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OSKARSHAMN

"En framgång för demokratin"
VÅNEVIK 11 januari 2017

FOTO: JIMMY LARSSON

Marit Stigsdotter, Jan Brenander och Agneta Anderson är några av personerna
bakom kampanjen för att bevara Våneviks gammelskog.

Naturföreningarna välkomnar beskedet att Våneviks
gammelskog inte ska exploateras under de närmaste
åren.

Artikeln publicerades 11 januari 2017.

Som vi berättade i onsdagens tidning har den politiska
majoriteten inte kunnat komma överens om
exploateringen av Vånevik. Miljöpartiet och
Vänsterpartiet har motsatt sig planerna på villatomter i
området. Därför blir det ingen exploatering under den
nuvarande mandatperioden.

Beskedet glädjer naturföreningarna som har drivit
kampanj för att stoppa exploateringen.

JIMMY LARSSON
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"Vi föreningar som står bakom kampanjen att bevara
Våneviks gammelskog uppfattar beskedet om att skjuta
upp beslutet om exploatering som en stor framgång för
demokratin", skriver naturföreningarna i en
kommentar.

LÄS MER
Exploatering stoppas: "Ingen vill kompromissa"

Föreslår satsning på turism i Vånevik

"Vi är glada att våra politiker lyssnat på oss i
naturföreningarna, boende och besökare som visat
stort engagemang i frågan. Det gynnar alla om det
rörliga friluftslivet inte begränsas genom exploatering
av ett av våra sista kustnära naturområden."

Att stoppa tomtexploateringen för att i stället bevara
och utveckla Våneviks gammelskog som natur- och
kulturområde ligger dessutom helt i linje med
kommunens egen strategi för hållbarhet och
utveckling av besöksnäringen, enligt föreningarna.

"Beslutet är också betydelsefullt i den meningen att
fler får tillgång till området om det lämnas orört, inte
motsatsen som någon politiker hävdat."

Flera inventeringar har gjorts i området sedan
exploateringsplanerna presenterades. Hittills har 31
arter som är skyddade enligt EU-lagstiftning upptäckts
där.

"Med denna nya kunskap borde det vara självklart att
helt undanta Våneviks gammelskog från
exploateringsplaner. Vi hoppas att de som fortfarande
vill driva frågan tänker om och tar del av de alternativa
utvecklingsmöjligheter vi presenterar för partierna",
skriver naturföreningarna.

"Vi som värnar om Vånevik kommer nu att gå vidare
med att sprida kunskap om områdets unika natur- och
kulturvärden och hur ett ansvarsfullt utnyttjande av
dessa kan bli en stor tillgång för Oskarshamns
kommun."
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