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Remisshantering   

Friluftsfrämjandet Mälaröarna är sedan många år aktiv i att svara på remisser från främst Ekerö kommun som rör 

användning av mark som påverkar friluftslivet. Föreningen har svarat på remisser om olika detaljplaner vid 

kommande bebyggelse, om badplatsplan och cykelplan m.m. Föreningen var också aktiv i att svara på remiss om ny 

översiktsplan för några år sedan. Föreningen har i flera fall samarbetat med andra föreningar och skickat in 

gemensamma svar. 

Friluftsfrämjandet bevakar friluftsliv och möjlighet att utöva friluftsliv. Tillgänglighet till mark för friluftsliv är därför 

en viktig fråga. Speciellt viktig är det tätortsnära friluftslivet vilket gör att föreningen vill att mark för detta ska 

bevaras och stärkas. I vissa fall kan intressen vara motstridiga, t.ex. att en cykelbana byggs i tätortsnära skog. 

Friluftsfrämjandet ger endast synpunkter på frågor som rör friluftsliv. 

Föreningen har anmält till kommunen (Stadsbyggnadskontoret Ekerö kommun) att vi vill svara på remisser. De 

skickar då per post de ärenden som rör friluftsliv. Föreningens miljöombud väljer att svara eller inte. 

Miljöombudet bedömer om vi ska svara eller inte och gör ett förslag på svar. Hen bedömer om svaret ska hanteras 

via styrelsen om ärendet bedöms som känsligt. Hen skickar i så fall förslag på skrivelse för diskussion i styrelsen. 

Styrelsen beslutar i så fall om lydelsen på svaret, svaret skickas därefter in av ngn från styrelsen. Om hen bedömer 

att ärenden kan skickas in utan att ha tagits upp på styrelsemötet skickas svaret in och styrelsen får svaret för 

kännedom. 

Louise Sörme är föreningens miljöombud fram till årsmötet 2022, om inget annat beslutas. 

 

 

 

 

 


