Avbryt byggplanerna i kvarteret Södra Kalkstenen och gör Blodstensskogen till naturreservat
Blodstensskogen hotas idag av byggplanerna i kvarteret Södra Kalkstenen i Eriksberg.
Skogen är ett hem för många fridlysta och rödlistade arter och ger hög livskvalitet åt de
boende i området. Feministiskt initiativ står bakom den sammanslutning av invånare som vill
upphäva byggplanerna och istället göra Blodstensskogen till ett naturreservat.
Kommunens inventering av naturvärden visade på att det i skogarna finns ett antal
rödlistade arter, signalarter och fridlysta arter, och att tallskogen är omkring 200 år gammal.
Blodstensskogen fungerar även som en viktig spridningskorridor mellan de två
naturreservaten Hågadalen-Nåsten och Stadsskogen. Ändå anser inte plan- och
byggnadsnämnden att det behövs någon noggrann bedömning av miljökonsekvenserna,
utan fastslår att projektet inte kommer ha någon betydande negativ påverkan på vare sig
miljön eller Eriksbergsbornas friluftsliv. Andra liknande skogar i närområdet har blivit
klassade naturreservat, och vi anser att Blodstensskogen bör anslutas till naturreservatet
Stadsskogen.
Det är inte bara en fråga om ekologisk hållbarhet, utan också en fråga om social hållbarhet
och demokrati. Eriksbergsborna har rätt till makt och inflytande över sin vardag och närmiljö.
Nätverket Rädda Eriksbergs skogar har länge jobbat för att Blodstensskogen ska bli ett
naturreservat och vill även att kommunen ska ta hänsyn till fler aspekter än enbart
naturinventering, såsom rekreation och miljöns påverkan på hälsan.
Närhet till naturområden är viktigt för både människors hälsa och välmående. Skogarna
används flitigt av de boende i området och andra invånare i Uppsala. Många går och cyklar
genom skogen, till och från skola och arbete, varje dag. Skolbarn från Hågadalsskolan leker
i skogen på rasterna och förskolebarn från fem förskolor använder skogen till utflykter.
Vägarna är tillgängliga för barnvagn och rullstol, vilket gör skogen ännu mer attraktiv för de
närboende. Att skogen ligger inom stadsdelen möjliggör dessutom att människor utan större
ansträngning kan ta sig ut i naturområden, vilket gör skogen tillgänglig för många av de
boende i Eriksberg.
Kommunen måste ta sina kommuninvånares intressen och behov på allvar. Drygt 2500
namn har hittills samlats in för att stoppa byggplanerna, och listan ökar hela tiden. Vi vill
därför inte se någon ny bebyggelse i Blodstensskogen. Vi vill upprätthålla och förstärka
naturmiljöerna och den biologiska mångfalden i kommunen, samt värna om invånarna i
Eriksbergs möjligheter till påverkan och tillgång till naturområden i sin närmiljö.
Med anledning av ovanstående yrkar vi:
-

Att byggplanerna i kvarteret Södra Kalkstenen i Eriksberg avbryts

-

Att skogen på båda sidor av Blodstensvägen görs till en del av Stadsskogens
naturreservat.
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