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Värna strand och natur i Lindö 
 

Just nu är planen för sydöstra hamnområdet i Lindö ute på samråd. Naturskyddsföreningen tycker att 

hanteringen av själva strandområdet inte är acceptabel. Enligt planen blir Lindöbadet betydligt mindre, 

vilket gör att badet förlorar sin attraktionskraft för alla de norrköpingsbor och turister som vill besöka 

stadens enda havsbad. Att ha bostäder nära badet kommer att minska frihetskänslan. Inte heller är det 

beskrivet hur parkaktiviteter och t ex valborgsmässofirandet på området kommer att påverkas eller 

uppställning av cirkustält. Utveckla badet och Lindös stadsdelspark! 

 

Klimatforskare har beräknat att vi under detta sekel kan få en havsnivåhöjning på upp till 2,34 meter. 

Åtskilliga hus är inritade utanför denna gräns. Detta ska åtgärdas med vallar när havet stiger, och det 

kanske stiger en meter, men med vinduppstuvning och stående vågor i Bråviken kan vattnet stiga upp till 

2,34 meter. När detta inträffar vet man inte i förväg och då kan det vara för sent att bygga en vall. Sådana 

väderprognoser låter sig inte göras. Följ kommunens eget beslut att inte bygga under möjlig 

havsnivåhöjning under detta sekel!  

Vi har strandskydd på 150 meter mot Bråviken, detta gäller också i det planerade området, vilket då 

betyder att man behöver ta bort c:a 2/3 av de planerade husen. Praktiskt nog så sammanfaller 

strandskyddsgränsen ganska väl med nivån för höjningen av havsytan. Ta hänsyn till strandskyddslagen! 

 

Planförslaget innebär också att de biologiska värdena på Kullen kommer att påverkas betydligt. 

Strandskogen på Kullen används flitigt idag av människor i alla åldrar. Idag finns fem enkla fritidshus på 

ofri grund som inte har vatten och avlopp. 18 nya permanenthus på denna plats är helt annorlunda. De nya 

husen kommer att ta betydligt mer markyta i anspråk. Bilvägar, parkeringar, vatten- och avloppsledningar 

kommer att påverka naturen. I informationen på kommunens hemsida skriver man att mer än hälften av 

skogen ska vara kvar på Kullen. Så kommer det inte att bli. När ny bebyggelse läggs vid strandnära lägen 

blir påtryckningarna stora att ta bort träd som skymmer utsikten. Bygg inga hus på Kullen! 

Bilister och cyklister som kör Slipenbacken för att komma till Abborreberg, Södra Långtorp och Marby får 

en onaturlig omväg enligt planförslaget. Behåll befintliga vägsträckningen som även ger möjlighet för 

framtida spårväg till Lindö Långtorp och Abborreberg! Varför vill man dra in genomfartstrafiken i den nya 

bebyggelsen?  

 

Den nya bebyggelse som Lindö behöver för att bli en hållbar stadsdel är inte fler villor. Det är service och 

arbetsplatser det är brist på. De nya bostäder som behövs är lägenheter som komplement för dem som inte 

vill bo i villa. Bygg det stadsdelscentrum som saknas med dagligvaror, café, restaurang, frisör, skomakare 

osv. Även samhällservice som vård, omsorg, kulturhus med sal för musik och teater, bibliotek.  
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