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insänt

Makten i kyrkan  
är en öppen fråga

l   Till och med den 31 december 2017 
styrs Österåker-Östra Ryds försam-
ling av Socialdemokraterna och Le-
vande kyrka med 11 mandat vardera  
av de 35 mandat som finns i kyrkofull-
mäktige. 

Vilka som styr från och med den  
1 januari 2018 är dock mer oklart, efter-
som Socialdemokraterna preliminärt 
förlorade 1 av sina mandat. Levande 
kyrka förlorade 5 av sina mandat. 

Tillsammans har dessa nomine-
ringsgrupper således 16 mandat och är 
1 mandat större än POSK som fick  
9 mandat och Borgerligt alternativ 
som fick 6 mandat. 

Återstår då att se vem/vilka 
dessa grupperingar erbjuder ett 
valtekniskt samarbete, för att 
få större eller egen majoritet och 
större inflytande. 
De kan välja mellan Centerpar-

tiet som fick 3 mandat och Vänstern i 
Svenska kyrkan, som fick fortsatt för-
troende med 1 nytt mandat. 

Ed ViVEnius (Visk)

 IVeckans hjälte
Räddare i nöden när 
färdtjänsten strejkade
l   Vill skicka ett varmt tack till Elisa-
bet som skjutsade mig och 
min dotter hela vägen 
från Ljusterö till Sollen-
tuna när färdtjänsten in-
te fungerade.
ingEr

Staten skövlar på Bogesundslandet 
 Gdebatt

l   Höstetid får Naturskydds-
föreningen ofta upprörda 
samtal från svampplockare 
som begett sig till sitt favo-
ritställe på Bogesundslan-
det för att fylla sin korg, bara 
för att upptäcka att den här-
liga svampskogen förvand-
lats till ett kalhygge. 

Det är svårt att förstå att 
mindre än 20 procent av 
skogsarealen är skyddad 
från skogsbruk i ett område 
som är så viktigt för frilufts-
livet i Stockholmsregionen 
att det klassats som riksin-
tresse, och sedan två år ock-
så är naturreservat. 

Det är också svårt att för-
stå att endast hälften av ytan 
ens är inventerad på natur-
värden.     

Naturskyddsförening-
en bevakar avverknings-
anmälningar som kommer 
in från markägaren Fast-
ighetsverket för att försö-
ka stoppa avverkningar åt-
minstone i de värdefullaste 
skogarna. 

Nyligen gjorde vi en egen 
inventering av ett hotat om-
råde på 3,5 ha nära Träsk-
sjön. I området finns mycket 
höga naturvärden, massor 
av svamp samt vandrings-
led, cykelled och ridstig. 

Vi har slagit larm till 
Skogsstyrelsen som gran-
skar skogsbruket och läns-
styrelsen som ansvarar för 

naturreservatet. Länssty-
relsen hade ingen erinran 
och Skogsstyrelsen ansåg 
att skogsvårdslagens krav 
uppfylldes. 

Resultatet är att skog 
med naturvärden och 
känsliga arter sedan 
den 6 oktober avverkas 
i naturreservatet.    
Det pikanta i historien 

är att avverkningen görs av 
Skogsstyrelsen själva som 
en del av deras kursverk-

samhet, en motorsågskurs 
som man valt att förlägga till 
en värdefull skog istället för 
i någon av de många gran-
planteringarna. Det hade vi 
inte haft några synpunkter 
på.    

Kalhyggen är ett omo-
dernt sätt att bruka skog och 
orsakar stora koldioxidut-
släpp, och förlust av både 
biologisk mångfald och vär-
de för friluftslivet. Natur-
skyddsföreningen i Stock-

holms län anser att i tät-
ortsnära produktionsskog 
bör hyggesfritt skogsbruk 
med skonsammare metoder 
tillämpas.

Södra delen av Boge-
sundslandets naturreservat 
bör inventeras på nyckelbio-
toper och naturvärden inn-
an nya avverkningar plane-
ras. 
Jan Holmbäck, ronny Fors, 
bEatricE sundbErg 
Naturskyddsföreningen
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Skyddsvärd skog huggs ner – och det är Skogsstyrelsen själv som håller i yxan. Skribenterna kräver 
att kalhuggningen stoppas. FOTO: NATuRSKyDDSFÖRENINGEN
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Replik på insändaren ”Ditt 
parti deltog i beslutet” den 
17 oktober.
l   Undertecknad skrev en in-
sändare där jag påstår att vi 
som bor i Österskär utsätts för 
en riktad och orimlig bestraff-
ning för felparkeringar som 
inte stör trafiken. Hantverka-
re och gäster till oss i Öster-
skär tvingas ofta ställa ifrån 
sig bilen i vägkanten på grund 
av att alternativ saknas. 

När jag ifrågasätter det-
ta agerande och pekar ut den 
som tagit initiativet, bygg-
nadsnämndens ordförande 

Hampe Klein (M) svarar han 
med en lång utläggning där jag 
och Roslagspartiets politiker 
också ska stå vid skampålen. 

Hampe Klein och resten av 
alliansen vet att det är omöj-
ligt för oss att få dem att ändra 
på något beslutsförslag, så det 
blir till sist meningslöst att 
försöka agera då ingen vaknar 
upp och reagerar. 

Vårt hopp är att väljarna i 
Österskär tröttnat på dessa fa-
soner och ger oss sitt stöd i näs-
ta val, då blir det slut på böter 
för bagatellartade förseelser.
bJörn molin, Roslagspartiet 
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