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Naturreservatet Skuruparken, sammanställning och 

ämnesuppdelning av remissvar  

Sammanfattning av samrådsprocess 

Ett första samråd för Naturreservatet Skuruparken genomfördes i juni 2007. Efter att 

inkomna synpunkter sammanställts och utvärderats så framtogs ett omarbetat förslag.  

 

Det omarbetade förslaget sändes ut på nytt samråd till berörda mark-  

och stugägare i september 2010.  

 

Förslaget omarbetades åter efter inkomna synpunkter och i december 2011 antogs efter 

ytterligare justeringar förslaget av Kommunfullmäktige.  

 

Beslutet överklagades till länsstyrelsen som pga formaliafel upphävde beslutet. Ett nytt 

samråd genomfördes därför under tiden 20131101-20140114. 

 

Efter samrådet bearbetades förslaget åter och ett nytt förslag togs fram. Förändringarna i 

förslaget bedömdes vara så stora att förslaget åter ställdes ut under tiden 20140429-

20140615. JM som markägare och områdets stugägare förelades att yttra sig. 

Tidigare samråd 

Samråd 2007 

Vid samrådet inkom 34 yttranden. 6 instanser hade inget att erinra mot förslaget. 3 instanser 

var tydligt negativa till reservatsbildning och 21 instanser var tydligt positiva.  

Efter sammanställning av remissvar så justerades förslaget till naturreservat genom att dess 

utbredning i norr minskades så att mark för vägreservat hamnade utanför reservatsgränsen. 

Förslaget kompletterades också på sådant sätt att områdets kulturhistoriska värden tydligare 

lyftes fram i text och bild. Likaså förtydligades att området stugor skulle avvecklas, förutom 

stugor av stort kulturhistoriskt värde som kunde flyttas till lämplig plats. Skötselplanen 

justerades så att vissa områden skulle ges en större öppenhet och så att de kulturhistoriska 

spåren skulle kunna tydliggöras bättre. I övrigt gjordes redaktionella förändringar och 

förtydliganden i förslaget. 
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Samråd 2010 

Vid samrådet inkom 7 yttranden från sakägare samt 4 övriga yttranden. En sammanställning 

gjordes gällande yttranden från sakägare. 2 instanser hade inget att erinra mot förslaget. 2 

instanser var tydligt negativa till reservatsbildning och ingen instans var tydligt positiv. Av 

övriga yttranden var 4 tydligt positiva. 

Efter sammanställning av remissvar justerades förslaget till naturreservat på ett sådant sätt 

att tidigare text om att stugor för privat nyttjande inte fick inrymmas inom reservatet till att 

dessa på sikt ska komma att minimeras. 

 

Samråd 2014 januari 

Vid samrådet inkom 19 yttranden. Av dessa var 5 remissinstanser tydligt positiva till 

reservatsbildning och 1 instans var tydligt negativ. Förslaget förändrades främst utifrån 

länsstyrelsens yttrande.  Bl a ändrades den tidigare målformuleringen om att antalet stugor 

på sikt ska minimeras och denna målformulering togs bort. Föreskrifterna förtydligades vad 

gällde förbud mot uppförande av byggnader och anläggningar samt gällande intrång som 

skötselplanen innebär för mark- och stugägare. Gränsen justerades något i den västra delen 

för att bättre överensstämma med intilliggande plangränser och föreskrifterna förtydligades 

så att de inte ska utgöra hinder för utbyggnad av framtida Skurubro eller tunnelbana. 

Sammanställning samråd juni 2014 

Naturreservatsnämnden beslutade 20140422 att förelägga JM AB som markägare samt  

ägarna till stugor i området att yttra sig över det omgjorda förslaget. Båda instanserna har 

inkommit med yttranden- stugägarna i ett gemensamt yttrande genom Skuruparkens 

Stugägareförening. Utöver dessa yttranden från sakägare har 14 övriga yttranden inkommit. 

