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Ansvarslös översiktsplan
Den fortfarande gällande översiktsplanen för Lerums kommun är ÖP 2008 och utgick från förhållandena
i början av 2000-talet. Därför är den hopplöst föråldrad och borde ha ersatts långt tidigare. Ett förslag till
ny översiktsplan har av kommunfullmäktige lämnats ut på samråd till 12 september.
En rimlig övergripande förutsättning borde vara att Lerums kommuns översiktsplan ska hantera de globala
hoten mot klimat, biologisk mångfald och naturresurser för att säkra mänsklighetens fortlevnad. Men så är
inte alls fallet, eftersom planen innebär fortsatt ohämmad tillväxt och exploatering utan några hänsyn till
de nära förestående framtidshoten. Dessa hot har blivit extra tydliga under den gånga sommaren och har
bekräftats i senaste rapporten från FN:s klimatkommission IPCC.
Lerums kommun har goda förutsättningar för en hållbar framtid i balans. Förslaget till översiktsplan innebär
istället generellt åtgärder och aktiviteter som skadar klimatet och möjligheterna att bevara den biologiska
mångfalden.
Förslaget saknar anknytning till den förutsägbara framtiden. I stället baseras planens förslag på extrapolering
av den gångna samhällsutveckling som på kort tid leder till klimat-, miljö- och resurskatastrof genom
ohämmad tillväxt.
Planförslagets separata hållbarhetsbedömning saknar utgångspunkt i att klimat, biologisk mångfald och
naturresurser kräver total omställning av samhället redan inom 10 år. Lerums Naturskyddsförening anser att
översiktsplanen i ett globalt perspektiv innebär sabotage av framtiden. Planen ska därför i sin helhet omarbetas.
Kommunen beräknas växa med 14 500 – 23 500 invånare fram till år 2050, dvs med 1-1,5% per år. År 2050
kan kommunen ha 65 000 invånare. Det är ett orimligt mål. Ständig tillväxt är orimlig. Befolkningen i Sverige
måste omfördelas från storstads-regionerna till småsamhällen och glesbygd.
Planen saknar utgångspunkt i förhållandet att den globala klimatpåverkan antingen kräver drastiska
motåtgärder i samhällsplaneringen redan under de närmaste ca 10 åren eller att radikalt förändrade
samhällsförhållanden kommer att påtvingas kommunen långt före år 2050.
Bilanvändningen och transporterna med bil måste minska om klimat- och resursmål ska kunna uppnås. Den
föreslagna översiktsplanen förutsätter istället kraftigt ökade transporter med bil, vilket är från resurssynpunkt
ohållbart. Förhållandet att dagens bilar med förbränningsmotorer ersätts med eldrift ändrar inte detta
förhållande.
Bilar, batterier, elproduktion mm är mycket resurskrävande. Oavsett framdrivning kräver bilarna betydande
arealer för vägar på landsbygden, gator och parkeringsplatser i tätorterna. En bil står stilla under ca 90%
av tiden. Utspridd bebyggelse kräver nya vägsträckor utanför tätorterna och ger ingrepp i områden som
tidigare är opåverkade av vägar.
Översiktsplanen redovisar tre nya avfarter från E20. En framtida tvärförbindelse genom kommunen ska byggas
mellan Rv40, E20 samt väg 190, och på sikt mot E6 i båda riktningar. Detta ger kraftigt ökad biltrafik, stor
landskapspåverkan och är uppenbart orimligt från miljö- och resurssynpunkt.
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Förslaget till översiktsplan förespråkar bebyggelse utanför tätorterna, vilket bland annat ger ökade intrång
på jordbruksmark och naturmark. Det ger ökat beroendet av bil och biltrafik samt ökat byggande av vägar.
Detta trots att utspridd bebyggelse på landsbygden är uppenbart skadligt för miljön som helhet, inte minst
med avseende på resurshushållning och klimatpåverkan. Bebyggelse ska istället ske inom planlagda områden
i tätorterna och i anslutning till stråk med goda allmänna kommunikationer. Utspridd bebyggelse på landsbygden utan direkt anknytning till brukande av mark ska förhindras. Sådan bebyggelse är resurskrävande
och skadar bevarandet av produktiv mark.
Sammanfattningsvis anser Lerums Naturskyddsförening att förslaget till översiktsplan saknar
verklighetsförankring och därför måste omarbetas i sin helhet.
Olov Holmstrand
Fortfarande ordförande i Lerums Naturskyddsförening

Natursnokarna i Lerum
Snokarnas motto:
Vi leker och lär, hjälper naturen och bara är!

