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Angående asfaltering av P-plats Falsterbo Strandbad

Falsterbonäsets Naturvårdsförening har noterat att Vellinge kommun avser att "försköna" Strandbadens parkering
genom att asfaltera delar av denna och att sätta upp belysning längs gångstigen söder om parkeringen.
Vi anser det mycket olyckligt att hela eller delar av Strandbadens naturparkering asfalteras då den ingår i ett område
med höga naturvärden. Som kommunen själv skriver i handlingarna för planändring av intilliggande Falsterbo 7:104,
HSB Strandbaden är området "framförallt sommartid ett betydelsefullt rekreationsområde för badgäster, men har också
stora kvalitéer för friluftslivet under resten av året". Från naturparkeringen leder gångstigar ned till badstranden genom
först en blandskog av tall och olika lövträd vilket övergår i landskap med strandängar av gräs och höga sanddyner innan
badstranden tar vid. Naturparkeringen är således en sammanhängande del av strand, dynlandskap, strandängar och skog.
Vi anser att om man drar in nyttotrafiken från Strandbadsvägen via Kullsbackavägens förlängning och Ammebrovägen
till Strandbadens godsintag, så är vi positiva till en asfaltering på sträckan från Ammebrovägen till godsintaget och
toaletthuset. Det går att med skyltning lösa så att denna infart enbart blir tillåten för leveranser samt för trafik till den
planerade handikapparkeringen utanför toaletthuset (och för all del för turistbussar om de tvunget måste angöra
Strandbaden via asfalt).
Det vore ett helgerån att asfaltera andra delar av Sveriges kanske vackraste P-plats, som har en makalös blomning i juni
och början av juli. Beträffande pölarna på parkeringen som uppstår efter regn, så anser vi att kommunens tekniska
kontor är mer än tillräckligt kompetent att lösa frågan genom att på rätt sätt tillföra makadam och grus. Det har man
lyckats med på andra ställen i kommunen. Nu har man ju dessutom fått en ordentlig budget för ändamålet.
Beträffande belysning anser vi det olyckligt att kommunen sakta men säkert rullar ut en belysningsmatta över större och
större områden på Näset. Frågan är om det ökar säkerhet och trygghet eller bara är ett slöseri med medel och
energi? FNF förutsätter att Vellinge kommun är medveten om att artificiell belysning oftast leder till ytterligare
urbaniserande åtgärder, som sänker områdets attraktionskraft både för närboende och turister.
Hela detta område - Falsterbo Strandbad inklusive Falsterbo stadspark - är ju dessutom marknadsfört som Naturslinga
av Vellinge kommun och Falsterbonäsets Naturvårdsförening gemensamt i ett nyligen invigt Leaderprojekt. Asfalt och
belysning hör inte hemma här!
Falsterbo den 16 augusti
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Falsterbonäsets Naturvårdsförening / FNF
Box 32
239 21 Skanör