Sammanställning av synpunkter från sakägare: 

JM AB 

Skuruparkens stugägareförening (svarar genom fullmakt för 55 stugägare)  

 

Motsätter sig reservat 
JM Motsätter sig bildandet av reservatet. Menar att det skydd som finns idag i 

form av strandskydd och detaljplanelagd natur- och parkmark är starkt och det därmed inte 

föreligger behov av att instifta naturreservat. Önskemålen beträffande bevarande och 

utveckling av kulturhistoriska värden, rekreation och biologisk mångfald går att uppfylla 

genom andra åtgärder än reservatsbildning där såväl fastighetsägarens som arrendatorernas 

rättigheter beaktas.  

   

Reservatets föreskrifter 
JM Föreslagna föreskrifter tar inte hänsyn till befintliga bostadsarrenden och 

tydligt ställningstagande saknas med avseende på dessa. Otydlighet föreligger med avseende 

på stugornas bestånd. Det framgår inte om marken ska friställas från stugorna och om 

bostadsarrenden ska upplösas.  
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Skuruparkens stugägareförening Ser mycket positivt på att förslaget i mycket följer 

Länsstyrelsens och stugägarnas tidigare invändningar. De arrendeavtal som tecknats med 

stugägarna kan komma att juridiskt strida mot reservatsbestämmelserna. Till avtalen hör en 

av lantmätare utmätt och godkänd tomt på 300 kvm per fastighet. Karta bifogas. Tomt ska 

enligt arrendeavtal hållas i skick. I arrendeavtalen har stugägare skyldighet att underhålla sin 

stuga, om så inte sker kan jordägaren göra detta på arrendatorns bekostnad. I 

reservatsföreskrifterna står att standardhöjning inte är tillåten. Gränsen mellan reparation/ 

underhåll och standardhöjning är oklar. Ett antal stugor har sedan decennier enkla avlopp, 

vissa har murad spis och skorsten. Finns även befintlig anläggning för sommarvatten och 

latriner och soptunnor som sköts av förening och markägare gemensamt. Måste lösas 

genom t.ex. servitut. Får befintliga anläggningar vara kvar? Arrendator är också skyldig att 

vid brand återuppföra byggnad. Det rimmar inte med reservatets byggnadsförbud. Övriga 

obesvarade frågar är föreskrifter gällande grillning, tältförbud samt utseendet på parkmöbler 

för stugägarna. 

 

 

Kommentarer: 

Förslaget redovisar tydligt med att stugorna finns inom området. Föreskrifterna förtydligas 

med avseende på vad som menas med standardhöjning och en skrivning om att underhåll är 

tillåtet införs. Några av kommunen godkända avlopp finns idag inte inom området. 

Iordningställande av avlopp är en standardhöjning och får därmed enligt föreskrifter inte 

utföras. Eventuella servitut för latrin, sommarvatten och sophantering tecknas inte med 

kommunen som inte är fastighetsägare inom området. Föreskrifter för grillning samt förbud 

mot tältning gäller för alla inom reservatet. Skrivning om parkmöbler gäller möbler för 

allmänhet som reservatsförvaltare iordningställer. 
 
 
Beslut och process 
JM JMs inställning är att beslutet om inrättande av naturreservat inte skett utifrån 

miljöbalken utan från politiska ställningstaganden. Proportionaliteten och avvägningen mot 

äganderätten kränks. Nacka kommun har i förslaget inte beaktat vare sig JMs äganderätt 

eller arrendatorernas rättigheter och de inskränkningar som ett naturreservat innebär mot 

det allmännas intresse av ett naturreservat. JMs fastighetsinnehav blir vid reservatsbildning 

onyttigt. 

 

 

Kommentarer: 

Kommunen anser inte att avvägningen mot äganderätten medför kränkning av den samma. 

