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Yttrande over fordjupad oversiktsplan for Kungsbacka stad
Synpunktema gaIIer Gronstrukturplanen med tyngdpunkt pa Variaskogen

Gronomradens betydelse i sam band med planerad utbyggnad av Kungsbacka stad

Det nationella miljokvalitetsmAlet for "God bebyggd miljo" innebar, enligt riksdagens
beslut, bland annat att natur och gronomraden med narhet till bebyggelse och med god
tillganglighet vamos sa aft behovet av lek, rekreation, lokal odling samt eft halsosamt
klimat varnas" Bi/aga 1 sid 5
Kungsbacka stad bar goda forutsattningar att forverkliga detta, under forutsattning att
vardefulla naturliga omraden tas tillvara.
Med tanke pa den stora utbyggnad / fortiitning som planeras, ar detta belt nodvandigt.
A yen om nya gronomraden; parker och strak, kommer att anlaggas, kan dessa inte ersatta de

.naturliga skogsomraden som finns.
Enligt gronstrukturplanen bOT det grona inte sarskiljas, utan knytas samman med andra
stadsplaneringsfragor: balsa och rekreation, socialt, ekonomiskt, stadsbyggnad, kulturhistoria
och ekologi (biologisk mangfald, kretslopp, lokalklimat, luftkvalitet och dagvatten-
bantering). _..

b'lIaga 1 sid 7 .8

Varlaskogens roll sam naturomrade

Varlaskogen ar ett ca 50 ha vardefullt tatorts- och bostadsnara naturomrade i Kungsbacka.
Enligt utlatande fran Goteborgs Naturhistoriska Museum (LeifLithander)
har Varlaskogen biologiska, pedagogiska och sociala naturvarden. Bilaga 2
Varlaskogen har som naturnara bostadsomrade stor betydelse for mQnniskors balsa -
det galler alIa aldrar -och utgor, ur ekonomisk synvinkel, en billig friluftsanlaggning.
Barn som vistas i naturliga miljoer far utlopp for sin kreativitet, vilket okar deras
sociala och intellektuella formaga.
Aven vuxna behover av halsoskal dagligen vistas och promenera i naturmiljoer, _..

inte minst med tanke pa var stressade tillvaro.
J1llaga 3
Bilaga } sid 7

sid}}
Varlaskogens VAnner

Fran Ar 2005 bar foreningen Varlaskogens VanDer arbetat med att roja upp, iterskapa
stigar och gora skogen mer tillganglig for allmanhet, skolklasser och dagis- och fritidsbarn.
Arbetet bar f8.tt stor genomslagskraft. Fler och fier kommenterar och uppmuntrar
vir! engagemang, samtidigt som skogen fiitigt anvands som rekreations -och
samlingsplats. VAr boschyr Upplev Varlaskogen beskriver skogens unika varden och
upplevelse mojligheter i natureD.
Ex. Bland manga f8.gelarter bar en rodlistad fagelart (entitan ) iakttagits. Bilaga 4
En byggnation i Varlaskogen skulle vara forodande for natur, djur och manniskor
for all framtid.
Vir! langsiktiga mil ar darfor att skogen siikerstiills som eft kommunalt naturreservat. ---

b'ilaga 5
Synpunkter och konsekvenser av utbyggnad i Varlaskogen
* Sker utbyggnad i tankt omfattning enligt Oversiktsplanen, kommer niistan ha/va

skogen aft fljrsvinna.
Detta resulterar i utarmning av den rikliga flora och fauna som finns i dag,
forminskning av ytan for rekreation och mer markforstoring.



* Blir skogen alltfor oregelbunden med intrangande kilar p g a exploatering lar

detta negativa konsekvenser for den befintliga naturen..
* Om en eventuell bussgata for kollektivtraflk kommer att ga genom alkii"et

blir dettaf6rstort.

* En exploatering kommer art dranera ut alkarret och andra fuktomraden. Dessa

omniden ax vackra och biologiskt intressanta och haT betydelse fOr att bromsa

upp vattenjloden. (Vattenretention)

* Om stora delar av skogen blir nedtagen, blir det en negativ forandring for
kringboende eftersom skogen bar mvcket stor betvdelse som luFtrenare och
bullerdiimlJare mot motorviif!.strafiken

* Vid exploatering kommer ku/turminnesmlirken att fiJrstoras

* Om Varlaskogen exploateras kommer utflykter och exkursioner for narboende, fOrskolor och
grundskolor aft begrlinsas

Sammanfattning
Under ca 35 ars tid bar fyra olika exploateringsforslag om byggnation i Varlaskogen
presenterats. Varje forslag haT motts av protester som efterhand blivit allt starkare.
AT 2003 insamlades 3000 namnunderskrifter och i nulaget marker vi alltjamt en kraftig
reaktion mot exploatering av Varlaskogen.

Med hmvisning till Varlaskogens unika varden som naturomrade och roll som rekreations-
och upplevelseplats for alia Mdrar samt till ovansmende argument hemstaller
Varlaskogens Vanner att

* utbyggnadsp/anema i Var/askogen stryks ur den fijrdjupade ijversiktsplanen

..antagna (vilande) detaljplaner flJr Varlaskogen upphiivs

* vi tillsammans arbetar fOr ett Kommunalt naturreservat fijr Varlaskogen

FOr Varlaskogens Vanner
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