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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau och miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle  

Räcker möteslokalerna för nya Älta centrum?  

Älta är en stadsdel i Nacka som under senare år växer fort och ibland med växtvärk. Mellan 
år 2012 till 2017 har Älta ökat sitt befolkningstal med ca 14% och är nu uppe i en siffra på 
över 12 500 invånare. När Nacka växer så behöver övriga samhällsfunktioner följa med i en 
takt som inte släpar för mycket efter.  

En brist som sedan flera år håller på att avhjälpas är det lilla köp- och verksamhetscentrum 
som finns för det allt större Älta. Sedan flera år tillbaka håller man på att planera för ett större 
centrum med plats för bostäder, verksamhetslokaler och kommersiella lokaler. För bara 
några år sedan fick Ältaborna ett efterlängtat kulturcentrum med plats för kulturprogram, 
möten och kurser. Det var glädjande och har förvaltats väl med en stor och dynamisk 
kulturverksamhet för alla åldrar. Fortfarande är lokalerna små för möten mm men man gör så 
gott man kan och försöker att få till det. Älta har under många år haft små eller obefintliga 
lokaler för möten, idrott och kultur. Det borde nu ändras på och möta ett växande 
befolkningsbehov i kommundelen.  

En plan har utarbetats över nya möteslokaler och man tänker märkligt nog riva de gamla och 
relativt nybyggda lokaler som finns där nu. Tyvärr så ser det inte ut i den plan som finns att 
man tar höjd för en kraftigt ökande befolkning i Älta och deras behov av mer och större 
lokaler för möten, kursverksamhet och kultur. En speciellt negativ faktor verkar vara hur 
planeringen görs med tanke på ljudnivåer och musikverksamheter. Bostäder planeras 
ovanpå lokaler där t ex rockmusik och annan musik kommer att spelas. Det ställer mycket 
stora krav på ljuddämpande åtgärder för att det inte ska bli klagomål från närboende som hör 
basgångar och musik vid olämpliga tider. Bättre vore att separera bostäderna från mötes- 
och kulturlokalerna för undvikande av irritation, även om själva placeringen i centrum av 
dessa lokaler är bra.  

Mot bakgrund av ovanstående undrar Nackalistan:  

 Kommer man att dimensionera lokalerna i Älta centrum efter den växande 
befolkningens lokal- och mötesbehov så att det kan möta 2030 års lokalbehov? 

 Kommer man att arbeta om lokalplaneringen och motverka de negativa konsekvenser 
som kan uppstå för ljudstörningar i bostäder?  

 När kommer planeringen att sätta igång och kommer nuvarande berörda 
verksamheter att kunna påverka planeringen och vara igång under hela 
byggperioden?  
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