
FRILUFTSMILJÖRÅDET
Region Mälardalen

Friluftsmiljörådet och regionens lokalavdelningar är starkt  
engagerade i att bevara både mindre och större tätortsnära  
områden för friluftsliv och rekreation. I det arbetet behöver  
alla delta.



Markbrist för bebyggelse och vägar gör att många natur- och friluftsområden 
hotar att försvinna i regionen. Särskilt gäller det i och nära tätorterna. Större 
sammanhängande områden skärs av och regionens bullerfria områden blir allt 
färre.

En motkraft behövs för att värna friluftsmiljön. Friluftsmiljörådet kartlägger be-
varandevärda områden, ger förslag till bättre planering liksom planläggning av 
mindre och nära oaser för natur- och friluftsmiljö i nya bostadsområden.

Både små och stora naturområden behövs för folks avkoppling, rekreation och 
äventyrslusta. De behövs också för att Friluftsfrämjandet ska kunna fortsätta sin 
ideella verksamhet med den mångfald av utomhus-aktiviteter som erbjuds. 

Friluftsfrämjandet med sina många ledare tar ut små och stora, fega och även-
tyrslystna, infödda svenskar och nyinvandrade medborgare och skapar gemen-
skap och en bra folkhälsa. 

Samhället har inte råd att försämra möjligheterna till friluftsliv. Vi måste alla 
delta i debatten, stoppa dålig planering och berätta hur bevarandearbetet ska 
gå till.
 
Regionens Friluftsmiljöråd har viktiga uppgifter för att driva på utvecklingen. Vi 
deltar i samhällsdebatten, avger remissyttranden, deltar i samråd, ordnar konfe-
renser och seminarier. 

Rådet bidrar till att samordna detta arbete, men även lokalavdelningar och akti-
va medlemmar behöver dra sitt strå till stacken.



FRILUFTSMILJÖRÅDETS OCH REGIONENS MÅL:

• Att alla ska ha tillgång till natur och idrottsanläggningar

inom rimligt avstånd.

• Att anläggningarna ska vara tillgängliga för alla.

För att uppfylla målen bevakar Friluftsmiljörådet i samverkan 

med lokalavdelningarna:

• Samhällsbyggnad och stadsplanering.

• Allemansrätten för att hindra inskränkningar som påverkar möjligheten till

friluftsliv för enskilda och ideella föreningar.

• Samhällsdebatten genom att skriva artiklar, delta i debatter, besvara remisser

och mycket mer.

• Intern utbildning och information om allemansrätten.



Med över 100 000 medlemmar är Friluftsfrämjandet 
landets största friluftsorganisation. Varje år guidar vi 
barn och vuxna på både små och stora äventyr, där 
glädje, kunskap och säkerhet alltid är i fokus. Genom 
våra lokalavdelningar kan vi erbjuda Sveriges bredaste 
utbud av friluftsaktiviteter.

Låt äventyret börja.

Friluftsfrämjandet Region Mälardalen
Box 9023, 126 09 Hägersten
08-556 307 40

friluftsframjandet.se/malardalen
regionmalardalen@friluftsframjandet.se


