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Yttrande

Från Naturskyddsföreningen i Tranås, gällande Planprogram-Samråd för Östanåparken i 
Tranås stad.

Om hanteringen av ärendet. Naturskyddsföreningen ifrågasätter starkt att så många åtgärder 
redan genomförts i Östanåparken trots medborgardialog-processen (och de förslag och 
synpunkter som där framkommit), och trots att samrådstiden ännu inte löpt ut. Syn-punkter 
på planen har inte samlats in och bearbetats. Det slutgiltiga planförslaget har inte 
presenterats och varit uppe för beslut.

Det är få kommuner förunnade att ha ett relativt orört naturområde mitt i tätorten! Det skall 
vi naturligtvis ta vara på, men samtidigt vara försiktiga och noga med hur vi förvaltar det.      
Ett rikt växt- och djurliv är ett av våra nationella miljömål. I det här fallet är det viktigt att få 
kunskap om områdets växt- och djurliv innan olika planer på ingrepp i miljön sätt i verket. 
Mycket har redan gjorts: gångstråk, spänger m.m. Nu måste vi hejda oss och gå mer varsamt 
fram, risken är annars att förhållandena ändras så mycket att djurlivet och den biologiska 
mångfalden skadas. Den kommande skötselplanen för Östanåparken måste ta fasta på att 
bevara nuvarande karaktär: mer skog än park. Delar av området måste få förbli orörda och 
övriga delar skötas med varsamhet. Parker har vi redan. Detta är något annat, något unikt!

 Gör snarast en inventering av områdets djurliv och växter!
 Parkväxter och främmande trädarter hör inte hemma i Östanåparken. Bevara den 

mångfald av trädarter som nu finns, och låt det finnas träd av olika åldrar. Extra viktigt
är det att bevara äldre planterade träd. Ersätt pilarna som togs bort längs ån med nya 
pilar.

 Myllrande våtmarker är med bland våra nationella miljömål, och har många viktiga 
funktioner. Bevara våtmarken i västra delen av området. Dock måste den angräns-
ande marken, nedanför industritomterna, rensas upp. Anlägg ingen kanal.

 Koncentrera parkens planerade aktiviteter: naturlekplats m.m. till ytorna på och kring 
gamla tennisbanan. Övriga öppna ytor i Östanåparken bevaras orörda.

 Det finns nu tillräckligt med gång- och cykelstråk. Låt små naturligt uppkomna stigar 
få förbli stigar.



 Inga fler spänger längs ån, och ingen ytterligare bro. Det är viktigt för djurliv och 
växter att det finns orörda åstränder, som inte är tillgängliga. De spänger som anlagts 
måste breddas något för att vara mer användbara.

 Skyltar med förbud för motorfordon. Låsta bommar som förhindrar obehöriga motor-
fordon att ta sig in.

 Informationsskyltar. Skyltar med fakta om parken: leder, historik etc. Info-skyltar om 
djur och natur. Upplysningar om allemansrätten.
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