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Frågor om natur och miljö från Lerums Naturskyddsförening till 
partierna i Lerum inför valet 14 september 2014 

 

 

1. Lerum ledande miljökommun 

Bakgrund Enligt fullmäktigebeslut i november 2009 ska Lerum bli Sveriges ledande 

miljökommun år 2025 och kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och 

inflytande. 

 

Frågor 1.1 Gäller detta beslut fortfarande och ska det vara styrande för planeringen av 

framtiden i Lerums kommun? 

 

1.2 Vilka viktigaste konkreta åtgärder behövs för att uppfylla beslutet? Gör en 

prioriterad lista! 

 

 

 

2. Planering 

Bakgrund Det finns ett mål att befolkningen i Lerum ska växa med 1 % årligen. 

 

Frågor 2.1 Ska tillväxtmålet fortsätta att gälla? 

 

2.2 När ska en ny översiktsplan vara färdig? 

 

2.3 Var ska nya bostäder byggas? 

 

2.4 Ska jordbruksmark och känsliga naturområden fredas från ny bebyggelse? 

 

2.5 Ska kommunen underlätta för lokal odling på eller nära bostäder? 

 

 

 

3. Energi 

Bakgrund Det finns tillstånd att uppföra 6 vindkraftverk i Öijared. Vindkraftsprojektet i 

Näs (Rävbacka) verkar ha stoppats. Vindkraftsprojektet i Lövsjöområdet norr 

om Gråbo kan komma att stoppas. 

 

Frågor 3.1 Finns det anledning att påskynda projektet i Öijared för att få ett konkret 

referensprojekt? 

 

3.2 Är etablerande av fler vindkraftverk lämpligt och önskvärt i Lerums 

kommun? 

 

3.3 Ska möjligheterna att installera solcellsel på kommunens fastigheter 

utnyttjas, exempelvis kommunhuset på Bagges torg? 
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4. Transporter 

Bakgrund Västra Stambanan är överbelastad, vilket riskerar att minska tågtrafiken och 

istället öka landsvägstrafiken. 

 

Frågor 4.1 Ska Lerum aktivt verka på alla nivåer, så att Västra Stambanan byggs ut 

med fler spår? 

 

4.2 Finns fortfarande behov av en ny motorvägsavfart i Lerums centrum? 

 

4.3 Ska biltrafiken i Lerums kommun minska och i så fall hur? 

 

 

 

5. Naturvård 

Bakgrund I Lerums kommun finns områden med höga naturvärden. Detta gäller även 

områden nära och inne i bebyggelsen. 

 

Frågor 6.1 Vilka är Lerums kommuns viktigaste och mest bevarandevärda 

naturområden? Lista de minst tre viktigaste i rangordning! 

 

6.2 Ska kommunens skogar skötas med hänsyn till naturvärden och rekreation, 

exempelvis genom kontinuitetsskogsbruk utan kalhyggen? 

 

6.3 Ska en grönstrukturplan tas fram, lämpligen som del i en ny översiktsplan? 

 

6.4 Ska en övergripande plan tas fram för bevarande av naturvärdena längs 

hela Säveåsystemet genom Lerums kommun? 

 

 


