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Eskilstuna kommun

Utvecklingsplan för Kvicksund södra sidan

Allmänt
Naturskyddsföreningen Eskilstuna ser positivt på att en utvecklings-
plan för hela Kvicksund tas fram. Det är viktigt att en sådan plan tar 
helhetsgrepp, som här sker.
Vi ser positivt på att det skapas olika möjligheter för allmänheten att få
tillgänglighet till olika typer av natur och miljöer även närhet till 
Mälaren. Det föreslagna gångstråket längs norra delen av f.d. 
tegelbrukstomten är ett positivt inslag.

Detaljer
Av det framtagna materialet framgår inte vad planförfattarna tänkt göra
av området öster om f.d. Gravtorpet. Det förefaller som om man vill 
bygga bostäder med låg täthet på området. Detta är varken lämpligt 
eller möjligt. Längs väg 56 finns skyltar att området är skyddsområde 
för vattentäkt(reservvattentäkt). Vid bygget av nuvarande väg 56 i 
mitten av 70-talet sjönk en dumper ner på denna plats under en helg, 
eftersom marken var så instabil. Om något skall göras åt denna mark, 
förordar vi, att man gör en våtmark. En restaurering av f.d. Brunsjön 
uppströms våtmarken skulle vara positiv och passa bra i anslutning till 
den föreslagna ”naturstigen”. I samband med bygget av Tegelviken 
gjordes pollenanalyser i området vid Gravtorpet, något som visar på 
våtmarksområdets geologiska historia.

Vi är tveksamma till att använda ytterligare åkermark för bebyggelse. 
Sverige behöver all åkermark för sin livsmedelsförsörjning. Vi är dock 
positiva till att det f.d. Tegelbruksområdet används till främst bostäder.
Dessa bör självklart vara miljöanpassade med solenergi, energisnålhet 
och lågvattenförbrukning. Centrumbildningen har en naturlig plats mitt
i det länsövergripande området, inte vid Kvicksunds IP, som det 
funnits planer på tidigare.

I förslaget står, att man vill skapa en fågelobservationsplats vid gamla 
brofästet. På ett ställe beskrivs det som ett framtida projekt. På ett 



annat står det, att bygge skall ske 2019. Hittills var vi bara sett några 
nya möbler.
Kvicksundsbor har vid flera tillfällen under senare år aktualiserat 
frågan om att göra Pottskär till naturreservat. Området bör få en högre 
status än det har idag. En väl fungerande badplats är ett sätt.

Fiske
Vi önskar, att en sakkunnig person undersöker förekomsten av lekande
gös och asp (fisken) under bron. Till dess att detta skett måste det ske 
en begränsning av fisket på gös och asp i sundet. Det finns en tidigare 
undersökning av asplek i Brobyviken, väster om bron, något som 
bekostats av bland annat Länsstyrelsen i Södermanlands län. Denna 
rapport innehåller i sin första upplaga flera faktafel, eftersom den som 
skrivit rapporten inte varit på rätt plats.

Alléträd längs Södra Kvicksundsvägen 
I samrådsunderlaget skrivs en del om att plantera alléträd längs Södra 
Kvicksundsvägen för att öka den biologiska mångfalden.
 
Är avsikten att popplarna mitt emot A-Betong skall bytas ut? De har ett
stort bestånd av mistel. Som bekant är misteln fridlyst enligt 
Artskyddsförordningen. Hur rimmar ett sådant utbyte med dessa 
bestämmelser? Misteln förekommer ju huvudsakligen i Mälardalen och
på ett fåtal lokaler i östra Småland. Den har sannolikt funnits i hela 
området från Mälardalen till Småland, men har på andra håll utrotats. 
Vad har Eskilstuna kommun mot misteln? Man har ju tidigare avverkat
ett stort bestånd av mistel vid Mått Johanssons väg vid f.d. gokart-
banan mitt emot Besiktas bilprovningsanläggning.

Sammanfattning
Föreningen är i huvudsak positiv till förslaget, men vill vidareutveckla 
det. Ett lämpligt samrådsforum för miljöfrågorna i Eskilstuna-delen 
bör vara Natur-och Vattenvårdsberedningen.
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