Hej
I NLT skrevs om att detaljplanen för västra delarna av Filsbäck (bland annat Pousettes mark med payand-play-golfbanan och kommunens mark ”lilla skogen”) har påbörjats.
Vi skriver för att påminna kommunen och handläggande tjänstepersoner som arbetar med att
utforma detaljplanen om att fastighetsägare i Filsbäck och Filsbäcks intresseförening har väl
utarbetade, processade och beslutade synpunkter sedan tidigare. Synpunkterna lämnades till
kommunen upprepade gånger i samband med kommunens arbete med översiktsplanen och med
planprogrammet för Filsbäck. Dessa synpunkter förväntar vi oss nu att kommunen tar hänsyn till i
utformningen av detaljplanen för området och bifogar dem därför ännu en gång.
Vi vill särskilt framhålla vikten av att inte bebygga delar av, eller spränga in hus i lövskogen som ligger
mellan nuvarande bostadsområden och pay-and-play-golfbanan. Det är tätortsnära skog som måste
bevaras både av rekreationsskäl, klimatanpassning- och naturvårdshänsyn men också med anledning
av att skogen nu utgör ett bullerskydd mot nya riksväg 44.
Lövskogen innehåller med flera olika trädslag såsom sälg, asp och på väg in är ek och gran. Området
har ett mycket rikt fågelliv. I skogen finns träd i alla stadier och mycket död ved. Sådan död ved är
paradoxalt nog full av liv. Det är grundläggande ekologisk kunskap. De utgör viktiga livsmiljöer för
insekter och svampar. De är till exempel viktiga övervintringsplatser för pollinerare som humlor och
ensamlevande bin. De är både övervintringsplatser och matförråd för olika ensamlevande steklar.
Insekterna blir i sin tur basen för ett rikt fågelliv. Sälgarna ger pollinatörer mat tidigt på vår då det
annars saknas. Sådana miljöer sällsynta och är mycket viktiga för en mängd olika fåglar och groddjur
andra djur och växter och svampar. Här har bland annat observerats svartvit flugsnappare, kattuggla,
stjärtmes och många fler, bålgeting, huggorm och scharlakansröd vårbägare och många fler arter.
Eftersom skogen står på kommunens mark så är det ett beslut som kommunen har möjlighet att
använda sig av för att visa allvar med miljömålen, arbetet med hållbar utveckling och biosfärområdet.
Föreningen vänder sig också mot planen på ett småindustriverksamhetsområde längst i väster.
Vidare är det väldigt viktigt för oss att detaljplanen styr upp så att karaktären på det nya området och
på bebyggelsen följer Filsbäcks rurala karaktär med låga hus med traditionellt formspråk och att den
förstärker karaktären av bybildning. Vi vill absolut inte att Filsbäck går mot karaktären av villamatta
så som i Rådamosse och inte heller ger utrymme för formspråk med pastischer på kubism, funkis
eller annan nybrutalism eller vad dessa samtida dominerande stilar nu kallas av dagens arkitekter.
Om kommunen ser möjligheterna att på något vis styra kommande bebyggelse till energieffektiva
hus och med möjligheter till solceller på taken och förbättra anslutningen till kommande cykelväg
mot Vinninga så är det också välkommet.
Vi vill få en bekräftelse på att ni läst vårt brev och en beskrivning av hur ni kommer att beakta våra
synpunkter. Tack på förhand!
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