 
 

 
Stugorna 
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JM Vid beskrivning av utvecklingen i zon 1 och 2 framstår det som om stugorna 

inte kommer att ha någon plats i landskapet men det går inte att utläsa hur beståndet ska 

hanteras. Otydligheten måste vara medveten. Föreskrifterna är utformade så att åtgärder för 

underhåll och förbättring av stugor förbjuds. Föreskrifterna utformning kommer att leda till 

förfall och synes ta sikte på att begränsa användningen så att det inte är attraktivt att nyttja 

arrendeställena. Frågan är om utformningen är ett led i att låta området självdö och bana 

väg för låga ersättningsnivåer vid framtida inlösenförfarande. 

Skuruparkens stugägareförening Stugornas plats och framtid nämns bara under 

avsnitt stugbebyggelse och felaktigheter finns i historiebeskrivningen. Stugägareföreningen 

är inte intresserade av att Skuruparken blir ett reguljärt sommarstugeområde, i 

arrendeavtalet står att stugorna ska vara av enkel kolonistugekaraktär.  

 

 

Kommentarer: 

Förslaget beskriver tydligt att stugorna finns inom området. Föreskrifterna förtydligas med 

avseende på vad som menas med standardhöjning och en skrivning om att underhåll är 

tillåtet införs. Historiebeskrivningen av stugorna bygger på bedömning utförd av antikvarie 

2013 och får ses som översiktlig. 

 

 

Kulturhistoria, engelsk landskapspark 
JM Utvecklingen med belysning, vägar och byggnader rimmar illa med 

kommunens önskan om bevarande av områdets kulturvärde som landskapspark. 

Skuruparkens stugägareförening Anser inte att det finns historiska belägg för att 

den engelska parken har funnits. Skötselplanens anvisningar för tankarna till hårt tuktad 

park som den unika Skuruparken inte skulle vinna på. 

 

 

Kommentarer: 

Vissa kriterier med avseende på säkerhet och trygghet måste uppfyllas och den 

landskapspark som återskapas kommer därför även att innefatta moderna inslag som t.ex 

belysning. Skötselplanen beskriver gallringar och röjningar och större öppenhet i landskapet, 

några tuktningar av vegetation föreskrivs inte. 
 

 

Rekreation och friluftsliv 
Skuruparkens stugägareförening Nackaborna kommer att bli besvikna om de stigar 

och vägar som finns i reservatsförslaget är de enda som ska finnas. Skuruparken rymmer 

idag ett långt större nät av vedertagna gångvägar och stigar. Underhåll i form av 

vinterunderhåll, plogning, sandning mm är inte klarlagt.  

 

 

Kommentarer: 
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Det finns ingen tanke på att försöka få bort det nät av spontana stigar som finns inom 

området. De stråk som redovisas i skötselplanen är de av stor betydelse och de gångvägar 

som visas är de där man planerar att höja standarden för bättre framkomlighet. 

Reservatsförvaltare kommer att stå för det underhåll som beskrivs i skötselplanen, på de 

vägar och stigar som där visas. 

 
 
Kommunikation och teknisk försörjning 
Skuruparkens stugägareförening Förstår att det inte går att kombinera bilkörning 

med naturreservatet. Positiva till förbud mot motorfordon, vill dock ha bom med kodlås så 

att transporter för färdtjänst, byggnadsmaterial, servicefordon mm kan nå stugorna. 

 

 

Kommentarer: 

Föreskrift C7 justeras så att yrkesmässig varutransport för naturreservatets ändamål får ske i 

zon 2. 

 

 

Övrigt 
Skuruparkens stugägareförening Vill veta i vilket avseende Nacka kommun anlitat 

Gunilla Ingmar som del i arbetet med reservatet. Förslaget redovisar inte budget för 

iordningställande eller framtida skötsel av reservatet. Ett projekt i mångmiljonklassen som 

ska gå till omröstning i fullmäktige utan ett ord om detta torde vara tämligen unikt. 

Föreningen deltar gärna i skötseln av det framtida naturreservatet. 
 

 

Kommentarer: 

Synpunkterna gäller inte önskade revideringar av det framtagna förslaget. 

