
Svar till Häggebymannen angående Skokloster Udde

I EP 8/12 pläderar signaturen ”Häggebymannen” för att man skall bygga i vassruggarna i 
Skokloster och menar att ”det skulle vara mycket trevligt att få en levande skärgårdsstad med 
restauranger, affärer med mera” och att jag borde ägna mig åt Enköpingsfrågor istället för 
Skoklosterfrågor.
För oss styrelseledamöter i Naturskyddsföreningen i Enköping så är vi förtroendevalda för att 
verka för skydd av värdefull natur i Enköping och Håbo oavsett om denna ligger bakom 
knuten eller någon annan stans.
Beträffande detaljplan för Skokloster Udde så har mycket hänt sedan exploatören lanserade 
sina visioner i november 2007 och som innefattade bl.a. bostäder, sjöbodar, bryggor, affärer, 
restauranger och andra anläggningar längs hela strandlinjen från marinan i norr och ned till 
strandområdet nedanför Idealbyn.
Det man bör tänka på är att det är stor skillnad mellan visioner och den ekonomiska realiteten.
En exploatör känner inget samhällsansvar. Deras utgångspunkt är att den investering de gör 
skall generera så mycket pengar som möjligt. 
De är mycket väl medvetna om att tomter vid strandlinjen och med sjöutsikt först kommer att 
säljas ut och generera den största vinsten för dem. 
Skokloster ligger visserligen inom pendelavstånd från flera stora arbetsmarknader men det är 
inte alls säkert att efterfrågan blir så stor. Det kan t.o.m. bli som så att när detaljplanen blivit 
giltig så väljer exploatören att bygga i de mest attraktiva lägena (område 1 – 3) och säljer 
resten av marken till någon annan exploatör.
Ett utökat befolkningsunderlag genererar inte med automatik ökad kommunal eller annan 
service. Om t.ex. en livsmedelsaffär skall kunna leva vidare på småorter så krävs en trogen 
kundkrets. När det gäller kommunal service så utgör skatteintäkterna den stora begränsningen. 
Tyvärr bor det idag bara en handfull aktiva politiker på Skohalvön men skulle dessa bli fler 
och driver frågor som gynnar Skoklosterbygdens intressen så är jag övertygad om att 
Skohalvön skulle få en större del av kakan.
Av ditt inlägg framkommer att du inte gillar vassar. Vassutbredningen i Mälaren på senare år 
är en produkt av den moderna människans framfart i form av ohämmad användning av 
konstgödsel med utsläpp av närsalter i Mälaren som följd och att strandbetet med nötkreatur 
och får i stort sett upphört. När Idealbyn tillkom i början av 1990-talet så började en grupp 
entusiaster hävda strandängarna. Till en början sköttes detta arbete manuellt men numera 
utförs det med hjälp av maskiner.
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