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Föreningen anser att planen innehåller flera positiva aspekter, såsom förtätning på 
hårdgjorda ytor och att grönstråket utmed Säveån kommer att kopplas till 
Kvibergsområdet. I utformningen av grönstråket vill dock föreningen gå ett steg 
längre och lägga större vikt vid att bevara och utveckla naturområdet längs och i ån. 
 

Enligt MKB:n skulle flera skyddsvärda arter som lever i och runt ån påverkas negativt 
av planens genomförande. Föreningen anser att strandvegetationen i stället skall 
förstärkas genom att inte bara behålla de befintliga träden utan även plantera nya 
och därmed förbättra förutsättningar för exempelvis kungsfiskare och lax. 
 

En gångväg i grönstråket kan bli mycket attraktivt. På samma sätt som längre 
uppströms kan en gångväg strax intill strandbrinken ge en kontakt med naturformer 
som är mer spännande än de solitära träd som planen nämner. På något ställe 
kunde en liten brygga leda ut till en plattform i ån med bänkar för avkoppling. 
 

För att spara växtligheten i strandkanten och för att undvika den barriär som den 
planerade kajen skulle utgöra för fåglar och däggdjur som rör sig längs ån, anser 
föreningen att angöringsplatsen anläggs ute i vattnet med en smalare bro som 
ansluter till stranden. En möjlighet kan vara en flytande brygga, som kunde anpassa 
sig även vid extrema vattennivåer.  
 

Föreningen motsätter sig att strandskyddet generellt avskaffas inom planområdet. 
Föreningen anser att strandskyddet skall gälla i vattnet i hela planområdet. Vidare 
ska strandskyddet omfatta all park och naturmark, samt områden där inte hårdgjord 
yta går ända fram till åkanten.  
 

Det är viktigt att kollektivtrafikknutpunkten ska kännas attraktiv för de resande, 
framför allt för snabba och smidiga byten tåg/spårvagn/buss, men även upplevas 
som en inbjudande miljö. Utställningshandlingen uttrycker bra intentioner för detta, 
men det är viktigt att det följs upp i det fortsatta planarbetet och den fortsatta 
utredningen av trafiken.  
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