte att ingen mer bebyggelse etc än idag ska tillkomma
närmare strandkanten är nödvändigt och bra liksom åtgärder för att tydliggöra vad som är
allmänt tillgängligt.
Detaljplanen sägs ha som ambition att bevara Vidjas kvaliteter och väger mellan önskemål om
att bevara områdets karaktär och behovet av att anpassa det till ett ökat permanentboende.
Föreningen vill uttrycka en viss förståelse för att många Vidjabor anser att de nya byggrätterna
- trots att de är något mindre än inom andra småhusområden i kommunen - är onödigt stora.
Några anser också att kommunens vägstandard är överdimensionerad vilket bl a innebär oro för
att kommande obligatoriska gatukostnadsersättningar tvingar dem att sälja sina fastigheter.
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Avvägningar av detta slag kan naturligtvis alltid diskuteras men föreningen vill peka på
kommunens möjligheter att ytterligare styra mot exempelvis mindre och mycket energisnåla
bostäder liksom mot en vägstandard, som inte styrs av dagens höga bilberoende. FN:s
klimatpanel m fl har varnat för tänkbara konsekvenser av kommande energi-, ekologi- och
ekonomikriser. En planläggning som visar på alternativa bebyggelsemönster kan visa sig vara
förutseende.

Vår kontaktperson i detta ärende är Kerstin Lönngren, remissansvarig i Huddingekretsen,
0705-72 12 72, kerstin.lonngren@telia.com.
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