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Fem frågor till
TorBjörn
Nilsson
... miljöstrateg i Kungälv där
Marstrands naturreservat invigs i samband med Kusträddardagen i morgon, lördag.
* Vad innebär Kusträddardagen?
– Allmänheten är välkommen
att delta i strandstädningen mellan klockan 10 och 14, både på
Marstrand och på Koön. Kusträddardagen sker i samarbete med Håll
Sverige rent och vi samarbetar även
med idrottsrörelsens miljöorganisation Städa Sverige vilket innebär
att innebandyklubben STC Kungälv
delar ut säckar samtidigt som de är
med i städningen. Totalt deltar 33
idrottsföreningar i strandstädningen.

* Hur många brukar komma på
Kusträddardagen?
– Mellan 40 och 100 personer, så vi
hoppas på mycket folk. Alla som är
med bjuds också på fika på Havshotellet. I år är det dessutom lite speciellt eftersom det även är invigning
av Marstrands naturreservat.

* Vad händer då?
– Invigningen sker i Paradisparken
klockan 14.00. Där blir det tal av
miljöminister Karolina Skog (MP),
landshövding Anders Danielsson,
kommunstyrelsens ordförande
Miguel Odhner (S) och kommunordföranden Elisabeth Mattsson (L).
Guidade turer erbjuds också.

* Vad ingår i naturreservatet?
– Det är nästan 1 000 hektar på
Marstrand och Koön och omfattar
områden med höga naturvärden.
På södra Koön är det exempelvis
väldigt värdefull flora på strandängarna med många hotade arter. Det
finns även stora värden för friluftslivet med flera vandringsleder.

* Vad betyder det att området blir
skyddat?
– Det har varit skyddat även tidigare enligt en gammal skyddsform.
Men nu blir det tydligare regler och
statliga satsningar. Den första åtgärden som planeras är ett bättre vandringsledsystem på södra Koön.
LISA HENRICSON

Slog och kastade
yxa efter sin sambo
K U N G S B A C K A : En 38-årig man har
åtalats för att vid minst sex tillfällen
under det gångna året ha misshandlat sin före detta sambo. Han har enligt stämningsansökan vid Varbergs
tingsrätt vid upprepade gånger gett
sig på kvinnan med slag mot både
huvud, ansikte och kropp och ska
vid ett tillfälle även ha kastat en yxa
efter henne.
Mannen, som nekar till brott,
åtalas nu för grov kvinnofridskränkning, olaga hot, överträdelse av kontaktförbud, samt hot mot tjänsteman
efter att ha angripit en sjuksköterska som nekat honom ytterligare
medicin.
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INVIGNING. I förra veckan invigdes en allaktivitetspark i Tölö ängar som ska leda till ökad rörelse i det nya bostadsområdet.

Nytt bostadsområde
ska locka till rörelse
na nyttjas av alla, alltså inte bara
som joggingspår utan även av äldre
som kanske går med rollator, säger
Peter Söderberg.
Anna Henriksson och Skanskas
representanter Johan Franzén och
Anja Skans visade i veckan runt i
området och passade då själva på
att testa planen tillsammans med
Johans dotter Minna. De provade
även balansgång på hinderbanan
nere vid dammen som ligger vid
den sista etappen av bygget i området, med planerad inflyttning i
augusti.

KUNGSBACKA
Vi svenskar är Europas mest
stillasittande folk. Vi sitter ned
närmare tio timmar om dygnet.
Detta har Kungsbacka kommun
tagit fasta på vid bygget av det
nya bostadsområdet vid Tölö
Ängar. Där för spontanidrott
och andra gemensamhetsaktiviteter stor plats.

Bostadsområdet, med blandad
bebyggelse i form av både villor, bostadsrätter och hyresrätter i radhus,
kedjehus och flerfamiljshus, ligger
i ett lummigt område med mycket
grönytor insprängda mellan husen. Vid utformningen av området
i norra Kungsbacka har mycket vikt
även lagts vid social hållbarhet och
folkhälsa.
– Vår målsättning har varit att
skapa gemensamhetsutrymmen
och platser där man både som
vuxna och barn kan samlas och
spontant röra på sig tillsammans,
säger Anna Henriksson, vice vd för
Sverigehuset, en av exploatörerna
i området tillsammans med Skanska och kommunens bostadsbolag
Eksta.
Som ett led i detta invigdes i
förra veckan en allaktivitetsplan
med plats för såväl fotboll, basket
och innebandy som volleyboll un-
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SAMLING VID DAMMEN. Anna Henriksson, Johan Franzén och Anja Skans
samlade vid dammen i Tölö Ängar.

der högtidliga former. I bostadsområdet finns även ytterligare en
bollplan, lekplatser för yngre barn,
samt ett fågelskådartorn och en
damm att samlas vid.
KOMMUNEN KOMMER ATT sköta drift
och underhåll av planen, berättar
Peter Söderberg (M), ordförande i
nämnden för kultur och folkhälsa.
Näst på tur står även ett motionsspår som ska anläggas runt
bostadsområdet.
– Tanken är att även det ska kun-

”All forskning visar
att barn som rör sig
mer även lär mer i
skolan”
ANJA SKANS
Utvecklingsledare, Skanska

ANNA HENRIKSSON, Johan Franzén och Anja Skans hoppas nu att
många andra ska få glädje av såväl
planen som andra grönytrymmen
för lek och rörelse.
– Det är ju inte bara viktigt för
kroppens välbefinnande, utan även
för hjärnan. All forskning visar att
barn som rör sig mer även lär mer
i skolan, säger Anja Skans, utvecklingsledare inom social hållbarhet
på Skanska.
– Men även många av oss vuxna
behöver förstås röra på oss och det
här var faktiskt riktigt, riktigt roligt, konstaterar Anna Henriksson
efter att med tungan rätt i mun tagit sig runt hinderbanan påhejad
av sina kolleger.

CAMILLA MOESTEDT
molndal.harryda@gp.se

