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Motion till Nacka kommunfullmäktige 

Liva upp Nacka med grönska och blommor! 

I den budget för 2019 som Nackalistan lade fram för beslut så fanns det ett ekonomiskt 
utrymme för att i dessa byggtider göra Nacka grönare och öka på mängden av planteringar. 
Det ekonomiska utrymmet för detta är idag minimalt i Nackas nuvarande budget. Nackalistan 
har anvisat i sin budget för år 2019 hur en finanisering av detta kan gå till men även andra 
sätt kan vara lämpliga.  

En invändning som kan komma är att byggbolagen själva ska stå för utsmyckning med 
växtlighet och blommor i de nya bosstadsområden som de bygger. Nackalistan vill också att 
gamla och etablerade bostadsområden ska livas upp med grönska och blommor och även 
då på kommunal mark. Det finns många små och stora områden och platser i övrigt som 
skulle må bra av mer grön utsmyckning. Få saker uppskattas mer av Nackaborna än detta.  
Stenöknarna som finns är för många i form av betongtorg och parkeringsplatser. Dessa  
skulle få en helt annan karaktär med mer grönska och mjukhet om man satsade på lite mer 
grönt vilket också är till stort gagn för miljön. Platser som kan nämnas i sammanhanget för 
betong och asfalt är Fisksätra, Älta, Orminge, Ektorps centrum och Finntorp  eller planen vid 
Röda längan i Orminge. Där marken är privat kan annan närliggande kommunal mark tas i 
anspråk och tillföras mer grönska. Den kan bestå av både ettåriga och fleråriga växter, allt 
ifrån blommor till buskar och träd. Nackalistan föreslår kommunfullmäktige besluta  

Att snarast utreda lämpliga platser för utsmyckning med blommor och övrig växtlighet i 
Nacka 

Att öka budgeten för planteringar genom en höjning av nuvarande budget med 2 miljoner kr 
finansierat på det sätt som Nackalistan föreslog i sin budget eller på annat lämpligt sätt 
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