 

Sammanställning av synpunkter från övriga: 

 

Boo Miljö- och Naturvänner 

Bouleau Lies, Lyrner Per-Johan m.fl. grannar på Tranvägen 2 och 4 

BRF Saltängen 

BRF Skuruäng 

Bråvander Lars-Gunnar 

Förbundet för Ekoparken 

Nacka Hembygdsförening 

Nackalistan 

Nacka Miljövårdsråd 

Naturskyddsföreningen Nacka 
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Saltsjö Duvnäs Fastighetsägareförening 

Skuruparkens Vänner 

Skuru Villaförening 

Svenska Turistföreningen 

 

 

Reservatets syfte, målformulering, intresseprövning 
Boo miljö- och naturvänner  Anser att kommunen ska hålla fast vid 

skrivningen om minimering av antalet stugor och att frågan om dess framtid måste lösas i 

detalj. 

Bouleau Lies, Lyrner Per-Johan m.fl. grannar på Tranvägen 2 och 4 

Det allmänna intresset väger definitivt tynger än det privata. 

BRF Saltängen Motsätter sig starkt de förslagna nya formuleringarna. Den 

ytterligare remitteringen var baserad på ren formalia varför ingen orsak eller rättslig grund 

finns för det nya förslaget.   

BRF Skuruäng Ställer sig mycket frågande till att målformuleringen om att 

stugorna ska minimeras har tagits bort. Kan inte se att länsstyrelsens yttrande föranleder att 

målet ska strykas. Deras formulering om att en avveckling bör regleras i föreskrifterna kan 

ses som ett bevis för att kommunen har all rätt att besluta om avveckling. Anser att 

målformuleringen ska lyda som i det tidigare reservatsförslaget. Det är viktigt att texten 

framhåller grundtanken med reservatet, nämligen att allmänintresset i detta fall väger många 

gånger tyngre än markägarens och de enskilda stugägarnas intressen.  

Nackalistan  Ställer sig frågande till varför målformuleringen om att antalet 

stugor på sikt ska minimeras har tagits bort. Kan inte se att länsstyrelsens yttrande på något 

sätt föranleder Nacka kommun att stryka målet att på sikt minimera stugorna. Även om 

länsstyrelsen är tveksam till stugornas negativa påverkan på rekreationsvärdet betyder inte 

det att kommunen inte kan stå fast vid tidigare målformulering som då fick kompakt stöd 

av remissinstanserna. Menar att länsstyrelsen gör en felaktig bedömning i frågan. Anser att 

målformuleringen ska lyda som i tidigare förslag. Allmänintresset väger i detta fall klart 

tyngre än markägarens och stugägarnas intressen. Ändringen av text om syftet med 

reservatet är oroande och förvånande då den är myckt mildare ui formuleringen ang. 

privatisering av mark. Kan inte se att något i yttrandet från länsstyrelsen gör att man inte 

kan ha en skarp formulering.  

Nacka Miljövårdsråd Vill ha kvar den tidigare skrivningen ”aktiviteter och inslag som 

innebär privatisering av mark och som därmed minskar det allmänna rekreationsvärdet får 

dock inte inrymmas i reservatet” istället för den nya skrivningen ”det är av vikt att främja 

och utveckla tillgängligheten för allmänheten i området”. Vill under intresseprövning att 

stycket i sin helhet ska lyda som i förslaget daterad nov 2013 med en minimering av antalet 

privata stugor på sikt. 

Naturskyddsföreningen i Nacka  Ställer sig frågande till varför målformuleringen 

om att antalet stugor på sikt ska minimeras har tagits bort. Kan inte se att länsstyrelsens 

yttrande på något sätt föranleder Nacka kommun att stryka målet att på sikt minimera 

stugorna. Även om länsstyrelsen är tveksam till stugornas negativa påverkan på 
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rekreationsvärdet betyder inte det att kommunen inte kan stå fast vid tidigare 

målformulering som då fick kompakt stöd av remissinstanserna. Menar att länsstyrelsen gör 

en felaktig bedömning i frågan. Anser att målformuleringen ska lyda som i tidigare förslag. 