Vi är en familjeverksamhet där man som barn upptäcker och lär sig om
naturen tillsammans med sin vuxen. Önskvärt är att man är medlem i
Naturskyddsföreningen, vi jobbar ideellt och ser gärna att ni bidrar till
vår fina verksamhet.

Erika Tyrberg
Värva fler medlemmar till kretsen
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Naturskyddsföreningens program hösten - vintern 2021
Som följd av covid-19 är få inomhusarrangemang
planerade. Beroende på hur pandemin utvecklas kan
ändringar komma att ske.
Se aktuell information på vår hemsida:
https://lerum.naturskyddsforeningen.se/
och Facebook.

September
Lör 11 sep Naturvandring i Bokedalen
Vi följer naturstigen genom Bokedalen och njuter av
den fina omgivningen. Längs med vägen gör vi stopp
för att lära oss mer om natur och kultur i området.
Vi går ca 4 km i delvis kuperad terräng och är ute ca
3 tim. Ta med matsäck för en rast.
Samling 10.00 vid Jonsereds Fabriker, Jonsered.
Anmälan tidigast 28/8 till Maud Eklöf 0702-68 39 08.
Arr: STF Lerum-Partille.

Sön 19 sep Snoka med Kossorna
Vi kommer få träffa kossorna som går och håller
våra hagar öppna från att bli igenväxta. Kanske
finns det några nya kalvar att hälsa på. Bonden
Gustav kommer och visar och berättar. Vi ordnar
brasa och avslutar med att grilla egen medtagen
matsäck. Nääs fabriker 11-13.
Tveka inte att ta kontakt med ledare Erika Tyrberg
(telefon är lättast, nr nedan) om ni har några frågor
eller om ni vill samåka. Natursnokarnas finns även
på Facebooksidan:
https://www.facebook.com/
groups/168959473184910/?fref=ts
Mail: natursnokarna.lerum@gmail.com
Mobil 0730-30 12 03.

Sön 19 sep Sträckfågelräkningen
Per och/eller Jon Håkansson väntar på oss vid modellflygplatsen i Gråbo, som heter Backlanda. Den ligger
inte långt från Hjällsnäsviken. De berättar vilka fåglar
som sträcker och de är på plats från 07.00 och ett par
timmar framåt. Varma kläder och en fika medtages.
Frågor: Per 0705 89 59 52 eller Jon 0737 25 98 58.
Coronaanpassning.

Sön 26 sep Naturvandring Gotaleden till nya
fiskvägen vid Hillefors
Stefan Larsson tar oss med på en vandring längs
med Säveån till Hillefors där den första fiskvägen
för öring nu äntligen skall stå klar! Vi samlas vid
Stenkullen Station 10.00. Vi går därefter Gotaledens
nya fina sträckning utmed Säveån mellan Knavra bro
och Hedefors och därefter leden till Lerum Station.
Längd ca 6km, ta med fika!
Frågor: Stefan 0727-00 59 64.

Sön 26 sep Vandring På Gränsen
Vi vandrar i gränstrakterna mellan Danmark och
Sverige! Vi kommer att gå på gamla vägar där en
gång den danska armén drog fram. Ett märkligt
gränsröse som markerade riksgränsen efter 1250
står på dagens program liksom en gammal kvarnplats och gården Björsjöås där vi förhoppningsvis
kan äta vår medhavda matsäck.
Vi går ca 7 km och är ute ca 4 tim. Varmt välkomna
att följa med ut i det vackra Vättlefjällsområdet.
Samling 09.00 vid parkeringen, Rördalen.
OBS! Begränsat antal. Anmälan tidigast 12/9.
För mer information och anmälan:
Per Hallén, 0705-49 20 65.
OBS! Anmälan till Maud Eklöf. 0702-68 39 08.
Arr: STF Lerum-Partille.

