Vi behöver din hjälp nu.
Kommunens nya utredning kring Södra Kungsvägen hotar Kottlasjön. Den innehåller förslag
om att förlägga vägen norr om Lidingöbanan, mellan Skärsätra station och Högberga. Vägen
kommer att passerar 50 meter från sjöns västra strand och alldeles intill våtmarken vid
Mölnaån. Luftföroreningar i form av avgaser och partiklar, trafikbuller och spillvatten från
15 400 passerande bilar per dygn, (en bil var 6 sekund) innebär allvarliga hot mot vatten- och
luftkvalité och bullernivån. Om vägen byggs, med föreslagna 3.5meter höga plank på båda
sidor, begränsas påtagligt våra möjligheter att nå sjön och att röra oss i närområdet.
Den bebyggelse som planeras på ängen nedanför Kottla Gård innebär ett hot mot
vattenkvalitén i sjön, genom att minska ett viktigt tillrinningsområde. Sjöns vattenkvalité är
kritisk då Kottlasjön har en begränsad vattenvolym.
Bli medlem nu så hjälper du oss att kraftfullt protestera mot dessa planer. Det är bråttom.
Remisstiden går ut den 30 april 2009. Ju fler vi är desto större är möjligheten att majoriteten i
kommunfullmäktige lyssnar. Kottlasjöns vänner, tillsammans med andra remissorgan,
lyckades förhindra dessa planer förra gången samma förslag var aktuellt,. Vi måste vara
många som ropar högt för att lyckas.
Kottlasjön med närområde är idag viktigt för många Lidingöbors friluftsliv. Soliga dagar
under sommaren, badar hundratals familjer i sjön. Året runt promenerar eller joggar många
kring sjön. Vintertid, när sjön är isbelagd, åker man skridskor eller skidor. En vacker
vinterdag kan det vara upp till 1 000 personer som får del av denna unika naturupplevelse.
Skärsätra skola och många förskolor använder området för motion och utflykter.
Ett naturvårdsområde med denna fauna och flora så nära många människor är en fantastisk
tillgång.
Hoten mot denna miljö, som är så viktig för så många, måste undanröjas.
Skicka in din anmälan och bli medlem nu! Medlemsavgiften, som är frivillig men viktig för
att finansiera våra aktiviteter, är 20:-.
För över avgiften till vårt sparkonto i Nordea 3271-2073622