Allmänintresset väger i detta fall klart tyngre än markägarens och de enskilda stugägarnas 

intressen. Förvånande och oroande att syftet har ändrats till en mycket mildare formulering 

ang. privatisering av mark. Ser inte att något i länsstyrelsens yttrande gör att man inte kan ha 

en skarp formulering om att inte tillåta privatisering. 

Skuru Villaförening I ett naturreservat måste allmänintresset och tillgänglighet 

prioriteras högre än enskild stugägare/ arrendators intressen. Återgå till tidigare beslutad 

inriktning att minimera antalet stugor på sikt. 

Skuruparkens Vänner Anser att en slagsida uppstått för de enskilda intressena. Anser 

det vara mycket märkligt att naturreservatsnämnden bytt ståndpunkt från 

kommunfullmäktiges beslut dec 2011 då inga nya fakta inkommit i länsstyrelsens 

samrådsyttrande. Det är ett uppenbart allmänintresse att det inte ska finnas någon privat 

bebyggelse i Skuruparken. Allmänintresset väger klart tyngre än markägares och stugägares 

enskilda intressen. Vill att följande text infogas: ”Målsättningen är därför att privatiseringen 

av mark inte ska förekomma inom reservatet, då den minskar det allmänna 

rekreationsvärdet”. 

Svenska turistföreningen Stöder bildandet av reservatet. Förväntar sig att JM inser att 

loppet är kört och att de inte försenar reservatet genom ett överklagande. 

 

 

Kommentar: 

Kommunen vidmakthåller sin tolkning av länsstyrelsens yttrande vid samrådet som 

avslutades i januari 2014 och de omformuleringar som gjorts i förslaget med utgångspunkt 

av detta.  

 

 

Samrådsprocessen 
Nackalistan  Det har formulerats att samrådet är begränsat och att nytt 

samråd genomförs med JM och ägarna till stugor inom området. Detta är olyckligt då 

ändringarna är så stora och viktiga att ett naturligt samrådsförfarande borde varit det 

naturliga valet.  

Naturskyddsföreningen i Nacka  Det har formulerats att samrådet är begränsat och 

att nytt samråd genomförs med JM och ägarna till stugor inom området. Detta är olyckligt 

då ändringarna är så stora och viktiga att ett naturligt samrådsförfarande borde varit det 

naturliga valet. 

 

 

Kommentar: 

Hanteringen av samrådet följer det regelverk som finns för det samma i FOM samt MB. 
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Rekreationsvärde 
Saltsjö- Duvnäs Fastighetsägareförening Ställer sig fortsatt positiva till att 

Nacka kommun arbetar vidare med reservatsbildningen. Området är ett viktigt 

rekreationsområde för alla i Saltsjö- Duvnäs. Spelar en central roll såväl för mindre som 

större barn. Används flitigt av intilliggande skolor och förskolor. Det är av största vikt att 

parken känns trygg och säker, även kvällstid. Önskar att stigen förbättras så att det går att 

promenera med barnvagn och att det finns lämplig belysning. Av största vikt att parken 

vårdas. Om den tillåts växa igen och bli skräpig bidrar detta till en förslumning som inte är 

acceptabel. 

 

 

Kommentar: 

Ett säkrare och tryggare område beskrivs i skötselplanen, där vissa stråk ges belysning, där 

en upprustning av gångstråk planeras och där vegetation kommer att gallras. 

 

 

Stugorna 
Boo miljö- och naturvänner Helt klart att stugorna inkräktar kraftigt både på 

allmänhetens tillgänglighet och på rekreationsvärdet och att ett naturreservat förutsätter en 

minimering av stugor. Delar inte kommunens tolkning av länsstyrelsens yttrande. Svårt att 

förstå kommunens målsättning med stugorna i remissförslaget. Stort tolkningsutrymme 

finns för att stugorna blir kvar. Områdets karaktär som stugområde permanentas alltmer 

samtidigt som bygglov och detaljplan saknas och strandskydd gäller. Kommunen säger sig 

inte kunna hindra avtalsskrivning genom rättsliga åtgärder, högen av anmälningar mot 

svartbyggen och avtalstecknande växer. En juridisk härva som blir allt snårigare.  