Oktober
Sön 3 okt Långvandring Risvedenspåret
Vi går Risvedenspåret från Östad kyrka. Vandringsleden går genom storskog med sevärda torpmiljöer,
hagar, ängar och med en fantastisk utsikt vid Klevsjöloft - 184 m.ö.h. Leden passerar också flera klarvattensjöar. Vi går ca 17 km och är ute ca 6 tim. Vana
att gå längre sträckor i kuperad terräng är önskvärd.
Ta med matsäck för två raster.
Samling 10.00 vid Östad skola.
Anmälan tidigast 19/9.
För mer information och anmälan:
Rosmarie Ander, 0735-66 85 98.
Arr STF Lerum-Partille.

Värva fler medlemmar till kretsen
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Lör 9 okt Landskapsvård Stensjön
Markerna runt Stensjön betas, men behöver fortfarande skötas om. Ta med busksax och yxa, om du
har eller kom som du är och hjälp till med det som
behövs. Ta med fika. Hans-Arne Olausson väntar på
oss vid parkeringen innan Floda station 10.00.
Frågor Hans-Arne 152 75. mobil 0732-16 29 17.
Se rådande Coronaregler på hemsidan.
Ingen samåkning.

Sön 17 okt Vattendragsvandring Alebäcken
till L. Stamsjöns nya utlopp
Stefan Larsson tar oss med på en vandring 2,5 km
längs med spännande Alebäcken upp till ”Kolborydsdämmet” där utloppet från L. Stamsjön fått en helt
ny form och funktion för fiskvandring! Vi samlas
vid Aspenäs Station 10.00. Tillbaka går vi nya fina
cykelleden Kolboryd-Hulan till Aspen Station.
Ta med fika! Info: Stefan 0727-00 59 64.

Sön 10 okt Höst i Skogen Natursnokarna

Sön 24 okt Vandring till Älsjön

Vi pratar om hösten. Hur förbereder sig djuren och
växterna inför den kommande vintern. Vi tillverkar
“lövavtryck” och lär oss några av träden vi hittar
runt oss. Vi kommer promenera en bit så ha bra skor!
Vi ordnar brasa och avslutar med att grilla egen
medtagen matsäck. Plats: Lilla Lövsjön i Gråbo.
Samling på Parkeringen vid Scoutstugan. Tid: 11-13.
Tveka inte att ta kontakt med ledare Erika Tyrberg
(telefon är lättast, nr nedan) om ni har några frågor
eller om ni vill samåka.
Natursnokarnas Facebooksida
Mail: natursnokarna.lerum@gmail.com
Mobil: 0730-30 12 03.

Vandring via Aspenäs Herrgård och Sävidsbo gård till
Älsjön på grusvägar. Rast vid sjön. Tillbaka går vi på
stig och skogsväg genom skogen. Vi går ca 8 km och
är ute ca 3 tim. Ta med matsäck för en rast.
Samling 10.00 vid Seatons Allés förskola,
Seatons Allé 14, Lerum.
Anmälan tidigast 10/10.
För mer information och anmälan
Ottie Holmberg 0703-98 23 03.
Arr STF Lerum-Partille.

Sön 10 okt Höst vid ”VÅRA” dammar
På våren är vi ofta vid Stålebo dammar och skådar. I år
gör vi även ett höstbesök. Söndagen den 10 oktober
09.00 ses vi vid Utsikten.
Hitta dit: Skylt: STÅLEBO VÅTMARK från Brunnslyckans busshållplats på lokalvägen mellan Floda/
Tollered. Följ sedan stenmuren från P-platsen till
”Utsikten”. Ta med varma kläder och en fika.
Frågor: Hasse 0702-91 81 71.
Coronaanpassning.

