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Åkersberga den 6 september 2010

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

Yttrande över Förslag till Program för Östanå, Roslags-Kulla, Wira,
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.
Vi anser inte att en utbyggnad av det föreslagna programmet överensstämmer med
kommunens miljömål och strävan att skapa en hållbar kommun. En utbyggnad i en så
perifer del av kommunen utan att kunna erbjuda goda kollektiva kommunikationer,
lokal arbetsmarknad och tillräcklig service av olika slag, skapar ett stort trafiktryck på
ett otillräckligt vägnät med ökade miljöbelastningar som konsekvens.
Det föreslagna programmet behandlar ett av de mest kulturhistoriskt intressanta
områdena i Österåker. Till mycket stor del är planområdet klassat som riksintresseområde för såväl kulturarvet, naturen som för friluftslivet.
Vi anser inte att förslaget, som missivet till handlingarna säger, ”med tillvaratagande
av platsen natur- och kulturvärden redovisar en utveckling av bostäder och verksamheter”. Vi anser att det nuvarande förslaget skall förkastas. Bilagorna till planhandlingen redovisar en inventering av områdets kultur- och naturvärden som i sig
talar för detta
Östanå herrgård, med det omgivande vidsträckta gamla åkerlandskapet, utgör
tillsammans en helhet med olika delar som bärande element där inte något enskilt kan
tas bort utan stor förlust för helheten. Så är t.ex. förslagets idéer om byggande i
Östanå slottspark mycket förskräckande. Nybebyggelse inom Wiras bruksområde
anser vi i princip inte skall tillåtas. Vi menar att dessa områden är så viktiga för vår
kommun att ingrepp här måste avvisas.
För övrigt anser vi dock att viss komplettering av befintlig bebyggelse kan ske som
föreslagits vid Roslags kulla och Wira Utby. Även vid Östanå färjeläge kan det vara
lämpligt med viss bebyggelse för att stärka platsens betydelse.
Om en småbåtsanläggning sker vid viken nära Östanå såg, så måste den placeras och
hållas så liten så att inte siktlinjer och annan upplevelse av kulturmiljön störs.
I planhandlingarna ges ingen kommentar till den fornlämning, RAÄ Roslags-Kulla
76:1, som finns inom området för Wira Utby. Eftersom detta handlar om ett område
som uttryckligen endast delvis är undersökt, så krävs att en mer djupgående sådan
kommer till stånd. Det handlar om en trolig boplats från stenåldern.
För Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening
Hans Rockberg

