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I processen med ÖVfRSIKTSPLAN FÖR NYKÖPING ingår uppdraget att
anvisa utrymmen för åtgärder som bidrar ti11 samhäIIets framtida
utveckllng.
Det vilar ett stort ansvar på dem som fått förtroendet att
sammanstäI1a ett rättvlst och 1ångsiktigt hå11bart beslutsunderlaq
i ärendet.
För att ett lyckat resurtat skarr kunna uppnås krävs givetvis
en stor kännedom och ingående fi.l«onskap om all_a de befintliga
natur- och kurturvärden som redan finns att beakta.
Dessutom behövs en stor 1yhördhet och hänsynsfull varsamhet vid
behandli-ng av inkomna synpunkter under remisstiden.

r plansammanhang finns en vedertagen reger som säger att ett
samhä11e årligen kan öka sin befolkning med maximalt t% utan
att aflvarliga störningar uppstår.
r Nyköping har på osakrig grund mårsättningen för befolknings
ökningen satts tlII 700 personer/år.
Denna obefogat höga siffra kan leda till en hänsynsrös, osund
samhäIlsplanering, och bör därför slopas i den nya översiktsplanen
och justeras t11l mera real-istiska taI under t% av folkmängden.

Sådana synpunkter som framförs beträffande det som är l-evande
och som berör natur, biorogi, hä1sa och rivsr-ust är ofta svåra
att framstä1fa i 1ätt mätbara enheter.
Dessa åsikter måste ges ett myckret högre värde i planprogrammet,
så att de rättvisare kan jämföras med förs1ag byggda på materiella,
tekniska och 1ätt mätbara uppgifter.

Tydligast syns detta beträffande til1ståndet i våra vattendrag.
Det är många år sedan man hade god kontroll på vattnets pH-värde
och innehå11 av näringsämnen och det fianns utarbetade mätmetoder
som gjorde att man kunde fö1ja vattendragens f1ödesmängder och
kemiska sammansättning.
När det gäl1er förutsättningarna för de olika Iivsformerna i våra
vattenområden är kunskapsbristen fortfarande arrtför stor.
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'Västra Hå11et som tilI stor det ännu utgör ett värdefullt stort
sammanhå11et grönområde innehå11ande 81.a. en välbesökt motionsbana
som utgår från Friluftgården Frisksporttorpet med anknytning både

tilI hotellet Blommenhov och t11I Nya Kyrkogården.
På översiktsplanens karta har området fått fyra ofrika markeringar.
Hela den befintliga kyrkogården är markerad grön : " Park och
närströvområde ".
Skogsområdet öster därom, som också tittnor kyrkan,med deras garage
och verkstad och där Friluftsgården Frisksporttorpet är beläget
har fått beteckningen: "Utvecktingsområde Natur".
Södra delen av området mot Blommenhov där kommunen äger skogen
har fått beteckningen: "utvecklingsområde funktionsbrandad
bebyggelse".
Den fjärde markeringen gä11er "Utvecklingsområde för biltrafik',,
som skär rätt igenom området både på kommunens och kyrkans mark
och utplånar Frisksporttorpet och där man t.o.m. vi11 ta delar av
den befintliga kyrkogården i besittning.
Hela skogsområdet där både kyrkan och kommunen är markägare borde
redan i detta skede av planarbetet ha fått grönmarkering.
Det bör betraktas som en planskandar att detta inte skett.

Ute i Nyköpings landsbygd finns det många småorter där man på

id66t1 väg byggt upp anläggningar med moti-onsspår för att arra
som är bosatta där ska1l kunna utnyttja dem.
Frera av dessa bygdebanor har även försetts med Er--"berysning.
Vid några i Nyköpings kommun be1ägna banor har dock den id6eilla
verksamheten saboterats av egoistiska, illasinnade individer.
Dessa motionsanläggningar gynnar folkhälsan, så det borde vara
en kommunal- angelägenhet att tirlse att sådana gemensamhets-
1nrättningar hå11s brukningsbara för arla besökare.
För en person som vi11 träna på en motionsbana räcker det inte
med att han endast får vistas på en stump i början och en stump
i slutet av banan.
Han behöver faktiskt få beträda hela bansträckan för att kunna
utföra sin häIsobefrämj ande verksamhet.

Av plankartan för V.Hå11et framgår att inte ens Nyköpings kommun
drar sig för att skandalöst vilja spoliera en flerårig vätfungerande
ide6I1 verksamhet, som f ör rnånga är av 1i-vsavgörande betydelse.



