Mottagare? Datum?

Timrå Naturskyddsförening har tidigare engagerat sig i bevarandet av det ursprungliga naturreservatet på Åstön i Timrå Kommun. Även då avsåg Timrå Kommun att exploatera reservatet genom
att tillåta långtidsuppställning av s.k. fritidsfordon, att genomföra div. evenemang och s.k. event och
att driva restaurang. Genom att bevilja dispens från strandskyddet skulle den planerade uppställningsplatsen, kallad campingplats, kunna förläggas nära strandlinjen och i anslutning till det gamla
och orörda fiskeläget med sitt vackra kapell.
Timrå Naturskyddsförening, hädanefter kallad Föreningen, överklagade Kommunens beslut och det
utreddes grundligt av Länsstyrelsen och Miljödomstolen.
Besluten i båda instanserna blev detsamma. Den av Timrå Kommun, hädanefter kallad Kommunen,
beviljade dispensen från strandskyddet i reservatet uppfyllde inte Miljöbalkens krav på särskilda skäl
och avslogs därför.
Vad som efter en tid förändrade situationen var ett beslut i Kommunens Miljö och Byggnadsnämnd,
att upphäva de gamla reservatsbestämmelserna och godkänna nya regler för reservatet. De nya
reglerna var utformade så att förändringar av skyddet försämrades. Föreningen följde den instruktion
som Kommunen gav på sin hemsida för överklagande av Kommunala beslut och överklagade beslutet
till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten svarade efter en tid att föreningens överklagan var ställd till
fel myndighet, problemet var att tiden för en korrekt överklagan då hade gått ut och kommunens
beslut erhöll laga kraft. Föreningen har åberopat att den genom denna brist i Kommunens information inte fick tillgång till sin grundlagsskyddade rättighet att överklaga ett kommunalt beslut.
Bakom denna historiebeskrivning ligger Föreningens uppfattning i grunden.
Den kan beskrivas så. Vår uppfattning är att genom den Militära myndighetens avlysning av området
på Åstön som ett skjutfält och militärt övningsområde, har området inte styckats upp och bebyggts
med fritidshus och på liknande sätt exploaterats. Den militära verksamheten har självklart lämnat
spår efter sig, men det har också inneburit att den ursprungliga miljön som stränder, den gamla fiskar
bebyggelsen, med sitt kapell har bevarats och till viss del också underhållits. Eftersom den militära
verksamheten i huvudsak bestod i utbildning i luftvärns artilleri och att manskapets förläggande
skedde i läger utanför reservatets gräns, är spåren efter verksamheten mycket små, endast en grusad
öppen plan och några enklare körvägar för fordonen.
Vattenkvalitén längs reservatets stränder är dokumenterad och av hög opåverkad kvalité, detta
gäller också fauna och bottenmiljö. Fågellivet, däggdjuren och fiskar m.m. är sedan tidigare dokumenterat rikt. Naturen i övrigt är av skäl som redovisats både ovan och tidigare, rikt både på land och
i vattnet.
Detta som här beskrivs, har inneburit att allt fler besökare söker sig hit, för att få den unika upplevelsen av ett långt stycke havsstrand och natur som inte i huvudsak är ianspråktagen för något annat än
den upplevelse man söker.

Därför vädjar vi till myndigheten att vara konsekvent och hävda det som den redan tidigare har beslutat om. Att hjälpa Föreningen med sitt arbete att till efterföljande generationer överlämna denna
unika "pärla" med vacker och relativt orörd norrländska kustnatur. Att åberopa Föreningens tidigare
fråntagna demokratiska rättighet till en prövning av Kommunens beslut.
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