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Angående program för detaljplan för del av Grusåsen 1:1 (Tallhöjden)  
 
Naturskyddsföreningen i Södertälje har fått ovan angivna program för samråd, och vill med 
anledning därav framföra följande synpunkter. 
 
Vi motsätter oss den tänkta bebyggelsen enligt detaljplaneförslaget på det befintliga 
underlagsmaterialet. 
 
Det aktuella området utgör en del av Mälareparken, som är ett mycket uppskattat och 
välfrekventerat naturområde, och som ligger nära befintliga bostadsområden. Det är även 
lättillgängligt för personer utan tillgång till bil. 
 
Kommunen gjorde för en tid sedan en ansats för att ta ett helhetsgrepp på hela Mälareparks-
området, vilket vi anser var ett lovvärt initiativ. Vi har emellertid inte sett något resultat från 
initiativet. 
 
Vi anser därför att det nu aktuella detaljplaneförslaget inte bör forceras fram i förväg,  
utan beslutas i samband med ställningstagandet för hela Mälareparksområdet, så att detta  
inte bakbinds i onödan. 
 
Vi anser även att beslutsunderlaget är alldeles för dåligt. Inga närmare naturinventeringar  
har såvitt vi känner till gjorts i området. Miljökonsekvenserna måste belysas grundligt innan 
beslut kan fattas. Detta är särskilt viktigt i detta fall, då planområdet utgöres av en typ av 
område - tätortsnära natur - som kommunen i andra sammanhang klassificerat som värdefulla 
och viktiga att bevara. 
 
Dessutom hamnar den tilltänkta bebyggelsen alldeles intill Tallhöjdens sjukhem, som 
placerats vid randen av skogen/parken för att just ha tillgång till denna grönska. Enligt ett 
flertal forskningsrapporter är utsikt över grönska rehabiliterade för patienterna och medverkar 
till att förkorta vårdtiderna. Luftkvalitén blir dessutom bättre med barrskog i omgivningarna. 
Det vore därför mycket olyckligt att bygga för sjukhemmet även av dessa anledningar. 
 
Planförslaget kan därför, enligt vår mening, inte ligga till grund för något beslut med före-
liggande underlag. Planförslaget i sin nuvarande form avstyrkes därför. 
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