Tidsåtgången utgör en viktig faktor som ofta uttämnas i objektbns
beskrivningar
verkstälrighetstiden för uppförande av ett hus errer byggande av
en väg kan definieras i tidsenheter som dagar, veckor elIer månader,
När en byggnad rivs e1ler en väg tas bort gä11er samma tidsaspekter.
0m ett fullvuxet, sekelgammalt träd tas bort med hjä1p av moderna
skogsmaskiner kan tidsåtgången räknas i minuter erler timmar.
ska1l ett sådant träd ersättas med ett rikvärdigt träd blir
leveranstiden minst 100 år.
Då räcker inte ens tidsbenämningen tEn mansåIdern tiII, utan det
åtgår flera generationers obruten omvårdnad för att åstadkomma ett
fullgott resultat.
I kostnadsprognosen räcker det inte att bara räkna på inköpspriset
på ett nyplanterat träd.
Där måste även frera generationers vård inräknas.
Risken för ett misslyckande är stor.
En enda person i skötselke(jan som handlar obetänktsamt kan innebära
att hela projektet spolieras.

f naturskogar är det inte
På Hå11et finns TalIticka
kan bti nästan Iika gammal
Talltickan växer enbart på

bara träd som kan bIl riktigt
(PelIinus pini) en svamp vars
som en männfl§ka.
tallar som är över etthundra

gamIa.

fruktkropp

år gamla.

av tryfflar.
inventera.

Hasserticka (Dichomitus campestris) utgör en annan säl1synt tickartsom vi i Nyköping har anledning att vara särskilt uppmärksam påför dess huvudsakliga utbredningsområde är beräget i östra sörmrand.Tickan återfinns endast i sådana områden som har haft obrutenkontinuitet av hasselbestånd i flera generationer

r gamla hasserbestånd förekommer frera särlsynta artervarelser som vistas under jordytan är extremt svåra att

r planarbetet måste man våga och vilja ryfta även besvärriga problemöver ytan för att åstadkomma ett furlgott resultat.



I dagens samhäI1e går utvecklingen mot en ökande miljömedvetenhet
som innebär lnsikt om att man i framtiden måste ägna mera

uppmärksamhet åt förebyggande friskvård.
För att man skall kunna hejda behovet av den nu pågående stora
kostnadsstegringen för resurskrävande botande sj ukvård behöver
man ti11ämpa en helhetssyn på befolkningens livssituation vid
a1lt planarbete.

Närheten och till-gången på uppreverserik grönstruktur utgör en

viktig faktor i kommande generationers Iivskvalitetshöj ande
fris ks portv erksamheter .

0rörda artrika naturskogar med inslag av gamla träd, stor,
bj-otogi-sk mångfard och höga naturvärden och som även uppfylrer
besökarnas behov av skönhetsförnimmelse och andli-g tillfreds=
stä11e1se kommer att bli a1lt attraktivare besöksmåI i framtlden.

Hå11et gör Nyköping tiII en tätort vilken begåvats med ett unikt
och ovanligt centralt beräget naturområde, som med stor hänsyn
och varsamhet i planarbete och förvaltning,,har stora möjrigheter
att för alI framtid bidra ti11 att göra Nyköpig tiII en attraktiv
plats att vara verksam på samt bosätta sig och reva i.
Friluftsgården FRTSKSP0RTT0RpET och dess omgivningar på västra
Hå1tet utgör navet i många av de aktiviteter som nu förekommer där.
Detta område har stora naturliga förutsättningar att förbIi ett
mycket eftertra ktat besöksmåI för Nyköpings innevånare och deras
gäster även i framtiden om planerare och beslutsfattare verkligen
vi11 använda sitt sunda förnuft.

Undersökningar har visat att patienter som har möjlighet att få se
grön vegetation med levande träd från sitt sjukläge tillfrisknar
fortare än vad patienter som saknar denna möjrighet gör.

Vid rehabilitering av sjukdomar ordinerar 1äkare nu i a1lt större
omfattning utevistelse med röre1se och motion som kompliment
elIer ersättning för medicinering.
På initi-ativ av personer som fått en sådan ordination har ett väI
anpassat skidspår tillkommit med utgångspunkt från Frisksporttorpet.

Dagrigen besöks skogsområdet vid Frisksporttorpet av flera
rullstolsberoende personer som omtalat att på stigarna där är det
1ättre att ta sig fram med rulIstoI och man får bättre,,skogskontakt,'
än på andra stä1Ien i Nyköping.



