Falsterbo 2008-09-15
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Vellinge kommun
235 81 Vellinge

Angående Planprogram för del av Falsterbo 2:1 samt Falsterbo 16:9 – tomter inom f d
stationsområdet samt lägenheter utmed Fädriften, Vellinge kommun, Skåne län. D
nr:08/1359, 2008-06-02
Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) har tagit del av rubricerat planprogram och anser
att det till alla delar ska förkastas och att gällande detaljplaner ska följas. Vi önskar ingen
ytterligare bebyggelse inom dessa områden. Vi anför följande argument för vår ståndpunkt:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Som bekant ligger hela Falsterbohalvön inom ett område som förklarats vara av
riksintresse för naturvården och friluftslivet. Här ska bevarandeintresset prioriteras
före exploateringsintresset. Vi anser att de grönområden som enligt
planprogrammet skulle bebyggas är viktiga för bevarandeintresset. Särskilt gäller
det grönområdets nordvästra del, som utgör en naturlig förlängning av
grönområdet vid Kärleksstigen.
Planprogrammet strider mot gällande detaljplaner. Man kan ju undra varför man
först fastställer en plan för att sedan vilja ändra den!!!
Grönområdet i den nordvästra delen är det sista kvarvarande oexploaterade
området i centrala Falsterbo (förutom stadsparken). Det bör bevaras obebyggt!
Falsterbo behöver sina kvarvarande "vilda" och oexploaterade gröna ytor. De
hjälper till att ge orten en lantlig prägel. Om dessa ytor bebyggs får Falsterbo en
allt mer oattraktivt urban prägel.
Den befintliga parkeringsplatsen bör inte utvidgas eller asfalteras.
Parkmark bör inte övergå till kvartersmark. Kommunen har talat om att de
borttagna almarna skulle ersättas med nya träd. Enligt förslaget skulle det bli hus
och parkeringsplats i stället.... ett rejält nedköp! Det kan vi inte acceptera.
Vi föreslår att den nordvästra delen bearbetas till ett naturligt grönområde. Det
gamla hönshuset tas bort, nya träd planteras som ersättning för de fällda almarna
och marken bearbetas till äng. Den nordöstra delen, där flera ersättningsträd för
borttagna almar har planterats, är bra som den är.
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