
 
 

 

Vardagens oas i fara – bevara skogen öster om Segersäng 
 

Vi kommer till ett skogsparti och tar en promenad. Det är ingen stor eller märkvärdig skog, 

men när vi går en liten bit ser vi små stigar med barnsligt skrivna namnskyltar, spår efter 

kojor och lek, ett jakttorn, ett gäng kvinnor joggar förbi och en man ute på promenad med 

en hund hälsar glatt. Vi hör en hackspett, ser små fåglar i träden och en ekorre som sitter 

och skalar en kotte. På marken hittar vi färgglada löv och svampar, blåbär trots att det är 

oktober, vackra mossor och lavar. Vi går lite längre, förbi stora klippblock, ner för en 

sluttning och ut ur skogen mot en äng med en liten damm och in i ett bostadsområde. Ja, så 

här vill många bo, med skogen inpå knutarna. 

Skapandet av Segersängs by har varit mycket lyckat. ”Bullerbykänslan” och närheten till skog 

och natur tilltalar och gör att många vill flytta dit. Men nu känner flera i Segersäng oro för en 

försämrad livsmiljö. Skogen mellan Tärnslingan och motorvägen skall till en stor del avverkas 

för att kommunen vill bygga en företagsby där. Då försvinner ett naturligt bullerskydd, 

joggingstråk, jaktmarker, svampställen, barnens lekplatser och en miljö att koppla av i efter 

vardagens jäkt. Ja, mycket av det som var är så tilltalande med Segersäng försvinner.   

Skogen det handlar om är en ganska vardaglig skog. Ingen åker långa vägar för att ta sig dit, 

den finns inte med på turistkartan men de som bor nära den uppskattar den högt. Forskare 

har studerat samband mellan hälsa och hur mycket grönska det finns där vi bor. Resultatet 

visar att ju fler buskar och träd vi har i vår närmiljö, desto bättre mår vi. Den planerade 

företagsbyn förstör den smala remsa skog som skiljer Segersängs by och motorvägen. 

Skogen bedöms kanske inte att ha så stort naturvärde men den har stor betydelse för de 

som bor nära. Ja, det är viktigt att skogen får finnas kvar för att gynna ett hälsosammare 

vardagsliv och bevara en fin miljö att bosätta sig i.   
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