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Varma vackra sommar  
Få må ha undgått att sommarvärmen kom tidigt till Sverige i år. Maj månad blev rekordvarm 

och detta har visat sig på flera sätt. Vi människor har sällan badat i så varmt sjövatten så 

tidigt under sommaren och djur och växter har vaknat till liv för att sedan kämpa mot torkan. 

Körsbären börjar redan skifta i rött och högsommarens fjärilar börjar nu flyga. Hoppas ni alla 

kan njuta i solen eller i skuggan denna varma vackra försommar.  

Vad händer med Skanskas diabasbrott? 
Skanska Industrial Solutions AB (Skanska) har som ni vet för avsikt att ansöka om tillstånd till 

fortsatt och utökad täktverksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken. Nu har Skanska lämnat in 

en samrådshandling till länsstyrelsen. Processen för ansökan om tillstånd är således igång. I 

samrådshandlingen kan man bland annat läsa att ”Det är även förbjudet att anlägga väg 

inom Rånna-Ryds naturreservat. Eftersom Skanska har för avsikt att anlägga en ny 

transportväg till verksamheten och eftersom denna väg delvis löper genom Rånna-Ryds 

naturreservat kommer Skanska ansöka om en dispens från naturreservatets föreskrifter.” 

Vidare skriver man att ”För att utreda naturmiljön inom det område som tas i anspråk av den 

utökade verksamheten och den planerade transportvägen kommer en 

naturvärdesinventering att genomföras.” I detta fall kan det kännas överflödigt med en 

naturvärdesinventering. Hela området är skyddat av den anledning att det hyser höga 

naturvärden, där sammankopplingen (frånvaro av fragmentering) är en av de viktiga 

bidragen till dessa naturvärden. Det har av samma anledning blivit ett Natura 2000 område – 

det vill säga ett område som har ett mycket starkt skydd gentemot intrång som exempelvis 

anläggning av vägar. Men att göra en naturutredning är standard inför tillståndsansökningar 

och så även nu. Vi hoppas kunna meddela er resultatet från denna inom snar framtid. På 

söndag 17 juni klockan 10.00, på ”de vilda blommornas dag” kan ni följa med oss i 

naturskyddsföreningen på vandring i Ryds ängar. Vi kommer bland annat visa den sträcka 

som Skanska planerar att bygga väg på. Samling vid första parkeringen på den vänstra sidan 

på Rånnavägen, räknat från Skövde. Välkomna! 

Du har väl inte missat vår trädgårdstävling! 
Vi vill att Skövde kommun ska bli en mer färggrann kommun, med mer blommor, insekter 

och annat liv som är både vackert och på andra sätt värdefullt. Vi ser stor potential i att 

exempelvis många kommunala grönytor, men också många privata trädgårdar, kan skötas på 

ett annat sätt än det traditionella där gräset klipps med täta mellanrum. För att 

uppmärksamma detta och uppmuntra alla trädgårds- eller kolonilottsägare till att göra enkla 

åtgärder som kan ge en större biologisk mångfald kör vi under sommaren en tävling. Vi 

utlovar fina priser till de trädgårdar som utifrån en lista med poäng för olika åtgärder och  



 

 

strukturer som gynnar biologisk mångfald lyckas skrapa fram flest poäng. Poäng fås för saker 

som exempelvis fågelholkar, vattenbad och artrika gräsmattor. Allt om hur man gör för att 

tävla, inklusive en tävlingsblankett, finns på vår hemsida - 

https://skovde.naturskyddsforeningen.se/tradgardstavling/. Blanketten finns också på 

Öbergs och Rosenlunds handelsträdgårdar, eller kan fås av Jonas Andersson, som kan nås på 

070-5098625. Senast den 31 augusti ska poängen skickas in. Prisutdelning blir den 2 

september, i samband med friskvårdens dag på Billingen (ändrat datum från den 9 

september). Sprid gärna information om tävlingen till andra, även icke medlemmar, som ni 

tror kan vara intresserade! 

Du har nu läst det andra nyhetsbrevet som gått ut till våra medlemmar. Hoppas du tycker 

om det och hör gärna av dig med reaktioner och tips! 

 

 


