Motion till Nacka kommunfullmäktige från Nackalistan

Spara Ryssbergens urskog och dämpa byggnadstakten!
Det finns en unik biotop av orörd skog och mark alldeles vid dörren till storstaden,
nämligen Ryssbergen. Visserligen visslar bilar förbi alldeles intill på Värmdöleden
men urskogen är ändå intakt och rymmer många rara arter av djur och växter.
Nackalistan har ända sedan stadsbebyggandet kommit på tal haft ett engagemang
för att detta område inte ska bebyggas utan få förbli den gröna lunga som det är nu,
I ett läge när byggandet och konjunkturen vänder nedåt så kan det vara dags att ta
sig en extra funderare. Är det verkligen helt nödvändigt att bygga här? De som flyttar
hit kommer att bo med en av de högsta bullernivåerna i Nacka och med en luft full av
skadliga partiklar och som tillhör de sämsta. Även om man kommer att anstränga sig
för att bygga bort bullret så vill barn och vuxna också ha ett liv i utomhusmiljön där
man bor. Det planeras också att byggas en förskola som ska ligga nära leden med
allt vad det innebär vad gäller buller och luftförorening.
Dagvattenhanteringen kommer att bli ett problem om området byggs. Den nuvarande
planeringen visar på en något mindre skala än vad som tidigare planerades för men
den tillkommande befolkningen kommer att ta resterande skog i anspråk så mycket
att det inte blir den urskog som den är idag. Mer en stadsnära park. Vi som värnar
om de ofta artrika och tätortsnära skogsomådena som bl a Ryssbergen vill inte att
detta område bebyggs. Det verkar vara mycket onödigt och en oåterkallelig
förstörelse av Nackas ovärderliga gröna värden. Nackalistan föreslår
kommunfullmäktige besluta att
•
•

•

•

Utreda konsekvenserna av minskade drifts- och investeringskostnader av ett
stoppat byggande i hela Ryssbergsområdet
Utreda dagvattenhanteringen och de kostnader och effekter det förväntas
medföra vid byggande av bostäder och övriga lokaler i hela
Ryssbergsområdet
Ta med i utredningen behovet av kompletterande ekosystemtjänster som
ersättning för den förlorade skogen och vad det kommer att kosta och
innebära
Stoppa planerna på att bygga bostäder och övriga lokaler i hela
Ryssbergsområdets värdefulla urskog
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