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Synpunkter på Program för området vid Ekbacksgränd inom fastigheten 
Sundbyberg 2:22, söder om Järnvägsgatan i Sundbybergs stad 
(Dnr 206/2010-214)

Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg uppskattar att vi fått denna underrättelse för samråd 
och vill framföra följande.

Sammanfattning:
Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg beklagar starkt att befintligt naturområde tas i 
anspråk för bebyggelse enligt föreslagen plan. Den aktuella naturmarken har sannolikt stor 
betydelse för de idag närboende, bl a för förskolan, som har marken och skogen som uppskattat 
utflyktsområde. Föreningen önskar därför att detta ska väga tungt i den fortsatta planeringen för 
området.

Synpunkter:

En av Naturskyddsföreningens grundprinciper för en bättre stadsregion och vägledning vid 
åtgärder som förändrar den fysiska strukturen är: Bygg vidare på befintlig struktur – Undvik nya 
stora exploateringar på naturmark och grön icke exploaterad mark samt vattenområden och bilda 
naturreservat.

Närnatur och biologisk mångfald ska gynnas. Tillgången till parker och grönområden har stor 
betydelse för människors hälsa och välmående. Även små grönområden är därför viktiga att 
bevara; fönsterutsikter och grönskande gårdar, gröna skol- och förskolegårdar med lättillgängliga 
skogsdungar, natur- och parkstråk genom stadsdelarna. Om grönområden tas i anspråk för ny 
bebyggelse ska detta kompenseras så att kvarvarande grönområden blir mer tillgängligt och mer 
användbart för alla som berörs av förändringen.

Sundbyberg växer snabbt. Nya stora områden exploateras och redan befintliga byggområden 
förtätas. Naturskyddsföreningen bejakar i regel förtätning av fastigheter som redan tidigare är 
eller varit bebyggda, men beklagar starkt om befintliga naturområden tas i anspråk. Sundbyberg 
behöver sina gröna lungor!



Det nu aktuella planområdet är inte stort, men den naturmark, som enligt planerna ska tas i 
anspråk, har sannolikt stor betydelse för de idag närboende. Bla har den förskola, som idag finns i 
området, marken och skogen som ett uppskattat utflyktsområde. Naturskyddsföreningen i Solna-
Sundbyberg önskar därför att detta ska väga tungt i den fortsatta planeringen för området.

För Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg
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