I den coronatid vi nu befinner oss i kan det vara 1ämpligt att
göra en tillbakablick på tidigare epidemiers härjande i våra
tra kter.
1906 beslutades om anslag för att bygga ett sanatorium för
lungsj uka i Nyköping.
Man varde Blommemhof för dess "omedelbara grannskap ti11 skogen
å Västra Hå11et och där uppvälIande vattenkä11or samt med sin
fria utsikt mot söder och väster".
Det i förhåIlande ti11 stadsbebyggelsen högt belägna skogsområdet
med sin rena, fina Iuft,ansågs ha en gynnsam inverkan på TBC

patienternas tillfrisknande.
Coronaviruset kommer förvisso inte att vara det sista virus som

kommer att stä11a tiIl problem för mänskligheten.

För nutidens samhällspIanerare gä11er det att se tiII att det inte
bara finns ytor av asfalt och betong för folk att hå1Ia til-I på i
framtiden.
Människor, djur och växter är inte några robotar av dött materi-al
utan de är levande varerser, vilka behöver ti11gång på gröna ytor
som dom kan vistas och leva på.

Berört område innehåIler många kvaliteer som måste tydliggöras och
bea ktas i översiktsplanen .

Coronakrisens härjningar har förhoppningsvis lett ti11 att det är
flera personer i samhällsbeslutande stä1Ining, som fått upp ögonen
för att det riinte enbart finns Iättmätbara materiella egenskaper
att värdesätta vid översiktsplanens utformning.
Förståelsen borde nu ha ökat för att det även finns andra faktorer
att bea kta , som att visa hänsyn tirr social samverkan , andliga
värden , existensvillkor för a ktiviteter med höga men svårmätbara
häIsoeffkter. inslag för 1ångsiktigt hå11bar livskvalitet och
uppsatta miljömå1, vilka utgör behov som måste titrgodoses för
att samhället skal1 kunna fungera.



FBISKSP0HTT0RPET har sedan 1913 varit bostä1Ie för Nyköpings stadd
s kogva ktare .

Flertalet av våra vanli-gaste skogsträd växer nu därför samlade på

detta stä11e.
I samarbete me11an Nyköpings Frisksportklubb, Svenska Kyrkan,
Skogsvårdsstyrelsen och Nyköpings kommun har genom ett lonaprojekt
anlagts en ABB0RETUMSTIG intilI Frisksporttorpet med gedigen
lnformation om träd, som här presenteras på ett 1ätti11gängligt
sätt för aIIa besökare.

När:;skogsvårdslagen kompletterades med en äde11övskogslag för
att rädda de återstående ädeIIövskogsbestånd som fanns i landet
gjorde Nyköpings Frisksportklubb en inventering av ett område på

västra Hå11et, som visade sig innehårra så stor andel av äd1a
1övträd att det med god råge överskred lagens minimigräns både
beträffande områdesareal och andelen Iövträdsvolym mätt i
brösthöj d.
Uppgifterna har överlämnats tiII kommunens handtäggare.

Av de äde1Iövskogsarter som fanns med i denna förteckning är nu

både aIm och ask upptagna i röd11stan över hotade arter.

Nyköping var 1änge förskonat från angrepp av almsj ukan.
Almsjukan orsakas av svampar som måste få hjärp med sin spridning
av insekter.
De två första träden som angreps i Nyköping var de armar som

stod närmast E4 i den gamla aImallen utefter Blommenhovsvägen.
Almar utgör ett trädsrag som har råg adventivbildningsförmåga
och är därigenom svåra att beskära.

SÖRMLANDSLEDEN går genom området förbi Frisksporttorpet.
Denna sträcka av Sörmlandsleden utgör också en del av det stora
system av vandringsleder som korsar och sammanbinder flera av

Europas 1änder
Denna vandringsled som sträcker sig meIIan BalkanIänderna och
Finland/BaIticum har fått beteckningen E6.

Det förekommer att vandrare som anIänder med flyg tilI Skavsta
rastar och övernattar vid Frisksporttorpet i samband med vandring
på Ieden.

Vandringsleden EG bör behandlas respektfullt i översi.ktsplanen
för den ger Nyköping internationell uppmärksamhet som turistort.



På HåIlet finns det många skyddsvärda kultur och fornlämningar.
unikt för Nyköping utgör tirr exempel de ännu värbevarade
grustäkter som sringrande i terrängen togs upp med handkraft
och hästar som dragare, före rastbirarnas och grävskopornas
tillkomst i hanteringen.
vid de flesta samhärlen i sverige har dessa kurturlämningar
utplånats i samband med mekaniseringen.
För några år sedan utgick ett upprop om att arla kommuner
sku11e inventera och dokumentera förekomsten av sådan kultur.
Nyköpings kommun, som trotigen har ett av landets bäst bevarade
områden från denna kulturepok, har ännu inte reagerat ochLtg111it
sitt ansvar för sin kulturhistoria
r vissa av de djupa dalkjusor som hanteringen format på Hårret,
råder sådan tystnad att inte ens trafikbulrret hörs.

