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Remiss: Dp 1820, del av Västerås 1:128, Öster Mälarstrand 
 
Naturskyddsföreningen i Västerås har tagit del av samrådsunderlaget och ber att få lämna 
nedanstående synpunkter.  
Fortsättningsvis förkortas Naturskyddsföreningen i Västerås enbart som 
Naturskyddsföreningen.  
 
Naturskyddsföreningen föreslår att de två punkthusen tas bort och att den marken utnyttjas 
för sporthall samt en tennisplan / utomhusplan. Denna utomhusplan kan även användas av 
barn / ungdomar för t.ex. skateboardåkning. Genom denna förändring skapas mer 
möjligheter för fritidsaktiviteter och samtidigt kan strandskydd 25 meter till bäcken 
bibehållas.  
Motion och rörelse i olika former är viktigt i ett alltmer stillasittande liv både för barn och 
vuxna. Genom en satsning enligt ovan så ger Västerås stad en bra hälsofrämjande 
möjlighet till hela området.  
Parkering bör fortfarande byggas under skolbyggnaden och ev. under sporthallen. Det bör 
också förberedas för installation av uttag för laddning av elbilar i garaget. Även platser för 
utnyttjande i en bilpol kan förslagsvis erbjudas i garaget. Att kunna ha en bilpols fordon i 
ett garage bör kunna öka intresset för att vara med.   
 
Nedan följer nu kommentarer kopplade direkt till sidor / kapitel i Dp 1820.  
 
S3, Planens syfte. Det är oklart vad som menas med ” skydda naturvärden i området 
genom att tillskapa ny natur”. Det är också oklart på vilket sätt som allmänhetens 
tillgänglighet till området ökar.  
 
S 7 , avsnitt 3  
Naturskyddsföreningen vill understryka att ”tramp i vattenfåran skall undvikas …..” . Vi 
ser en uppenbar risk för tramp i bäckfåran liksom slitage på bäckens sidor. Risken för 
nedskräpning i bäckfåran är också stor.  
Naturskyddsföreningen kan tänka sig att bäcken kan behöva rustas upp, med stenar och 
vegetation (som en del av själva projektet). På så sätt kan den bli säkrare, snyggare och 
bättre för den biologiska mångfalden och kanske också stå emot slitage bättre. 
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S 12, bostäder.  
” Det är viktigt att husen placeras så långt ifrån miljön kring bäcken som möjligt för att 
skydda naturvärdena och förhindra att miljön kring bäcken privatiseras”. 
Naturskyddsföreningen håller helt med om detta och vill att strandskyddsgränsen 25 meter 
får hög prioritet. Men i planförslaget ligger både ena punkthuset samt vändplatsen på 
avstånd 5 – 15 meter. På sidan 5 står under ”Strandskydd” att ….återinträder strandskyddet 
längs hela bäcken”. Därav vårt förslag i början av yttrandet.  
 
Att ha en bäck så nära ger (förutom sitt biologiska värde) många möjligheter till en skola 
och en förskola för att använda vattendraget t.ex. i undervisningen. Men det förutsätter 
också att man behåller bäcken i sitt naturliga tillstånd och därför önskar 
Naturskyddsföreningen en försäkran att bäcken inte kommer att cementeras eller 
kanaliseras i framtiden. Detta ger även kraft till förslaget ovan att bäcken kan rustas upp 
med stenar och vegetation, något som kan bidra till att minska risken att den kan anses vara 
farlig för mindre barn. 
Naturskyddsföreningen önskar inskrivet i detaljplanen att dagvatten från närområdets 
hårdgjorda ytor inte leds direkt till bäcken.  
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