Lör 16 okt Landskapsvård Stensjön
Se information 9 okt.
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November
Tis 2 nov Vandring till Stora Stamsjön
Vi vandrar från Aspen via Bråta på stigar i vildmarken
mot Stora Stamsjön. Vi går ca 8 km, inledningsvis
mycket brant, sedan lätt terräng och är ute ca 3
tim. Ta med matsäck för en rast Samling 10.00 vid
parkeringen, Aspens station.
Anmälan via SMS tidigast 19/10.
För mer information och anmälan:
Sture Hanson 0707-36 36 93. OBS! Anmälan via SMS.
Arr STF Lerum-Partille

Öppet Hus Fågelgruppen
Oj, vad vi har väntat på Dig Morgan Josefsson. Ja,
faktiskt ett helt år. Nu hoppas vi att det blir möjligt
att få höra om Din spännande resa till Antarktis.
Som Coronaanpassning tar var och en med sig eget
fika och kopp, som Du tar med hem och diskar, ingen
trängsel i köket.
Välkommen till Aspenäskyrkan 19.00. Vi bestämmer
även vårens program under kvällen. (Kolla hemsidan
för säkerhets skull). Frågor: Bo Nilsson 0705-314635
Värva fler medlemmar till kretsen

Sön 7 nov Höstvandring med mossor och
lavar

Tis 7 dec Vandring Till och Omkring
Skallsjö Kyrka

Vi gör en vandring i senhösttid och tittar på vad
naturen har att erbjuda framför allt vad gäller
mossor och lavar. Kängor/stövlar på och matsäck
i ryggsäcken så samlas vi vid Lerums station närmast
parkeringshuset 10.00.
Frågor Bo Nilsson 0705-31 46 35.

Vi vandrar från stationen genom bebyggelsen via
Skallsjö kyrka och vidare ut i skogen. Vi går ca 8 km
i delvis kuperad terräng och är ute ca 3 tim. Ta med
matsäck för en rast.
Samling 10.00 vid Floda station.
Anmälan via SMS tidigast 23/11.
För mer information och anmälan:
Sture Hanson 0707-36 36 93.

Sön 21 nov Vandring runt Häcksjön
En vandring i något kuperad terräng runt Häcksjön
och upp till Tösjön. Vi går ca 10 km och är ute ca 3 tim.
Ta med matsäck för en rast. Samling 10.00 vid Scoutgården, Riddarstensvägen 2, Lerum.
Anmälan tidigast 7/11.
För mer information och anmälan:
Ottie Holmberg, 0703-98 23 03.
Arr STF Lerum-Partille.

Sön 28 nov Första Advent Natursnokarna
Vi har vårt traditionella adventssnokande.
Med pepparkaksbak och lekar. Aktivitet lite efter
väder. Vi bjuder på varm dryck och egenhändigt
bakade pepparkakor. Vill man ha mer matig fika så
får man ta med det. Plats: Härskogen. Samling vid
parkering vid friluftsanläggningen 11-13.
Tveka inte att ta kontakt med ledare Erika Tyrberg
(telefon är lättast, nr nedan) om ni har några frågor
eller om ni vill samåka.
Natursnokarnas Facebooksida:
https://www.facebook.com/
groups/168959473184910/?fref=ts
Mail: natursnokarna.lerum@gmail.com.
Mobil: 0730-30 12 03.

Januari
Sön 16 jan Sjöfågelräkningen
Välkommen till den 55:e räkningen!!!!!!! Vi ger inte
upp. Vi ses vid Floda Station (vid sjön) 9.00, för
att genomföra sjöfågelinventeringen under Hasses
ledning.
Anmäl gärna att Du kommer med till
Hasse 0702-91 81 71.

Årsmöte 7 mars
Mån 7 mars Årsmöte
Vi hoppas kunna genomföra ett normalt årsmöte i
Stenkulan. Mer information i vårprogrammet.