När båtvarvet vid Nyköpingsåns utlopp rades ned byggdes en hög.r,r
stenmur i åkanten.
Stenen ti-llirmuren kom från HålIet.
På Hår1et finns tydriga 1ämningar efter stenbrytning både från
stenbrott vid hälrmarker och från kirning av fryttbrock.
vid Frisksporttorpet finns det synliga spår av ryckad kirning
av flyttblock men även efter en misslyckad sådan intlllvvanaridna.

I malmstråket som korsar Hå11et har si-Iver eftersökts i närheten
av motionsbanan vid Frisksporttorpet,

Pågamla kartor finns ett registrerat gravfäIt intilI idrottsplanerna
vid Fråbksporttorpet
Detta gravfä1t Iigger högre i terrängen än det gravområde som nytigen
grävts ut vid Mejeriet och kan härstamma från en äIdre tidåIder.

Kung Bönnes kärra och stenmurarna vid Magnieberg utgör också
kulturskyddsobj ekt som bör uppmärksammas.



En kyrkogård utgör den plats i samhälIet vars besökare förväntas
finna ostörd ro vid sina minnesstunder bland avlidna s1äktingar
och vänner.

Vid Nya Kyrkogården i Nyköping har kyrkogårdsförvaltningen
skickligt med hj ä1p av träd, buskar, vackra blommor, stenar och
vattenkonst skapat en lugn, vacker och konstnärligt skön oas,
omgiven av rogivande häckar, pIank, murar och vallar.
På denna fina kyrkogård kan Nyköpings nuvarande och titlkommande
innevånare efter att ha avslutat sin jordevandring, få en värdig
plats att bIi begravd på.

När trafiken ti11 flygplatsen för några år sedan ökade kraftigt
byggdes en hög bulrervalr /en investering i mirjonkrassen/
på den sida av kyrkogårdens område, som kom att beröras av det
ökande trafikbutlret.

I Översiktsplanen förutsätts att Nyköpings folkmängd kommer att
öka i framtiden.
Detta innebär också att antalet avlidna personer i Nyköping ökar
för varje år som går.
Att i detta läge försvåra för kyrkogården att ta hand om de döda
och deras anförvanter på ett värdigt sätt, genom att i översikts-
planen markera ytterligare ett påträngande 'trtrfikomr:åde i dess
omedelbara närhet är absurt.

Det på kyrkans mark närbe1ägna idyltiska Frisksporttorpet och dess
omgivningar utgör ett värdefullt komprement ti11 kyrkogården.
Många av kyrkogårdsbesökarna kombinerar sitt besök med en rogivande
fikapaus vid torpets uteplatser eIIer en stunds avkopplande skogs-
vandring r i den ostörda omgivningen.
Många torpetbesökare kan också för1ängaesin vistelse med ett besök
på kyrkogården för att njuta av blomsterfägringen.

Den inlagda trafikmarkeringen i befintligt grönområde utgör en
äilakartad kräftsvul-st i översiktsplanen som omedelbart måste
bortopereras.
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Vid en inventering av fågellivet på V.Hå11et konstaterades det
för första gången i Sverige att de fåg1ar som hö11 tiII nära
motorvägen E4 utelämnade de fina tonerna i sin sång, medan

fåg1ar av samma arter som fanns inne i skogen behöI1 hela sin
vackra repertoar.
FågeIsången är j u energikrävande och de sångtoner som ingen kan

höra på grund av trafikbullret används därför inte.

Liksom hos oss människor råder det även bostadsbrist hos fåglar.
f samband med inventeringen sattes det också upp ett stort antal
av numrerade, koordinatinmätta fågelholkar för framtida forskning
i området
Kontrorrer har visat att samtliga holkar tagits i besittning.

Hos aIItför må nga okunniga personer råder missuppfattningen att
om man vil-1 gynna fågeIlivet räcker det med att enbart sätta upp
fågelholkar.
För en ryckad häckning krävs att fågerföräldrarna kan finna
tillräckligti-rmed f öda åt sina ungar i omgivningen.
En annan ofta bortglömd faktor är att de flesta av alIa fåg1ar som

häckar i vårt Iand bosätter sig inte i holkar.

vid Frisksporttorpet pågår försök med åtgärder som kan gynna
även arter som inte häckar i holkar.
För att förstå sammanhangen krävs kunskap.
Det finns vissa jämförbara rikheter mefran fåg1ar och fork.
Man kan inte stoppa in aIIa fåg1ar i holkar.
Man kan inte heller stoppa in alla människor i tätorternas centrum.
Det måste ges llvsutrymme för fåglarna att hitta mat.
Det måste ges livsutrymme för förk att även kunna leva på

landsbygden för att ett samhä1re skarl kunna fungera vär.
Misslyckandet skrivs för fågelungar med : DöD.