Bouleau Lies, Lyrner Per-Johan m.fl. grannar på Tranvägen 2 och 4

 Privatiseringen av tomter är bekymmersam. Dispositionsrätten har gjort 

besökare osäkra om var man får gå och stugägarna mycket aggressivare. Attityden hos 

stugägare mot övriga besökare har försämrats sedan de fått JMs nya kontrakt. Skrotupplag 

och högar med byggnadsmaterial är många, avregistrerade bilar misspryder området, de 

gamla 1700-tals stigarna förstörs av bilspår, stora upplag av grenar och fallna träd ligger i 

blåsippsbackarna. Den olovliga bilkörningen leder till osäkerhet för förskolor som besöker 

området. Kommunens interimsbestämmelser respekteras inte och saboteras av kontrakten. 

Området är nerskräpat och träd huggs ner. Tomter hålls inte snygga och är en skam för 

parken. Stugorna innebär intrång i det allmänna och ska avvecklas. Några stugor av 

kulturhistoriskt intresse kan ev. vara kvar, dock utan tomträtter. Skuruparken ska vara ett 

naturreservat för naturupplevelser och inget Skansen eller koloniområde med odling. Detta 

ska tydligt framgå i det omarbetade förslaget. Enstaka bygglovslösa stugor med privata 

tomträtter ska inte få inskränka på flera tusen besökares behov av ostörda naturupplevelser. 

BRF Skuruäng De utvecklingsplaner som finns för Nacka och Sicklaön gör 

rekreationsområden som Skuruparken ännu viktigare. Därför är det direkt stötande att 

kommunen och länsstyrelsen ser mellan fingrarna på utbyggnader, bristande VA-

anordningar, arrenden på 15-år liksom att stugor får säljas.  
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Bråvander Lars-Gunnar Det är absurt att förslaget som nu föreligger tar parti för enskild 

intressen som uppkommit på senare tid och som dessutom definitivt gått långt utöver de 

syften som en gång motiverade stugor i området. Syftet var ju att mindre bemedlade som 

arbetade på sjukhemmet skulle få möjlighet till rekreation i ett attraktivt naturområde. Detta 

var utan privatisering och för blygsam arrendesumma. Under tiden har dock på eget bevåg 

och utan bygglov byggt ut och tillskansat sig tomter. Det normala vore att riva husen som 

inte följer plan- och bygglagsbestämmelserna och som är svartbyggen. Att dessa stugägare 

skulle ha särskild rätt i det område som allmänheten så tydligt värnat om strider mot all 

anständighet. JMs agerande är rättsvidrigt och en utredning bör klargöra vilka kopplingar 

som finns till kommunen som gör att denna tar parti för stugägare och JM i konflikt med de 

allmänna intressena att bevara natur- och kulturhistoriska värden. Att tro att man kan 

bevara och utveckla värdena i parken samtidigt som man tillgodoser stugägarnas intressen är 

absurt. Yrkar på ett beslut som överensstämmer med yttrande från Skuruparkens vänner. 

Föreningen för Ekoparken Lösningen med att stugorna kan vara kvar under 

obestämd tid är synnerligen otillfredsställande. Stugorna har av markägaren använts som 

hävstång för att komma åt marken för kraftig exploatering och taktiken kommer 

förmodligen att fortsätta så. Det kulturhistoriska värdet är begränsat till fyra stugor och 

dessa bör kunna få ett skydd. Områdets värde för omkringboende försämras avsevärt av de 

många fritidshusen, varav många i eländigt skick, med utvidgade tomtgränser, med 

parkerade bilar m.m. För att naturreservatet ska få det värde som krävs för att motivera ett 

skydd måste förslaget arbetas om på denna punkt. Ett tydligt skydd för ett fåtal stugor, 

övriga bör succesivt avvecklas i takt med att lagligheten prövas.  