December
Tor 2 dec Öppet Hus Fågelgruppen
Glöggafton? Ja troligtvis, så ta med Dig en glöggmugg, så får Du lite glögg. Muggen diskar Du sedan
hemma på grund av corona-anpassning. Sedan har vi
nöjet att få höra vår egen pedagog Per Leyton kåsera
om en resa genom 25 länder under 40 år!!
Väl mött i Aspenäs-kyrkan 19.00.
(Kolla hemsidan för säkerhetsskull).
Värva fler medlemmar till kretsen
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Fjärilar och trollsländor i Tolsjöhult
Några år i rad i slutet av juli
månad är vi några som har
besökt platser nära Tolsjöhult
för att se fjärilar och trollsländor.
I år blev det den 26 juli. Det var
tryckande varmt - det brukar det
vara. Skillnaden i år var att de
flesta blommor och tistlar redan
hade blommat över och torkat.
Första stoppet gjordes längs
Tolsjöhultsvägen. I ett dike med
mycket tistlar såg vi till att
börja med många citron- och
rapsfjärilar, många kamgräsfjärilar och dessutom ett och
annat påfågelöga. Helt plötsligt dök det upp en avvikande lite mindre mörk fjäril.
Det visade sig vara en kartfjäril, en fjäril som förekommer i två generationer. Sommarens generation - som
vi hittade - är mörk med vita teckningar, medan vårgenerationen är brun och orange. Det var första gången
de flesta i sällskapet såg en kartfjäril vilket var jättekul.
Vi fortsatte till Granås. Där såg vi bland annat en ängspärlemorfjäril, många mindre tåtelsmygare och till
och med en silversmygare. Tidigare år har vi sett många sexfläckade bastardsvärmare men inte det här året.
Vi gick ner till bäcken och såg en blå jungfruslända och en kungstrollslända. I det minimala vattnet i bäcken
hoppade några bäcköringar efter sländorna.
Tredje besöket gjordes längs vägen mot Vitemosse. Ett påfågelöga och en hona silverstreckad pärlemorfjäril
hittade vi på ett spireabuskage. Små blåvingar brukar man alltid se här. Det är svårt att bestämma om det är
hed - eller ljungblåvingar och det var lika svårt idag även om vi lyckades fånga några med håv. Ängssmygare
sökte nektar på klöverblommorna.
Vi avslutade med fika nere vid Stora Lommatjärn och där såg vi bland annat myrtrollsländor, små flicksländor
och stora mosaiktrollsländor. De senare blev inte artbestämda.
En hona svart ängstrollslända fångades i håven och kunde studeras på nära håll. Den svarta ängstrollsländan
är den minsta av ängstrollsländorna.
Den här gången gick vi på grund av värmen inte längre in i området så vi såg inga alkon-blåvingar.
Text och Bild Barbro Andreasson
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Tornfalken i Lerum under 30 år
Tornfalksprojeket i Lerum drogs igång under sommaren 1989 då Bertil Svensson och jag satte upp ett antal
häckningslådor i elstolpar inom kommunen. Assistans fick vi av flera personer ur fågelgruppen, som fixade
material och byggde ett flertal holkar. Tanken var att det skulle vara någorlunda enkelt att besöka dem och
förhoppningsvis att jag skulle kunna ringmärka ungarna.
De första holkarna, ca 40x40x40 cm stora, sattes upp i Lärjeåns respektive Leråns dalgångar på en höjd av
drygt halva stolpen samt ”bäddades” med kutterspån blandat med lite mossa. Nu hade vi fem holkar uppsatta
Sen var det bara att vänta.
I maj 1990 åkte vi runt i kommunen och letade falkar samtidigt som jag tränade på att klättra med stolpskor
i stolparna och lyckan var fullständig när vi hittade fem tornfalksägg i en holk nära Ytterstad. Ett par veckor
senare kunde vi klättra upp och ringmärka fem stycken välnärda ungar. Året därpå ägnades åt att komplettera
antalet holkar, så nu hade vi ca 20 holkar uppsatta.
Våren 1992 observerades falkar framför allt väster om Gråbo. Klättrandet och letandet startade i början av juni
och i mitten av månaden märktes ytterligare fem ungar. Nu rullade det på ordentligt. -93 blev det 17 ungar
märkta, -94 11 ungar. 1996 blev jag kontaktad av ett par skådare i Alingsås som ville bygga tornfalkholkar
och undrade om jag kunde märka deras ungar också. Så blev det.

