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Överklagan 
Hänsyn har inte tagits till Naturskyddsföreningens synpunkter i  

detaljplanen för Sidus 2:7 (Enbuskekvarteret), Dagsberg, Norrköping 

Kommunens diarienummer: SPN 2011/0234 214 

Naturskyddsföreningen Norrköping har i skrivelse uttalat sig på en rad punkter.  

Samtliga noterade men lämnade utan åtgärd enligt Norrköpings Kommuns 

stadsbyggnadskontors granskningsutlåtande 2, daterat 2015-08-13. 

Enligt sid. 27 i denna handling äger Naturskyddsföreningen som berörd part nr. 10, rätt att 

överklaga. 

Föreningen noterar att något mindre byggrätter tillåts än i t ex Marby. Det är bra men någon 

reglering med restriktioner och/eller skötselplan för de små gröna skogsremsor som lämnats 

kvar enligt planen finns inte. 

Vår erfarenhet är att det behövs då annars träd olagligt fälls av boende för att få sol och 

skapa utsikt. Denna justering i planen behöver göras. 

Vad Naturskyddsföreningen generellt reagerar på och nu överklagar är att man i planen för 

Sidus/Enbuskekvarteret (och även i andra byar/bostadsområden i närheten t ex Marby) inte 

har lagt in gång- och cykelbanor mot Lindö/Abborreberg/staden samt mot Dagsberg/Ljunga, 

där skola, daghem, vårdcentralens filial, kyrka, församlingshem och idrottsplatsen med 

klubbhus finns. 

Detta och det faktum att kollektivtrafiken är oerhört gles och att säkra hållplatser saknas, gör 

att det för de allra flesta är nödvändigt att för alla resor använda privata bilar. Alla barn ska 

skjutsas och hämtas.  Detta strider mot alla miljömål på såväl nationell, läns- som kommunal 

nivå. 

 

Statistiken för cykelolyckor är i Norrköping en av de sämsta i hela landet. 

Vi kräver därför att all utökad byggnation i hela detta område måste bero tills GCV och 

kollektivtrafik har en säker och bra lösning. 

 



Kommunen hänvisar i sina svar på en rad av våra synpunkter till en ÖP (översiktsplan) som 

kommer först 2017. 

 

Vi anser det helt nödvändigt att först göra en ÖP, eller en fördjupad ÖP (FÖP) för hela 

området Abborreberg - Marby - Dagsberg - Unnerstad – Enbuskekvartret – Sidus – Djurön. 

Där ser man då de behov av natur och infrastruktur som behövs. Sedan kan detaljplaner 

utformas utifrån de övergripande behoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Stefan Arrelid  

Naturskyddsföreningen Norrköping Ordförande  

stefan.arrelid@telia.com  

tel 072-728 20 75  

 

 

Information om Naturskyddsföreningen finns på föreningens hemsida: 

http://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/ 


