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Detaljplan för Höllviken 19:54 med flera, Nyckelhålsparken
Falsterbonäsets Naturvårdsförening har tagit del av förslag till rubricerad detaljplan. Nedan följer
våra synpunkter.
Vår generella syn på detaljplanen
FNF är positiv till att kommunen beslutat fräscha upp Nyckelhålsparken i Höllviken. Parken gör
idag ett ganska trist intryck och verkar ställvis ovårdad utan att därför ge intryck av orörd natur.
Som FNF framfört vid ett flertal tidigare tillfällen anser vi att det är viktigt att värna de få vilda
naturmiljöer som finns kvar inom de respektive orterna i Vellinge kommun. Trots att dessa är
viktiga ur biologisk och pedagogisk synpunkt, får de ofta stryka på foten till förmån för belysning,
asfalt, vuxenplanerade lekplatser, parkplanteringar m.m. Gällande detaljplan för Nyckelhålsparken i
Höllviken (H149) medger park med naturkaraktär. Vi anser att Nyckelhålsparken även
fortsättningsvis borde få ha kvar karaktär av att vara en tydligt integrerad naturpark, som kopplar
till Höllvikens intressanta historia som sommarort.

Vår specifika syn på detaljplanen
Det är positivt att gångstråket från Falsterbovägen upp mot ett eventuellt framtida hotell, planteras
med lövträd som ek.
Likaså är det positivt med grusat stråk på den gamla banvallen.
Vi frågar oss dock om röd asfalt är estetiskt tilltalande i naturparkmiljö, också om det gäller ett
"händelsestråk".
Vi tycker vidare att idén med effektbelysning borde skrotas. Vi tycker att det är en märklig idé att
projicera en konstlad stjärnhimmel (med så kallade goboprojektorer). Det förstör totalt den
naturupplevelse som en naturpark bör ge. Men det är väl ett led i att den naturliga stjärnhimmeln
byggs bort med ökat ljus och urbanisering. Då får man skapa en konstlad istället…

Man vill också göra infartsgatan från väg 100 mera stadsmässig. Vi frågar oss varför kommunen så
ofta önskar urbanisera de idylliska miljöerna på Näset. Är det inte lite av att kasta ut barnet med
badvattnet?
Planerna inför parkens anläggande bör också beakta att tall är ett attribut för det sandiga näset och
därför bör dominera parkens trädbestånd.
Platsen omgärdas av en klippt häck, som ett böljande formspråk vilken enligt planen tydligt
signalerar ”park”. Enligt FNF signalerar det tyvärr mindre av ”park med naturkaraktär”. Om häcken
ändå anläggs bör man se upp med dess höjd. Denna får givetvis inte störa parkvandrarens
"utblickar" alltför mycket. Vi anser också att häck av oxel är att föredra före avenbok när det
kommer till nyplanteringar på Falsterbonäset.
Slutligen anser vi att det självklart måste göras en arkeologisk utredning i enlighet med
2 kap 11 § lagen om kulturminnen m.m., för att lokalisera eventuella fornlämningar inom "Stora
Hammar 7:1".
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