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”Sprängning skall undvikas och berg i dagen skall om möjligt bevaras” skrivs i
planbeskrivningen för rubricerat område, det tycker vi är bra. Inte för att vi vet
hur kommunen inom gällande lagar och förordningar skall kunna förhindra
sprängning, utom vad gäller den egna marken, men det är bra att det står som det
står, det är en markering och visar att kommunens politiker och tjänstemän tagit
intryck av åratals tjat från miljöintresserade.
Vatten och avlopp skall ordnas med lågtrycksledning står det. Det är ett steg i
rätt riktning enligt vårt sätt att se det. Vi anser emellertid därutöver att den
fastighetsägare som kan ordna vatten och avlopp på ett hygieniskt godtagbart
sätt inom den egna fastigheten skall få göra det, åtminstone i de fall fastigheten
huvudsakligen används som sommarbostad. Att kräva flera hundra tusen kronor
i anslutningsavgift är i praktiken det samma som att driva fram en
permanentning. Denna permanentning kommer naturligtvis förr eller senare,
men kommunen skall inte pressa bort folk, ganska många äldre, från deras
sommarhus.
Vad gäller vägar så tycker vi det är bra om kommunen så långt möjligt, såsom
man också skriver, försöker hålla öppna diken. Dessa öppna diken är en
synnerligen värdefull biotop för många växter och smärre djur.
Tomtstorlekar på tusen kvadratmeter tycker vi är i minsta laget, men accepterar
detta. Någon dispens för att underskrida denna area bör dock inte ges. Vårt
motiv till detta ställningstagande är att sommarstugeområden med tillbyggda
sommarstugor blandade med moderna villor kanske med dubbelgarage på
avstyckade tomter tenderar att bli synnerligen disharmoniska. Stora tomter kan
mildra det ”skräpiga” intrycket Små tomter kräver en genomtänkt stadsplan från
begynnelsen. Exempel Enskede, Tallkrogen och till för några år sedan även
Lillängen.
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