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591 86 Motala

Naturskyddsföreningen Motala har inbjudits att lämna synpunkter på ÖP 06 ”Motala möter fram
tiden”. Diarienummer 09/KS 0483
Vi känner till översiktsplanen och har tidigare haft den på remiss. Vid det tillfället studerade vi den
noga och lämnade synpunkter på dess innehåll.
Den är ett bra hjälpmedel för information om vilka planer som kommunen har beträffande markens
användning. Genom översiktsplanen vet vi hur planerna inom kommunen ser ut.
En översiktsplan har kort aktualitet, så även ÖP 06. På flera områden har ändringar skett.
Exempelvis har rv 36 blivit rv 34 och Vägverket har ändrat förslaget till ny sträckning norr om Boren.
En förbindelseväg mellan den planerade trafikplatsen vid Södra Freberga och rv 32 är inte längre
aktuell.
Kapitlet om vindkraft behöver nog skrivas om lite grand, då det inte är helt aktuellt i alla stycken.
Det Naturskyddsföreningen saknar i ÖP 06 är ett nytt avsnitt om strandskyddet, eftersom nya
strandskyddsregler trädde i kraft förra sommaren. Kommunen har möjlighet att peka ut de områden
som är lämpliga för landsbygdsutveckling. Där kan kommunen lättare ge dispens för byggande. Vi
önskar få reda på vilka dessa områden är, så snart det är beslutat. Det skulle också vara önskvärt, att
vi fick reda på alla dispenser som ges. Om och i så fall var Länsstyrelsen utökar strandskyddet till
300m vore också bra, om vi finge veta.
I den versionen som finns på nätet vore det önskvärt att ändringar skrivs in kontinuerligt och
markeras på något sätt, helst i marginalen. Detta för att lätt hitta uppdateringar.
Vi har en känsla av att våra förslag bara kastas olästa åt sidan. Som remissinstans kan vi begära att
förslagen värderas och tas på allvar. Vi önskar också bli delgivna om orsaker till att vi inte får gehör
för våra åsikter. Demokratin är satt ur spel när ni inte tar in och värderar inlämnade förslag. Vår
känsla är att allting redan är beslutat och att ni begär in remisser bara för att följa lagarna.
Vår förening arbetar ideellt och lägger ned mycket tid och energi på att samhällsutvecklingen sker
med och inte mot bättre vetande.
Naturskyddsföreningen Motala
Inger Lundqvist
Ordförande

