Yttrande angående diarienr 511-14085-2019, naturreservat Lilla Köpinge
Köpingebro byalag ser det som mycket positivt att ett naturreservat anläggs på området.
Vi har tacksamt fått vara med i processen kring bildandet av ett naturreservat i anslutning till
byn. Naturreservatet är varmt välkommet, området har misskötts under många år. Det går inte
längre att ta sig fram längs en del av stigarna och vägarna på grund av att det har tillåtits växa
igen. Tack vare det välbesökta byamötet 12 juni kunde många frågor och funderingar/farhågor
från bybor besvaras och risken för missuppfattningar minimeras.
I dagsläget används området flitigt av byns skola och förskola. Det är viktigt att barn och
ungdomar får lära sig på plats hur naturen fungerar. Det gör att de blir mer rädda om naturen,
men också att de får veta hur de kan/får använda området så att de inte tror att de blir
uteslutna i och med att det blir ett naturreservat.
Om möjligt ser vi gärna att ni tänker på funktionshindrade när naturreservatet anläggs.
Vi ser gärna att man bevarar de delar som har en historia kring sig, exempelvis den gamla
speedwaybanan som var aktiv i slutet av 1940-, början av 1950-talet med välbesökta
tävlingar. Efter det användes banan till hästhoppningstävlingar, så man kan nästan säga att det
är att gå tillbaka till ursprunget när det nu planeras att banan ska kunna användas av hästar.
Det finns idag ett stort problem med att det kastas trädgårdsavfall och dylikt i skogen. Viktigt
att informera om att det inte är tillåtet, det är tydligen inte självklart för alla.
Vindskydd och grillplats är saker som har önskats från flera håll och något som både
privatpersoner och skolor, förskolor, äldreboende etc kan nyttja. En viktig bit här är
säkerheten. Det förekom kraftig skadegörelse kring den grillplats vi i byalaget anlade för
många år sedan och som fick plockas bort tämligen omgående på grund av detta.
Vi i Köpingebro byalag ser fram emot att området blir naturreservat och hjälper gärna till med
de saker ni anser att vi kan vara behjälpliga med.
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