Toppåret under hela projektet blev 2001 då hela 55 ungar märktes. I samband med detta värvades Elin
Eriksson-Byröd till projektet. Hon är en fena på att klättra och helt orädd för höjderna. Totalt under dessa år
har 662 tornfalkungar ringmärkts. Det är en fantastisk upplevelse att få hantera dessa små liv.
De bits, men framför allt använder de klorna för att försvara sig så det blir många små blodprov tagna på
våra fingrar. Föräldrarna är givetvis oroliga när vi är där, men de återvänder till holken så snart vi försvunnit
ur synhåll.
En del återfynd har det blivit. 2 har fallit offer i trafiken på Gråbovägen och en har drunknat i ett badkar i
en hage för hästar i våra hemmamarker. 6 årsungar har påträffats i Skåne då snön hade lagt sig. De har varit
helt utmärglade och troligen haft svårt att skaffa sig föda. 2 från Halland, trafikoffer.
Värva fler medlemmar till kretsen
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Från Danmark 2, en av dem okänd dödsorsak, den andra kollision med bastant konstruktion, flög in i en
kyrkvägg! Tyskland 2 med okänd orsak. England 3, okänd dödsorsak på 2 av dem och den tredje trafikoffer.
Slutligen en från Navarra i Spanien, som flugit in i en elledning som tvååring.
De flesta återfynden handlar om ett- eller två-åringar. Jag hoppas givetvis på fler återfynd där individerna
nått lite högre ålder.
Text och Bild : Per Leyton

Rädda bina – välj ekologisk mat
Insekterna minskar i hela världen. Här i Sverige har bina varit i fokus det senaste året. Bin har fått vara en
symbol för alla pollinerande insekter. Bin och humlor står för en mycket stor del av pollineringen av både vilda
växter och jordbruksgrödor. Över 75% av jordbruksgrödorna i världen, alltså en mycket stor del av den mat vi
äter, är mer eller mindre beroende av pollinering.
Den biologiska mångfalden är hotad över hela världen. Djur och växter försvinner, utrotas. Den största drivkraften
är det intensiva jordbruket med monokulturer som bedrivs på stora områden och med stor användning av
bekämpningsmedel. Det ensidiga jordbruket leder till minskad biologisk mångfald. Liten variation av växter medför
liten variation i insekter. Dessutom dör många bin och andra insekter för att de utsätts för bekämpningsmedel.
För att få en mångfald av insekter krävs en större mångfald av växter. Vi uppmuntras att ersätta en del av våra
gräsmattor med ängsblommor. Vägrenar och åkerkanter besås med blommor. En del av kommunens mark kan
besås med ängsblommor, ytor som sedan sköts och klipps på ett sätt som gynnar både växterna och insekterna.
Vi måste också vara rädda om och skydda de bin och insekter som finns, att alltså inte döda dem genom att
utsätta dem för gifter. I ekologiskt jordbruk används inte kemiska bekämpningsmedel vilket leder till friskare
mark och vatten. Vissa bekämpningsmedel är godkända att använda inom EU, medan många som är förbjudna
i EU är tillåtna i andra länder. Där leder användningen till allvarliga skador på människor, djur och natur.
Vissa grödor som vi importerar behandlas intensivt med kemiska bekämpningsmedel. Till dessa hör kaffe och
kakao. Väljer du ekologiskt kaffe och kakao, som odlas utan bekämpningsmedel, bidrar du till en bättre framtid
för dem som arbetar med odlingen. Bananer och vindruvor är ofta hårt besprutade, så välj ekologiska bananer,
vindruvor, russin och vin.
Välj ekologiska varor även när du köper sådant som är odlat i Sverige. Om du väljer ekologiska mejeriprodukter
bidrar du inte till spridning av miljögifter. Ekokossor äter mest växter från den egna gården i stället för hårt
besprutat foder från t ex Brasilien. Konsumtionen av kött bör minska. Men när du äter kött välj ekologiskt
kött eller, i andra hand, svenskt naturbeteskött. Potatis är en av de grödor som besprutas mest i Sverige. Välj
ekologisk potatis istället.
Slutligen en uppmaning: Vill du hjälpa bin och andra pollinatörer till en bättre framtid, välj ekologisk produkter
när du kan.
Catharina Pettersson
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Värva fler medlemmar till kretsen

Jag vill deltaga i följande aktiviteter

Scanna denna sida och skicka med e-post till: olle.holmstrand@telia.com,
så blir du medlem. Sänd inga pengar nu.

Värva fler medlemmar till kretsen
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