?

Detta undrar jag över

Hur ska GR kommunerna samarbeta med Naturskyddsföreningen? (I arbetet med grön- &
blåstrukturen)
Hur styr vi den ”ostyrda” bebyggelseutvecklingen? Bygglov stor del av utbyggnaden
Hur kan Mölndal anse at man helar en grön kil? Det man gör är att bygga bort den. Var tydlig
med detta, att det är det val man gör om man bygger här.
Är politiken beredd att säga nej till bebyggelseintressen när de går i konflikt med
grönvärden? Vad behövs för underlag?
Målkonflikt
Bebyggelseintresse – naturvärdem
Kul att Region Skåne och Sthlm:s läns Landsting är inbjudna, men var är Västra
Götalandsregionen?
Hur gör man? Konkreta metoder, analyser mm?
Hur hanterar man brukandet av marken, ex skogsbruk som minskar värden i kilarna?
Är sammanhängande viktigt?
Hur skall vi samarbeta framöver?’Vilken roll tar GR?
Hur kommer regionen att jobba med att inspirera politiker i GR-området att satsa på dessa
frågor
Hur får vi balans i ”utveckling” av bebyggelsen och grönstrukturen?
Bette Malmros säger att tätortsnära natur hamnar mellan stolarna hos Naturvårdsverket och
Boverket. Vad menar Bette med det och hur kan man undvika det?
Hur har man gjort uppskattningen av allemansrättsligt tillgängliga miljöer, var kan man hitta
underlaget?
Arbetet med Blåstruktur – havs- & vattenmiljön i planeringen
Erfarenhet över hur de regionala målbilderna kan hållas ”vid liv” i ett längre perspektiv
Är det möjligt att utöka dialogarbetet till att inkludera brukarna i ett tidigt stadium av
processerna? Det är ju trots allt för brukarna man jobbar
Kul att GR nu tar tag i frågorna kring gröna kilar. Men hur ska det gå till i samverkan med
kommunerna?

Hur bygga så att stråken blir kvar?
Finns någon erfarenhet av regionplan som verktyg för gröna frågor?
Vindkraftsområden? Stor ”konkurrent” i områden utan exploateringstryck för annat
Menar Skåne verkligen att infrastruktur inte är en grönstruktur? Kan de ändra sig?
Hur kan allt underlag och befintlig kunskap bli tillgänglig för fler? Förståeligt? Andvändbart?
Hur säljer man in idéerna?
Hur mycket jobb och nytta över att analysera alla ÖP?
Sociotopkarta!?
För mycket prat och för lite verkstad!
Finns politisk enighet över kommungränserna att utveckla/hantera kilarna? Vad är de
politiska utmaningarna?
Kan kompensation främja biologisk mångfald, eller cementerar det befintliga tankemönstret
om att skydda/hindra från skada?
Vilka är här?





Det är många olika instanser (myndigheter, region, kommuner) som jobbar med
analyser och planer – går det styra (förenkla, förbättra, samarbeta) detta?
Jobbar vi (kommuner, region) lika när vi värderar naturvården-mark? Samma
kriterier.
Sociotopkarta – till vilken nytta
Vem ansvarar för att det också blir ”verkstad”. Fungerar alla analyser och planer i en
verklighet? /Ulf Wetterlund