Nacka Hembygdsförening Anser att det nya förslaget starkt begränsar 

tillgängligheten till området för allmänheten. Vill att stugornas antal på sikt ska begränsas, 

utom de av störst kulturellt värde. Kan inte acceptera privatisering av mark runt stugorna, 

anser att arrendekontrakten måste skrivas om, även med avseende på arrendetid. Hela 

stranden måste vara allmäntillgänglig. 

Nackalistan  Stugorna har negativ inverkan på rekreationsvärdet i 

Skuruparken. Märkligt att länsstyrelsen ändrar ställningstagande i frågan, detta inger inte 

förtroende. Vilka organ har lobbat hos länsstyrelsen som föranleder kovändningen? 

Sicklaön kommer att få många nya invånare i framtiden när Nacka stad växer och områden 

som Skuruparken blir ännu viktigare för rekreation och avkoppling. Anmärkningsvärt att 

kommun och länsstyrelse ser mellan fingrarna på utbyggnader, bristande hygienska 

anordningar av va, arrenden och att stugorna säljs. I reservatsförslaget nämns inte att JM i 

dec 2012 slöt 15-åriga arrenden med stugägarna. Stugägarna har i avtalen rätt att disponera 

300 KVM tomtmark. Vad blir då kvar av allmäntillgänglig mark? Detta kan bara ses som ett 

sabotageförsök av JM mot reservatsbildningen. Vår uppfattning är att dessa avtal inte kan 

anses som giltiga gentemot det interimistiska förbudet mot åtgärder som innebär 

privatisering.  Det är mycket anmärkningsvärt att det nya förslaget de facto bekräftar dessa 

rättsligt tvivelaktiga avtas giltighet. Dessa avtal borde istället prövas hårt av Nacka kommun 

och ogiltighetsförklaras i de flesta fall. Text om att stugorna är små och enkla är missvisande 

och ger sken av att de inte har någon påtaglig påverkan på området. Varför man inte har 

beskrivit stugorna mer ingående och verklighetsanknutet visar på att ärendet nu styrs av 
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andra, kommersiella krafter och att Nacka kommun går deras ärenden istället för att se till 

nyttan för allmänheten. 

Nacka Miljövårdsråd Vill under rubrik stugbebyggelse på sid 18 att endast första 

stycket ska vara kvar, medan övriga tillagda stycken tas bort med avslutning som tidigare: 

”det finns idag bara en ursprunglig vikstuga kvar”. Anser att stugkartan på sid 19 måste tas 

bort ur förslaget. Anser att stugorna ska bort. Tyvärr har markägaren försökt sabotera detta 

genom fleråriga arrendekontrakt som avser hus och tomt. Vidare förekommer det 

svartbyggen i Skuruparken. Det är kommunens skyldighet som tillsyningsmyndighet att 

ingripa mot åtgärder som strider mot det interimistiska förbudet och skadar det blivande 

naturreservatet. 

Naturskyddsföreningen i Nacka  Skuruparken kommer att bli ett ännu viktigare 

rekreationsområde i framtiden då Nacka stad växer. I förslaget nämns inte att JM slutit 15-

åriga arrendekontrakt med stugägarna. Enligt detta har stugägarna rätt att disponera 300 

kvm tomt. Vad blir då kvar av den allmäntillgängliga marken? Detta kan bara ses som ett 

sabotageförsök av JM mot reservatsbildningen. Vår uppfattning är att dessa avtal inte kan 

anses som giltiga gentemot det interimistiska förbudet mot åtgärder som innebär 

privatisering.  Det är mycket anmärkningsvärt att det nya förslaget de facto bekräftar dessa 

rättsligt tvivelaktiga avtas giltighet. Dessa avtal borde istället prövas hårt av Nacka kommun. 

Text om att stugorna är små och enkla är missvisande och ger sken av att de inte har någon 

påtaglig påverkan på området.  

