
Rör inte Håbos stränder!

I Ena-Håbo tidningen nr. 2 berättar Håbos kommunalråd Nina Lagh om sina visioner för 
2008. Enligt vilka (den politiska majoriteten) ”hoppas att Frösundavik skall komma igång 
under 2008” och att de ”tittar efter sjönära tomter där vi kan bygga i kommunen eftersom det 
är mycket populärt”.
Inför 2006 års val skickade Naturskyddsföreningen ut en enkät till de politiska partierna med 
frågor med miljöanknytning. Enkäten innehöll bl.a. en fråga om partiernas syn på de s.k. 
strandskyddsbestämmelserna.
Enligt de svar vi erhöll från den kvartett som idag styr i Håbo ansåg Kristdemokraterna att 
strandskyddsbestämmelserna skall respekteras utan förbehåll. Detsamma är vår tolkning av 
Folkpartiet Liberalernas svar. Bålstapartiet anser visserligen att bestämmelserna skall följas 
men medger dessa kan acceptera undantag efter ansökan.
Moderata samlingspartiets svar var att strandskyddsbestämmelserna skall bedömas från fall 
till fall och de deklarerade samtidigt att i fallet Frösundavik var de positiva till bebyggelse 
där.
Vid genomförandet av detaljplaneprogrammet för Frösundavik anser vi att de demokratiska 
spelreglerna åsidosatts av Håbo kommun och Länsstyrelsens planenhet. Programmet har varit 
ute två gånger på samråd, dels i slutet av år 2005 och dels våren 2007. Efter det sistnämnda 
samrådet beslöt Länsstyrelsens planenhet att upphäva rådande strandskydd (300 meter) inom 
planområdet den 13 juni. Någon kungörelse att dispens givits utfärdades aldrig och först i 
slutet av augusti blev det offentligt att detaljplaneprogrammet gått igenom. Då var för sent att 
överklaga eftersom ett överklagande måste vara myndigheten tillhanda inom sex veckor.
Med tanke på detta hemlighetsmakeri från Håbo kommun och Länsstyrelsens planenhet kan 
man tro att dessa agerat medvetet för att föra oss vanliga medborgare bakom ljuset och slippa 
obekväma överklaganden.
Kommunalråd Laghs sökanden efter nya strandområden att bebygga, antagligen i syfte att få 
hit så många rika invånare som möjligt, gör oss naturvänner mörkrädda.
Blir nästa område som Håbo kommun och Länsstyrelsens planenhet fixar dispens från 
strandskyddsbestämmelserna Bruket (vid Krägga) eller Erikslund (Skokloster)?
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