Nulägesbeskrivning december 2008.
Naturreservatsförslaget föreslår att HELA Skuruparken ska bli naturreservat, inklusive den västra delen av
parken. Hela Miljö - och Stadsbyggnadsnämnden (MSN) var i juni 2007 enig om detta. En betydelsefull
milstolpe i arbetet på att göra Skuruparken till naturreservat. Vi är mycket glada och tacksamma i
Aktionsgruppen Rädda Skuruparken för detta.
Det är mycket viktigt att den västra delen av Skuruparken är inbegripen i naturreservatet, speciellt som det ej går
att undvika att den nordöstra delen av Skuruparken kapas i och med den nya Skurubron. Fina och mycket gamla
ekar kommer därmed att försvinna. Det är stor risk för utökade bullerstörningar.
Två handlingar är viktiga för att förstå helheten av det kommande naturreservatet: Naturreservatsförslaget som
främst behandlar naturen och Skuruparken – det historiska landskapet som främst behandlar kulturen. Natur och
kultur är en integrerad helhet. Det är därför beklagligt att Det historiska landskapet ej skickades ut på remiss. Det
behandlar den engelska landskapsparken och odlingslandskapets framväxt. Som exempel kan nämnas att den
nuvarande Skuruparken i 1904 års lantmäterikarta kallas för ”Kalv- och oxhagen”. Vi hoppas därför att Det
historiska landskapet ska komma den kommande skötselplanen till godo. Därtill kan konstateras att en
betydelsefull del av remissinstanserna anser att KULTURLANDSKAPET ska återställas.
I mars 2008 antecknade MSN:s presidium till protokollet att ”Skuruparkens inriktning ska vara en landskapspark
och att skötselplanen anpassas därefter.” Detta ställningstagande klargjorde presidiet för kommunens tjänstemän
i april. Efter ett långt uppehåll, där den juridiska behandlingen av stugorna spelat in, återupptog MSN
reservatsarbetet i november. Nämnden gav miljö- och stadsbyggnadsdirektören Anders Ekengren i uppdrag att
bland annat undersöka vilka juridiska möjligheter det finns att åstadkomma ett naturreservat utan stugor. Det är
glädjande att reservatsarbetet återupptagits och vi önskar lycka till med uppdraget. Vi hoppas verkligen att det
sätter fart på reservatsprocessen.
Stugorna. Naturreservatsförslaget utgår från en park utan stugor och vi anser att reservatsarbetet ska fullföljas så
långt det är möjligt oberoende av stugornas situation. Flera remissinstanser framhåller att om stugorna fick vara
kvar, skulle det innebära en privatisering av det kommande naturreservatet, som på ett olyckligt sätt hindrade
tillgängligheten för allmänheten. Aktionsgruppen Rädda Skuruparken stöder denna uppfattning. En åsikt som
samtliga synes vara eniga om är emellertid att stugorna ska dokumenteras byggnadshistoriskt och
socialhistoriskt. MSN beslöt i juni 2007 att stugorna skulle tas bort och att JM var ansvarig för att detta skedde.
JM och stugägarna överklagade detta beslut och fick rätt i första instans, Länsstyrelsens juridiska avdelning.
MSN överklagade i sin tur detta men fick avslag i Länsrätten den 17 september 2008 på grund av
preskriptionsregler.
Aktionsgruppen Rädda Skuruparken beslöt enhälligt vid sitt möte den 10 november 2008 att hålla fast vid
sin målsättning:
att Skuruparken skyddas från exploatering
att hela parken ska bli naturreservat - på sikt utan stugor.
För att nå dessa mål föreslår Aktionsgruppen Rädda Skuruparken följande åtgärder:
1. Reservatsbildningen återupptas och fullföljs så snabbt som möjligt oberoende av stugornas situation.
2. Skuruparken ska ha karaktären av en landskapspark. Skötselplanen anpassas därefter och utföres med
anlitande av särskild sakkunskap inom området.
3. En tydlig tidsplan fastställs med målet att reservatsbildningen ska vara klar före 2009 års utgång.

