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I planförslaget har ett vällovligt grepp tagits över samordning av framtida bebyggelsestruktur, 
grönstruktur och infrastruktur. 
 
Grönstråk och strandskydd Göta Kanal 
Grönstråk är inritade med gröna prickar. Naturskyddsföreningen anser att de gröna stråken ska 
vara bredare. Speciellt behöver den gröna miljön vara bredare vid Göta kanal där det inte redan 
idag är bebyggt. Strandskyddets 100 m behöver beaktas. Området vid Göta kanal behövs för 
friluftslivet och turismen. Båtar lägger till vid Göta Kanals stränder och besättningen behöver 
friområden att vistas på för lek och rekreation. Det är omtyckt att rida på hästar utefter kanalen. 
Cykeltrafiken är viktig. Folk vill kunna slå sig ner på en filt. Markerna nära kanalen är ett 
utflyktsområde. Plats behövs för valborgsfirande med majbrasa, midsommarfirande och ”event” 
såsom cirkus. Om man undviker att bygga alltför nära kanalen minskar man också problemen med 
att bygga på översvämningshotad mark. 
 
Grönt i Centrum 
Även i Centrum behöver gröna områden markeras på kartan. 
 
Rikt djurliv väster om Norsholm 
 

 
Från kommunens naturvårdskarta 

 
Fågel- och djurlivet är rikt väster om Norsholm. Den nyanlagda sjön sydost om Åby gård har ökat 
fågel- och djurlivet markant. Tillsammans med Lillkyrkakärrets våtmarker och Norsholms 
naturreservat har djurlivet och den biologiska mångfalden under senare år ökat väster om 
Norsholm. Det borde belysas i översiktsplanen.  
 
Ekdungar mellan Ulberstad och Öjeby 
Mellan Ulberstad och Öjebyn finns dungar med gamla ekar. Den planerade bebyggelsen, i etapp B, 
behöver ta hänsyn till naturvärdena på denna plats. 
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Jordbruksmark 
Länsstyrelsen har ett miljömål att arealen brukad åkermark i skogs- och mellanbygden ska vara 
bibehållen. Målet överenstämmer inte med planerna att bebygga åkermark i Norsholm. Men 
eftersom Norrköpings kommun anser att Norsholm är en prioriterad utvecklingsort är det ” väl 
motiverat att tätorten tillåts ta en viss andel jordbruksmark i anspråk”. Norrköpings kommun följer 
alltså inte länets miljömål. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 
Stefan Arrelid 
 
Naturskyddsföreningen Norrköping 
Ordförande 
 
stefan.arrelid@telia.com tel 072-728 20 75 
Fjärdingstad Hestadback 
61029 Vikbolandet  
 
 
Information om Naturskyddsföreningen finns på föreningens hemsida: 
http://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/ 


