Sammanfattning från uppföljande

kvällsseminarium
13 juni 2013 på Sigtuna golfklubb

Sigtunaprojektet Ett landskap För alla
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Arrangörer:

Seminariet delfinansierat av Leader Upplandsbygd och Sigtuna Kommun

program
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17.30	Registrering och kaffe
18.00	Den visionsstyrda processen
Inledning och allmän feedback
Summering av seminariet den 9 april
	Redovisning av projektförslag på karta
Vattenriket – ”det goda exemplet”
Lars-Gunnar Bråvander, ordf i Naturskyddsföreningen Sigtunabygden, berättar om bakgrund
och erfarenheter från ett liknande projekt v g
process, resultat, ekonomi och organisation
Beslut om projekt
Val av ”det goda exemplet” som vi väljer att
genomföra, ett av de föreslagna den 9 april

Diskussion om finansiering
	Plan för att söka medel för genomförande av
projektet.
Hur organiserar vi oss framgent?

21.00 	Avslutning

Inbjudan/program:
Separat dokument
Presentationer:		
Se golfklubbens hemsida
Foton från kvällen:
Ole Skarin m fl
Anteckningar:		Karin Schmidt

deltagare
Internationell nivå
Björn von Sydow		Europarådets svenska delegation
Lokal nivå		
Christer Wikström
Sigtuna Kommun
Caroline Olsson		
Sigtuna Kommun
Olle Larsson		
BLT Projektering
A-C Reuterdahl		
Sigtuna Golfklubb
Johan Sylvén		
Sigtuna Golfklubb
Peje Balfe		
Sigtuna Golfklubb
Leif Björling		
Sigtuna Golfklubb
Henrik Johansson		GML (Golfbaneentreprenören)
Simon Pengel		GML (Golfbaneentreprenören)
Jan-Olof Norberg		Konterbacka
Karin Norberg		Konterbacka
Anna Holmgren		Naturskyddsföreningen Sigtunabygden
Ingela Kronsjö		
Friluftsfrämjandet Märsta-Sigtuna
Karl-Erik Sturebrant
Friluftsfrämjandet Märsta-Sigtuna
Lasse Hellquist		
Landsbygdsrådet

Johan Pattyranie		
Markägare
Alex Mabäcker		
Mabäcker Group AB
Kim Hultén		NCC
Ove Gustavsson		
Sigtuna Orienteringsklubb
Kerstin Öberg		Kanotklubben Mälarpiraterna
Lilian Araujo		Kanotklubben Mälarpiraterna
Kenneth Gunnar		Knivsta kommun
Sigtunaprojektet - ett landskap för alla
Ole Skarin		
Sigtuna Golfklubb
Maria Strandberg
STERF
Lars-Gunnar Bråvander	Naturskyddsföreningen Sigtunabygden
Karin Schmidt		Karin Schmidt Kommunikation
Lars Bryntesson		
Sigtuna Kommun

seminarium
Syftet med detta kvällsseminarium var att presentera
resultatet från workshopen som hölls i samband med det
första seminariet som hölls den 9 april samt att besluta
om vilket delprojekt man skall gå vidare med i en ansökan till Leader/EU.
Dessutom fick vi en inspirationsföreläsning om hur
Biosfärkontoret Kristianstad Vattenrike arbetat med
aktörer i sitt område.
Seminariet inleddes av Ole Skarin, ordförande Sigtuna
Golfklubb, hälsade ett 30-tal nya och gamla deltagare
välkomna, presenterade kvällens program och berättade
att mycket hänt sedan förra mötet. Det handlar om tre
projekt som tagit ett steg framåt; ägarbytet på Venngarn,
NCC:s byggplaner för Norra Sigtuna samt en planerad
byggnation av villor i anslutning till golfbanan.

Ole Skarin

seminarium

fr. v. Olle Larsson, Johan Pattyranie, Alex Mabäcker
Olle Larsson, BLT projektering, berättade om hur långt
man kommit med förvärvet av Venngarn och hur framtidsplanerna ser ut i stort. Grundidén är ett öppet slott
som fungerar som samlingsplats och nav i området. Man
vill bl a bygga boenden i de befintliga byggnaderna, anpassade för alla åldrar, och skapa ett småföretagarcentrum i
den stora ladan samt renovera parken. De är väldigt glada
över allt stöd som kommunen visat och det engagemang
som finns kring området från exempelvis den här gruppen.

