Åkersberga den 12 juni 2010

Till
Österåkers kommun,
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsenheten
184 86 Åkersberga

Yttrande över Förslag till Program för Säbyviken,
Österåkers kommun
Österåkers hembygds- och fornminnesförening (ÖHF) har beretts tillfälle att yttra sig
över rubricerat förslag till program. Vi vill med anledning härav anföra följande.
Det föreslagna programmet behandlar en del av ett mycket intressant område i
Österåker.
Det vidsträckta gamla åkerlandskapet ända från torpet Rännilen i norr till Säbyviken i
söder utgör ett mycket vackert och fantasieggande landskapsrum. En viktig del i detta
rum är det vattenflöde som utgörs av Ubby å.
Detta område har även mängder av kända spår från gamla tider, främst mängder av
gravar och gravfält från järnåldern. Dessa fornlämningar täcker en mycket lång
sträcka på den västra höjdryggen mot Ubbysänkan.
Vi menar att detta område är så viktigt för vår kommun att ingrepp här måste göras
med minsta möjliga påverkan. Detta betyder att det inte kan vara lämpligt att planera
hallbyggnader eller annan för ögat störande verksamhet vid Norra Säbyvikens strand.
Siktlinjen måste vara fri längs Ubbysänkan ned mot Säbyvikens vatten.
Det vore i högsta grad lämpligt att upprätta något form av skydd för denna
landskapsbild.
Vi inser att programförfattarna är medvetna om den mängd fornlämningar som finns i
programområdets västra del. Ingrepp i detta område kräver naturligtvis samarbete med
arkeologisk expertis. Detta gäller med säkerhet även i programmets östra del där det
finns ett registrerat röse, troligen från bronsålderns senare del. Med kännedom om
den rätt bristfälliga fornlämningsinventering som skett i vår kommun, så anser vi det
nödvändigt att göra ytterligare undersökningar av området om det kommer att tas i
anspråk för camping med nya vägar och andra anläggningar.
Området utgör även en viktig del av den gröna Bogesundskilen och dess vidare
förbindelse norrut mot Angarnskilen. Ingrepp i denna miljö kräver noggrann
utredning.
Området är även av stort värde för det rörliga friluftslivet. För att underlätta för de
intresserade att få tillgång till detta, så bör parkeringsmöjligheter förslagsvis anordnas
både nära Säbyvikens marina, nära Polackstorp och vid Svinningevägen/Prästtorpet.
Vi har i övrigt inga andra kommentarer till det förslagna programmet.
För Österåkers HembygdsHans Rockberg

och Fornminnesförening