Saltsjö- Duvnäs Fastighetsägareförening Av största vikt att parken kännas 

trygg och säker, även kvällstid. Menar att stugorna inverkar negativt både ut trygghets- och 

tillgänglighetsaspekten men också att de inkräktar på naturupplevelsen. Hoppas därför på 

en avveckling av stugorna.  

Skuru Villaförening Anser att stugor som genom sin placering utgör hinder för ett 

rörligt friluftsliv eller menligt inverkar på en naturskön upplevelse måste kunna avvecklas 

genom expropriation alternativt omlokaliseras till annan plats och vill att detta tydliggörs på 

lämpligt sätt i naturreservatsförslaget. Orimligt att ha kvar stuga som tronar på bästa 

utsiktsplatsen eller de 5 stugor som är placerade mellan stranden och strandpromenaden. 

Skuruparkens Vänner Anser att stugorna ska avvecklas, förutom ett antal 

kulturhistoriskt intressanta sådana. Meningen om att antalet privata stugor på sikt ska 

minimeras måste återinföras i förslaget. Sicklaön urbaniseras i snabb takt och behovet av 

återhämtning i natur utan oro för att komma för nära stugornas hemfridszoner är stort. 

Anser att röd text på sid 18 samt stugkartan ska tas bort, det kulturhistoriska utlåtandet bör 

dock nämnas. Texter om att husen är små och enkla på sid 10 stämmer inte. De är av 

varierande skicka och storlek. Reservatsförslaget saknar uppgift om de tomter som 

arrendeavtalen innefattar. Dessa avtal ger rätt att odla, utvidga och bebygga tomt. JMs 

tecknande av avtal kan inte uppfattas på annat vis än som ett sabotage mot 

reservatsbildningen. Förväntar sig att kommunen aktivt prövar avtals giltighet mot det 

interimistiska förbudet. Avtalen är rättsligt tvivelaktiga och ska tas bort från reservatstexten.  
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Kommentar: 

Kommunen vidmakthåller sin tolkning av länsstyrelsens yttrande vid samrådet som 

avslutades i januari 2014 och de omformuleringar som gjorts i förslaget med utgångspunkt 

av detta. Föreskrifterna förtydligas med avseende på hur stugorna för underhållas samt med 

att hägnader, varken byggda eller planterade, får uppföras. På detta sätt kan konflikter inom 

området med avseende på tillträde och passage minskas. Formulering på sid 10 om att 

stugorna är små och enkla citerar vad som anges i kommunens översiktsplan. 

 

 

Övrigt 
Skuru Villaförening Vädjar till kommun, JM och stugägareförening att kraftfullt 

verka för bättre ordning i parken innan naturreservatsföreskrifterna vunnit laga kraft. 

Strandpromenaden måste rustas upp, ekståndet behöver frihuggas, ängsmarken behöver 

vårdas. För närvarande finns 13 ärenden registrerade på miljökontor och bygglovsenhet om 

överträdelser. Dessa måste skyndsamt handläggas.  

Skuruparkens Vänner Vädjar till kommun, JM och stugägareförening att kraftfullt 

verka för bättre ordning i parken innan naturreservatsföreskrifterna vunnit laga kraft. 

Strandpromenaden måste rustas upp, ekståndet behöver frihuggas, ängsmarken behöver 

vårdas, bilvrak forslas bort, avskrädeshög i söder avlägsnas, mark runt stugor används för 

förvaring och upplag. För närvarande finns 13 ärenden registrerade på miljökontor och 

bygglovsenhet om överträdelser. Dessa måste skyndsamt handläggas.  

Svenska turistföreningen I Nacka väntar två andra grönområden på reservatsbildning 

som Nacka åtagit sig att bilda inom ramen för handlingsprogrammet ”Aldrig långt till 

naturen”, Skarpnäs och en utvidgning av Nyckelviken. Senast 2015 ska dessa reservat vara 

klara. STF påminner om åtagandet. 

 

 

Kommentarer: 

Synpunkterna gäller inte önskade revideringar av det framtagna förslaget. 

 

 

  

 

 


