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Till Timrå kommun:
Synpunkter på Översiktsplan 2035 och då specifikt angående deltaområdet:
Vi vill här uppmärksamma de delar i planen som skissas för deltaområdets utveckling och som vi
tycker står i stark kontrast både mot den natursyn och varsamhet med vår planets resurser och
miljö som på alla håll och nivåer i samhället framhålls som viktiga för vår fortsatta existens och som
vi genom nedan förslag hoppas skall kunna införlivas i översiktsplanen.
Vi föreslår därför att deltaområdet med Y-et och också Kråkholmen på Söråkerssidan utvecklas till
ett centrum för besökare som ett upplevelsecentrum med skyltade naturstigar in i området,
guidade turer, möjlighet att hyra/låna cykel mm.
De etableringar som i planen skissas på Grönudden föreslår vi i stället att de förläggs i omedelbar
anslutning till Y-et. Där skulle de dels bättre fylla sin funktion, samtidigt som den intressanta
naturen ute i deltat blir kvar i den form att den fortsatt skulle locka besökare till området och vår
kommun och på så vis bättre utgöra den fond den har alla förutsättningar att vara för ett
upplevelsecentrum och då med Y-et som navet i detta.
Vi vill också lyfta upp Kråkholmen nedom Söråker. Den nedre spetsen ingår i Deltats naturreservat,
men området föreslås olyckligen förvandlas till logistikpark.
Vi föreslår att deltats naturvärden fortsatt får vara kvar, för att locka människor att upptäcka Timrå
och stanna upp här, till gagn för den önskade utveckling av servicenäring, övrigt näringsliv och
framtida tillgång till bostäder på härför lämpliga platser. För att området ska ha den effekten krävs
en mer genomtänkt plan för området än den som framgår av Översiktsplan 2035. Och där
områdets tillgänglighet ökas för att dels skapa en naturupplevelse och också ge möjligheter till
ökad kunskap om naturen.
För att fatta oss kort så följer här en översiktlig skiss över områdets verkliga kärnkvaliteter som vi
ser det och som vi då önskar att kommunen i sin plan kunde lägga ett bättre fokus på, utan att som
i nuvarande plan, i samma andetag som området tillgängliggörs för att naturen där lockar besökare,
exploatera bort dessa områdets naturliga kärnvärden:
Deltaområdet har både höga naturvärden, skönhetsvärden och stor potential för rekreations- och
friluftsliv. Det har alla de värden som anses befrämja kommuninnevånarnas och besökares hälsa
genom att utgöra ett vackert och lättillgängligt naturområde i tätortsnära miljö. Vill kommunen
locka besökare så finns möjligheter här, intill en europaväg, intill en flygplats, intill Y-et och med ett
fantastiskt fiske av öring och lax i älven. Den naturvårdsåtgärd som nyligen gjorts på Såggrundet
med syfte att skapa en lövskog som kan finnas i all framtid stärker ytterligare områdets värde.
Konstverket Y-et står strategiskt i detta och har alla förutsättningar att bli navet i det som lockar
människor till vår fortfarande fina kommun och det som ännu finns kvar av det som gör Timrå unikt
och besöksvärt.
Vyn uppströms Indalsälven, betraktad från gamla bron vid Y-et, är en av kommunens vackraste
landskapsvyer. Älven leder här blicken långt upp i den vackra skogs- och vildmarksnatur Timrå
Kommun är så rik på, en av kommunens verkligt stora tillgångar. Älvstränderna på ömse sidor
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kantas av vackra granridåer som leder in blicken och uppmuntrar fantasin om Timrå som en
naturskön kommun med många naturpärlor att upptäcka och kanske därför en plats man vill
uppehålla sig vid.
Vi föreslår en satsning på bevarandet av allt detta, och ett tillvaratagande i form av lättillgängliga
och skyltade naturstigar in i området, informationstavlor, fiske, kanske guidade turer som berättar
om platsens kultur- och naturhistoria mm. Ja, och så Y-et som en central del i detta med Bengt
Lindströms världskända tolkningar i konsten och med den koppling till trakten som sker genom
exponering och försäljning av närproducerade produkter vid Y-et. Våra föreningar och företag
bidrar gärna med kunskap, ideella insatser och tid kring hur detta kan genomföras.
En restaurang, eller liknande serviceinrättning, inte som nu planerats ute i deltat, utan i omedelbar
anslutning till Y-et, skulle bidra till det nav Y-et bl a genom detta har alla förutsättningar att
utvecklas till. En natur- och kulturguideverksamhet med utgångspunkt från Y-et och till närliggande
natur i deltat skulle fullborda bilden av Timrå kommun som en trevlig och fin plats att skaffa jobb i
och bilda familj, etablera företag eller andra verksamheter, som skulle vara av önskat värde för
kommunen. Vi tror också att ett centra för lokalt mathantverk och hantverk på området skulle
bidra till att ytterligare lyfta fram och förstärka vår lokala särart och attraktion.
Ett så här översiktligt skissat tillvaratagande av deltaområdet vill lägga fokus på möjligheter att
uppnå de syften kommunen förmodligen egentligen vill uppnå med sin plan, men som vi uppfattar
i viktiga delar nu missas. Viktiga naturområden inom deltat överbyggs med ur alla synpunkter
tveksamt lokaliserade inrättningar i form av parkeringsplatser, stugor, restaurang och andra
verksamheter. Vi föreslår därför att Översiktsplan 2035 anpassas till en bättre utarbetad och
långsiktigare plan för områdets bevarande och utveckling än den nuvarande, som vi i viktiga delar
menar i stället förstör områdets förutsättningar.
Våra synpunkter för deltaområdet vill med detta bidra till att utveckla kommunen till en bättre och
trevligare plats med ett ändå fortsatt utvecklat näringsliv, och då med uppmuntran av ett innehåll i
detta som inte bara gör Timrå kommun till den kommun med bäst näringslivsklimat, utan också
med en uppmuntran till ett näringsliv som i sig självt är, och ger, en hållbar utveckling för hela vårt
samhälle.
Detta är ett fokus i planen som vi menar behöver kontrolleras och förmodligen justeras, för att
uppnå avsedd effekt. Detta även om vi förstås delvis talar i egen sak, då vi som föreningar och
företag har som mål att värna och utveckla Timrå och då i vissa fall specifikt deltaområdet och Y:et.
Vi föreslår därför att kommunen tar in våra förslag i en omarbetad plan på så vis att den når detta
mål, utan att som nu samtidigt och helt i onödan, ödelägga områdets och kommunens naturpärlor.
Pärlor vi mycket glädjer oss åt. Något som inte minst kommer till uttryck på kommunens
webbsida ”From Timrå with love”.
Länk om Kråkholmen: http://fromtimrawithlove.se/story/sorakers-industriomrade-en-parla-mittproduktionen/
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