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Råstasjön räddad tills vidare
Råstasjön som oersättligt natur- och rekreationsområde i Solna kan bevaras i
sin helhet. Byggplanerna skulle ha förstört hälften av sjöns natur och
inneburit en ovärderlig förlust både för Stockholms läns biologiska mångfald
och för närboendes tillgång till ett älskat rekreationsområde. Domstolen
anser att det inte funnits förutsättningar för att upphäva strandskyddet inom
detaljplanen.

- Jag är mycket lättad över domstolens beslut. Inventeringar vid sjön visar ju
att det finns fler än 190 fågelarter och 340 växtarter. En stor del av sjöns
mångfald skulle inte ha klarat sig på ett mycket mindre område. Det säger
Florian Reitmann, ordförande i Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg,
med anledning av att Mark- och miljööverdomstolen idag sagt nej till
byggnation vid Råstasjön.

Tillsammans med Hyresgästföreningen har Världsnaturfonden,
Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Naturskyddsföreningen i SolnaSundbyberg kämpat emot byggplanerna som blev kända i oktober 2012.
Största engagemanget kom dock från flera hundra engagerade medborgare
som ingår i Nätverket Rädda Råstasjön. Ett stort folkligt motstånd har vuxit
fram och nästan 25 000 människor har gett sin underskrift för att rädda
Råstasjön. Solna stad har inga beräkningar på hur många personer som
utnyttjar området idag, men kommunpolitiker utgår från att det är minst 30
000 personer som regelbundet vistas i området kring sjön.

- Vi och Nätverket Rädda Råstasjön kommer att fortsätta att engagera oss för
Råstasjön och för att bevara denna oas i vår tätort. År 2013 utsåg
Världsnaturfonden WWF Råstasjön som det område som är mest värt att

bevara i Stockholms län. I tre och ett halvt år har vi kämpat för Råstasjön –
nu ska vi satsa på att bevara denna ”svenska pärla” för framtiden, säger
Henrik Waldenström på Världsnaturfonden WWF.
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Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra.
Naturskyddsföreningen i Stockholms län jobbar med en mängd olika
regionala miljöfrågor. Inom länet finns 26 kretsar med mer än 52 000
medlemmar. Vi jobbar med allt från lokala planfrågor till att arrangera
utflykter.
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