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NT skriver 6/3 att Åby ska bli en stad och att naturen är i fokus. Men var ska staden ligga? På Åbyknuten 
diskuterades den 5/3 i ett tiotal grupper. Väldigt bra upplagt av plankontorets unga tjänstemän som ledde 
mötet. Många engagerade Åbybor och tillresta samt flera politiker och tjänstemän deltog. Vid redo-
visningen var enigheten stor. Förtäta centralt och rör inte naturen. Gångavstånd till fin natur är en stark 
orsak till att vi bor här, var mångas mening. 
 

Järnvägen mot Katrineholm och väg 55/56 begränsar ny byggnation i väster. Kommande ostlänk och 
järnvägen mot Nyköping samt E4 stoppar bostäder i öster. På Kvillingeslätten har små delar av landets 
näst bördigaste åkermark sparats. 
Och den ska vara kvar. Allt annat har täckts av vägar, broar, industri, lagerhallar, stormarknader med 
bilköer och asfaltplaner. 
Här finns föga plats för nya bostäder. Kanske några vackra faluröda lantliga villagrupper i kanten mot 
Jursla, Kvillinge Kyrka och Hultdalen skulle fungera. Genomgående är den fina naturen mycket viktig för 
Åbyborna och andra som söker sig till Åby. Detta framkom väldigt tydligt på dialogträffen i Åbyknuten. 
Skogen norr om Åby (Åbyskogen och Torshagberget) och partierna vid sjöarna (till exempel Nedre 
Glottern och Lillsjön) är några av de absolut viktigaste tillgångarna för hela Norrköpings kommun. 
Torshagsån med vattenfall och Pjältån med fantastisk natur och ädelfisk ska naturligtvis också skyddas för 
framtiden. 
 

Kvarstår gör att förtäta i Åbys centrala delar. Tomma tomter finns och befintliga låga hus i centrum kan 
expandera och byggas på. 
Detta är den mest miljövänliga lösningen och den billigaste. Och där blir det gångavstånd till affärer, 
skola, buss, nya pendelstationen och övrig service. 
Infrastruktur med vägar, fjärrvärme, VA, el och bredband finns redan. 
Om Åbyborna ökar i antal blir orörd natur ännu viktigare. För fysiskt och psykiskt välbefinnande och som 
den nya stadens lungor. 
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