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Till 

Samhällsbyggnadskontoret – Plan 

Södertälje kommun 

151 89 Södertälje 

E-post: sbk.plan@sodertalje.se 

 

Samråd om detaljplan för Lejonet i Grusåsen, Södertälje (Dnr 2009-00028-

214, P07010) 

 

Naturskyddsföreningen i Södertälje ber härmed att få lämna följande synpunkter på rubricerade 

samrådsförslag.  

 

Vi har inga avsevärda invändningar mot den föreslagna detaljplanen. I synnerhet vill vi uttrycka vår 

tillfredsställelse med att bevarandealternativet valts, vilket är i enlighet med vad vi tidigare anfört som 

vårt önskemål. De skyddsbestämmelser som föreslås anser vi tillfredsställande. Dock skulle vi vilja 

tillägga att vi i likhet med Länsstyrelsen anser att en kulturhistorisk dokumentation bör göras av den 

bebyggelse som ska rivas. 
  

De förändringar som föreslås jämfört med tidigare förslag beträffande sänkt byggnadshöjd har vi inget 

att invända mot. Det i samrådsredogörelsen omnämnda tillägget om komplementsbyggnader för t ex 

cykelparkering på gårdsbjälklagen är bra, även om vi anser att andelen yta just för cyklar ska specifi-

ceras. Därtill behövs cykelparkeringar i anslutning till lokalgatorna för att ytterligare gynna cykling. 
 

Vi vill upprepa vår tidigare synpunkt att Bergviksgatan ska förses med starkt hastighetsbegränsande 

anordningar. Utan sådana riskerar gatan att utgöra en barriär mot ett naturligt utnyttjande av parken 

vid kanalen. 
 

Vi anser fortfarande att det någonstans utmed stranden bör anläggas en brygga, med möjlighet till 

tillfällig förtöjning för t ex besökande fritidsbåtar och utflyktsbåtar. En lämplig lokalisering är i 

områdets nordligaste del, där vägen fortfarande följer stranden. Att det finns kaj för utflyktsbåtar vid 

Mälarhamnen på motstående sida kanalen undanröjer inte den nytta som en sådan brygga, förlagd 

någonstans utefter stranden nedanför Lejonet/Mälareparken, skulle kunna göra. Någon sådan finns ju 

inte på någonstans på kanalens östra sida! Förutom den praktiska nyttan kan nämnas den 

trivselskapande effekt en sådan brygga kan innebära. 
 

 

Vår kontaktperson i detta ärende är Lars Klasén, tel 08-55019570, 073-5638001, e-mail 

lars.klasen@telia.com . 
 

 

Södertälje den 27 januari 2011 

 

Naturskyddsföreningen i Södertälje 

 

 

Jessica Eklund 

ordförande 

073-5835034, jessica.eklund@naturskyddsforeningen.se 
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