Ä

L

V

S

J

Ö

M

I

L

J

Ö

R

Å

D

Många miljöargument talar mot
en försäljning av
stadens mark vid
Lingonbacken!

Älvsjö miljöråd vädjar
till Stadshusets
majoritet och ansvariga
på Exploateringskontoret - sälj inte
stadens markbit,
Tenoren 4 vid
Lingonbacken för
exploatering! Den
obebyggda marken
utgör en av de sista
intakta, mycket viktiga
vandringvägarna för
Långsjöns och Älvsjöskogens grodor.
Området är också en

viktig övervintringslokal för grodorna!
Bebyggs denna markbit
kommer det att ytterligare försämra

groddjurens utbredning och överlevnadsmöjligheter i Älvsjöskogens naturreservat.
Vi menar att staden

grodornas överlevnadsmöjligheter i området.
En exploatering påverkar också direkt

här har ett uttalat
ansvar för stadens
biologiska mångfald
och bör därför stoppa

Älvsjö miljöråd vädjar - stoppa försäljningen av TENOREN 4.

försäljningen av
Tenoren 4 för att
säkerställa uppsatta
lokala miljömål.
Genom denna vädjan
vill vi uppmärksamma
stadshusets majoritet om
vad som just nu håller
på att hända med en av
staden ägd markbit
längs Lingonbacken i
Herrängen, Älvsjö.
I dagsläget förhandlar
en byggherre om
förvärv av stadens
markbit Tenoren 4.
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Den aktuella tomtmarken är en
fin obebyggd skogsslänt med ett
15-tal ekar. Markbiten löper ner
från Långsjöhöjden mot
Lingonbacken och Långsjön och
utgör alltså en av de sista
oexploaterade och möjliga
vandringsvägarna för områdets
groddjur längs detta branta
terrängavsnitt.
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Vi menar att staden genom en
försäljning saboterar sitt eget
arbete för skydda och bevara
livskraftiga populationer av en
rödlistad art som grodan.
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bidragit till att Långsjön
fortfarande är Stockholms bästa
grodsjö och att Älvsjöskogens få

kvarvarande våtmarker hyser en
förhållande-vis stark
grodpopulation. Älvsjöskogen
Det står helt klart att en byggna- och Långsjön räknas till
tion kommer att skära av en
Stockholms groddjurstätaste
viktig vandringsväg. Fakta i
områden.
dessa frågor stöds av mångårig
dokumentation genom lokalt
Men tyvärr är hoten mot
De två privatägda tomterna
arbete för att rädda områdets
groddjuren många. Biltrafiken på
Tenoren 5 och 6 köptes i våras
grodpopulation.
de vägar som grodor och paddor
upp av en privat exploatör som
måste korsa krossar många
nu alltså har ansökt om att även
Sedan 2004 har Rädda Långsjöns
groddjur. Men även det ökade
få köpa Tenoren 4 av Stockholms grodor, RLG (ett projekt inom
Stad. Planen är att uppföra 6-8 st Långsjö Fastighetsägareförening, byggandet i Långsjöområdet
minskar groddjurens överparhus på de tre tomterna.
LFF) på rent ideell basis
vintrings- och uppehållsplatser
informerats om groddjur och
och bryter deras vandringsvägar.
En exploatering i den här skalan genomförts s.k. grodvandringar
Groddjuren trivs i lite lummiga
medför stora ingrepp i naturen
och en rad andra aktiviteter. Ett
och slår hårt mot de djur som
antal personer, mestadels långsjö- villaträdgårdar i de få
Älvsjöskogens naturreservat bl.a bor, har under många vårkvällar kvarvarande naturmarksfickorna. Långsjöbranten och
avser skydda, de omtalade
vandrat grodornas vägar och
grodorna, som just nu minskar
varsamt plockat upp grodor som dess närmaste omgivning är
sådana grodmarker. Den
oroande i antal.
hamnat på farligt trafikerade
gator. Efter det har grodorna förts kuperade, lite lummiga och
skyddade miljön är bra för
Det framstår som kontratill Långsjön eller i vissa fall till
grodjuren. Flera av de mindre
produktivt att exploateringsannat lekvatten som Bergtorpskontoret arbetar med en försäljkärret, Vårgårdadammen eller till gatorna, exempelvis Lingonbacken som leder ned mot
ning av stadens mark som slår
anlagda groddammar. Projektet
Långsjön är viktiga vandringshårt mot avsikten att skydda och har varit lyckosamt. Varje vår
säkerställa förekomsten av Älv- (med några undantag på senare vägar under några intensiva
vårveckor (företrädesvis april/
sjöskogens växt- och djurarter i
år) har cirka 1 200 groddjur
maj).
ett kommande naturreservat.
(dokumenterat) räddats vilket
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Förändringar där i form av
exempelvis ny bebyggelse och
ökad biltrafik slår direkt mot
områdets grodor och paddor och
förvärrar en redan svår situation.
Det finns alltså mycket som talar
för att stadens markbit på
Tenoren 4 behålls i stadens ägo.
Älvsjö Miljöråds sju samverkande föreningar som alla
besitter en mycket god lokalkännedom vill understryka
vikten av att behålla en orörd
naturmarkskorridor i landskapet
och uppmanar Stockholms stad
att inte sälja Tenoren 4 utmed
Lingonbacken.
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Vänliga hälsningar
Helge Torstensen /
kontaktperson Älvsjö Miljöråd
mobil 070 - 327 05 35
http://alvsjomiljorad.se/
Älvsjö Miljöråd bildas av:
Långsjö Fastighetsägareförening
Herrängens Villaägarförening
Långbro Villaförening
Brännkyrka Hembygdsförening
Stockholms
Naturskyddsförening
Arbetsgruppen för Långbrogårdsparken
Hyresgästföreningen
Kristallskon, Solberga
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