Misslyckandet skrivs för folk med : SJUKD0MAB, ELÄNDE.

I V.Hå11ets fågeIliv ingår flera rödIi-stade arter och det finns
tecken som tyder på att platsen har utnyttj ats tilr;,;h16yddEid
nattplats för fågIar.
Bullerstörningarna påverkar givetvis dj ur och människor negativt.
Därför är det viktigt att inte grönområdet vingklipps.
I framtiden kommer tiIlgången på centralt belägna stora grönområden
att bIi ett krav i aIl bebyggelseplaneri_ng.



I översiktsplanen saknas tecken på att det finns en bearbetad och

väI genomtänkt 1ångsiktigt hå11bar helhetssyn för det berörda

området där Västra Hårlet är beläget'

Det förefalIer snarare vala en vedertagen norm att hastigt uppkomna

ideer',Som saknar hänsyn tiII befintlig omgivning, aVSes att

genomföras.

utformningen av ett samlat stationsläge för tåg och busstrafik

med närhet till verksamheter i stadens centrum innebär givetvis

konfliktsituationer meIIan tillgänglighet och störningar'
TiIlfäIIet ger också stora möjligheter stt vidta åtgärder som

leder tilt goda och mitjömässigt 1ångsiktigt hå11bara planlösningar'

Befintlig iärnväg och motorväg som är viktiga förbindelseleder
i samhä11et utgör också svårforserade barriärer i detta område
Iiksom på andra stäIIen i kommunen.
En framtida bättre samordning av kommunikationer tiIl dessa redan
störda och avskärmande stråk borde utveckras.
Där kan även stråk för Er, Tere, Bredband, Fj ärrvärme, Vatten och
Avlopp m. m. kunna inrymmas.

Melran Brunnsgatan och Högbrunn skurle T. ex. ett "Utvecklingsområde
för biltrafik'gå att räggas in på samma område som befintligt
" Utvecklingsområde f ör j ärnväg', €nedan f inns .

Man behöver ju inte enbart tänka i enplansrösningar.

På andra stä11en i Europa har motorvägssträckor som passerar
tätortsbebyggerse kapslats in i rjusgenomsläppliga tunnrar.

För några år sedan gjordes en undersökning i Nyköping som visade
på att i stadsdelar som västra Nyköping, 0ppeby och Högbrunn rådde
underskott på närliggande grönytor tillgängliga för lekplatser och
rekreation.
Situationen har inte förbättrats för dessa områden sedan inventeringen
genomfördes.
Trots att Nyköpings kommun har bestämt att kompensationsprincipen
ska11 gä11a när parkmark exploateras har detta aldrig skett.



ÖvTnSTKTSPLANEN skarr utgöra vägledning för Nyköpings framtida
utveckling.

Att utveckla innebär att tillvarata och förädIa de värden som

f i-nns.
Att rasera och utplåna befintliga tilIgångar kaIlas vandalisering.
Ekonomiskt är det också förderaktigare att utnyttja befintriga
naturvärden än att behöva ersätta dem.

UTROTAS ARTER OCH FÖRSTÖRS KULTURFÖBEKOMSTER KAN SKADAN

TILL OCH MED BLI OMÖJL]G ATT REPAHERA.

Redan när Nyköping formulerade programmet för sin AGENDA zt
verksamhet fastslogs att a1la berörda i kommunen, både anstäIlda
och poritiker, skulre vara så vä1 insatta i ämnet att de kunde
genomföra en Iångsiktigt hå1Ibar miljöverksamhet.

De i "Må1 och riktlinjer för grönstrukturen i Nyköpings tätort"
omnämnda ; Gröna kilar, Förbindelsestrå k , spridningskorridorer
och Inget exploateringsintrång bör tydtiggöras i översiktsplanen.

RÖDLISTAN som är en sammanstäIIning av vårt lands hotade arter
har nyligen reviderats.
Därvid konstaterades att antatet arter som uppförts på ristan
har ökat sedan förra reviderlngen.

De förs1ag som 1äggs fram för beslut i Översiktsplanen bör formuleras
så att de, garanterar att tillståndet för de arter som finns upptagna
på rödlistan inte försämras och att de arter som inte finns med på
rödlistan riskerar att hamna där.
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