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Svar på skrivelse "Kommunens målsättning för friluftsliv
och rekreation uppfylls inte i ny skogsbruksplan"

Vi har tagrt del av föreningens skrivelse och vill med det här brevet svara pä

inkommen handling, diadefö rd av tekniska nämnden 2015-02-23 med
di.atienumrn er 20 1, 2:24 4.

Jan §Tetterstrand, fastighetschef och högst ansvatig tjänsteman för kommunens
skogsinnehav är utsedd handläggare pä tekrriska förvaltningen, men då ärendet
berör flera tjänstemanpä kommunen har även Mikael Olsson, skogstekniker
tillika ansvarig för kommunens skogsskötsel, I(alle Alexandersson,
planeringschef, Hanna Åsander planarkitekt och ansvarig proj ektledate för
revideringen av översiktsplanen från planeringsavdelningen samt

miljösamordnare StefanJohansson tagit de1 av er skrivelse fot attta stälJrring till
och bemöta den.

I(ommulen är i uppstarten på ett atbete med att revidera den

kommuntäckande översiktsplanen och i det uppdraget tngär att ta fram
undedag för grönstruktuten i kommunen. En arbetsgupp hat bildats bestående

av tjänstemän frän planeringsavdeiningen, tekniska förvaltningens (park, ftitid,
fastighet), skolförvaltningen, folkhälsoenheten, stadsarkitekt samt

miljösamordnare, sofn kommer att jobba med strategiska ställ-rringstaganden

rörande grönstrukturfrågorna. Arbetsgruppen kommer även atttttta på hur
kommunen bör förhälla sig trll såväl skötselplanen frän 1988 som
skogsbruksplaner samt det underlag ti1I en reviderlr'g 

^v 
skötselplanen som

tagits fram, och som ni också belyser, ännu inte har varrt på temiss eller
beslutats av kornmunfullmäkuge. I arbetet med att revidera översiktsplanen vill
vt gärna ta del ay era liksom atdra föreningars synpunkter, diskuterat
tillsarnmans och tittar på rekreationsvärden respektive natttwärden i och kring
tätorterna. Förslaget på ny OP planeras sedan att till hösten 2016 skickas på

samråd då vi även har er som remissinstans.

Vi ser positivt pä att ni haft en studiecirkel k irg skötseln av kommunens
tätortsnära skogat och har synpunkter på kommunens ställrilngstaganden knng
grönstrukturfrågor och vi välkomnar en fortsatt dialog k irg de hät frägorna.
Arbetsgruppen för grönstflrkturfrägor i atbetet med översiktsplanen kornmet

skrivel se naturskyddsföreningen.docx
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attt^ kontakt med föreningen för en fortsatt diskussion och i det skedet ärvt
givetvis öppen för vidare dialog med föreningen. Det skulle y^r^ önskvärt att
redan nu få en kontaktperson frär. föreningen i detta ätende.

I(alle Alexandersson
planedngschef
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