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nyheter

Masmoplatån kan
bli naturreservat
Men Socialdemokraterna vill bygga bostäder.
I veckan tas beslut
om att utvidga Gömmarens naturreservat till stora delar
av Masmoplatån.
Men Socialdemokraterna vill hellre
att det byggs bostäder på platsen.
Den här veckan fattar kommunfullmäktige beslut om
att utöka Gömmarens naturreservat. Större delen av
Masmoplatån ska införlivas
i Gömmarens naturreservat.
Syftet är att bevara ett område som är av stort värde
för det rörliga friluftslivet.
Dessutom är det tänkt att
fungera som undervisningsområde och utﬂyktsmål för
skolor och barnomsorg.
Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Huddingepartiet

anser dock att hela Masmoplatån och dessutom Flottsbro bör ingå i reservatet.

– Jo, och det skulle inte
vara tal om att bygga överallt. Vi tror att man kan
ta hänsyn till naturen och
Socialdemokraterna anser kombinera med det goda
däremot att Masmoplatån läget.
är ett utmärkt läge för boSamtidigt ska Korpberget
städer.
norr om Vårbybadet bli bio– Vi tycker att det här är topskyddsområde. Det beolyckligt. Den
slutade komlilla del som
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är kvar är väli förra veckan.
digt liten. Det
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ligt att ha en
för kommuhandlingsfrinerna
att
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område är allAnn-Marie Högberg (S), deles ny. Huddinge kan vara
oppositionsråd.
först i landet med att utnytt– Det här är ett oerhört ja den, säger Tiina Laantee,
strategiskt läge. Masmo tun- ekolog på kommunen.
nelbanestation byggdes för
Ett biotopskyddsområde
större befolkningsunderlag är mindre än ett naturreseroch Spårväg syd ska gå här. vat och handläggningen är
Vi tror att det är lämpligt att enklare.
bygga bostäder och vill inte
– I ett naturreservat kan
göra det omöjligt.
det vara lite olika regler.
Är det inte värdefull na- Men i ett biotopskyddsomtur som bör skyddas?
råde är det förbjudet att

”Vi tycker
att det här är
olyckligt.”

avverka skog, säger Tiina
Laantee.
Området är till för att skydda livsmiljön för växt- och
djurarter. På Korpberget är
det gammelskogen som är
unik.
Förr i tiden eldades vårdkasar på Korpberget som
ett signalsystem för sjömän
som var på väg till Birka.
Det är från vårdkasarna
som Vårby har fått sitt
namn.
I och med att området
skyddas är naturen garanterad för framtiden. Allmänheten kan ströva fritt i
naturen.
– Det kommer att ﬁnnas
eldplatser. Men den som vill
elda får inte ta grenar och
kvistar, utan måste ha med
sig egen ved eller kol, säger
Tiina Laantee.
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