I veckan som var folkomröstade Sigtunaborna och 58%
sa ja till ”Norra Sigtuna” vilket ledde till att kommunstyrelsen kunde besluta om att starta detaljplanearbetet.
Lars meddelade också att den nya översiktsplanen som
ska gälla från 2014 är ute på remiss.

Johan Pattyranie och Alex Mabäcker, berättade att
de köpt mark av golfklubben och ansökt om planuppdrag
hos kommunfullmäktige för att bygga ett 30-tal villor. Utmaningarna för byggbolaget är många, bl a strandskyddet,
höga naturvärden samt kulturhistoria. Utredningar
v g kultur och landskap kommer att göras och samråd att
hållas för planuppdraget.
Lars Bryntesson, kommunstyrelsens ordförande i
Sigtuna, berättade den visionsstyrda, öppna process
(Sigtunamodellen) som NCC använt vid planeringen av
den nya stadsdelen. Medborgarnas medbestämmande har
snabbat upp processen som annars tar mer än dubbelt så
lång tid.
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Inspirationsföreläsning
Lars-Gunnar Bråvander, ordförande i Naturskyddsföreningen Sigtunabygden, presenterade ett
gott exempel som Sigtunaprojektet har mycket att
lära av: Kristianstad Vattenrike.
Samarbetet i Kristianstad påbörjades redan på 70-talet och utsågs för ett antal år sedan som Biosfärsområde av UNESCO. Området är stort, cirka 100.000 ha
och ligger delvis under havets yta. När man startade
projektet tyckte många att de många våtmarkerna
var besvärliga träsk och sumpmarker – idag är man
inställd på att bevara landskapet, ekosystemen och de
många arterna i dessa områden. Det har anlagts leder,
stigar, spänger, informationscentraler och fågeltorn för
att öka intresse och tillgängligheten till upplevelserna.

Leder och spänger i Vattenriket

Det senaste projektet är ett stort ”Naturum” mitt
i en våtmark i närheten av staden som kostat ca
100 miljoner att bygga. Man har kunnat göra dessa
insatser tack vare en bred samverkan mellan organisationer, föreningar, myndigheter, museer, högskolor,
kommuner, länsstyrelsen m fl som är engagerade
både praktiskt och ekonomiskt.

Naturum i Kristianstad
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Återkoppling från förra seminariet
Ole Skarin gick igenom det som kom fram under förra
mötets workshop och presenterade den bruttolista med
förslag som grupperna föreslagit som möjliga åtgärder
och aktiviteter för att kunna utveckla området kring
Garnsviken.
Listorna delades ut och deltagarna fick i grupper identifiera ett tiotal prioriterade aktiviteter/projekt för att man
gemensamt skulle komma fram till det projekt som de
flesta tyckte var det viktigaste för ansökan till Leader.

Prioritering av projekt
Resultatet från övningen visade att det projekt som alla
grupper var eniga om att satsa på var en handikappvänlig gång-och cykelväg som binder samman
Sigtuna med Askarehage längs med Garnsviken.
Den skulle även kunna bli en ny sträckning på Upplandsleden.
Övriga projekt som fick många kryss var:
•

ny profil på Venngarn

•

vinteraktiviteter på golfklubben

•

bättre bussförbindelser (till Venngarn)
och säkrare cykelvägar längs med 263:an

•

större tillgänglighet för friluftslivet inkl. ridvägar
och kanotleder i och till området

•

inventering och uppmärkning av särskilt intressanta natur- och kulturvärden i området

•

informationsmaterial och utställning om området

•

samarbete med skolorna kring naturutbildning

Nästa steg

Nästa steg
Leader Upplandsbygd kontaktas för finansiering av en
förstudie av det prioriterade projektet ” Handikappsvänlig gång- och cykelväg mellan Viby By och Askarehage”.
Projektgruppen påbörjar en förstudie kring gång-och
cykelvägen längs med Garnsviken, inkl. idéer om finansiering. En redovisning av studien kommer att göras på nästa
möte som beräknas hållas under september månad 2013.
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