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Inbjudan
Typ av möte:

Nacka naturvårdsråd

Mötesdatum:

23 november 2020, kl. 17.30-19.30

Plats:

Digitalt, Zoom

Inbjudna:

FÖRENINGAR
Boo Fiskevårdsområdesförening
Boo Miljö- och Naturvänner
Föreningen Rädda Ältasjön
Nacka Miljövårdsråd
Naturskyddsföreningen i Nacka
Saltsjöbadens Fiskevårdsförening
Saltsjöbadens naturskyddsförening
Skuruparkens vänner
Svenska Naturskyddsföreningens Länsförbund
Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening
POLITIKER
Hans Peters (C), ordförande
Peter Zethraeus (M), 1:e vice ordförande
Björn Friberg (S)
FÖR KÄNNEDOM
Mats Bohman, Trafik- och fastighetsdirektör
Kristina Petterqvist, enhetschef Enheten drift offentlig utemiljö
Fredrik Sandell, bitr chef Enheten drift offentlig utemiljö
Susanne Werlinder, Enhetschef planenheten

Vi tänker prova en ny form på mötet, och nyttja funktionaliteten i Zoom att göra mindre
grupper. Under de tre inledande punkterna, som är diskussionspunkter där vi vill få
föreningarnas inspel på frågor vi har, delar vi upp oss i tre digitala grupper. Vi tar
diskussioner i grupper ca 30 min och sedan återföring 30 min. Sedan avsätter vi resterande
timme till föreningarnas frågor.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

SMS

WEBB

ORG.NUMMER

Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167
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DAGORDNING

1.

Mötet öppnas
Dagordning fastställs
Justeringsperson utses
Informations-/diskussionspunkter

2.

Cykling i naturmark

Karl Bengtsson

Hur det ser ut idag och vad kommunen kan göra för
att det ska fungera bättre.
3.

Ploggning

Karl Bengtsson /
Anna Herrström

Kommunen kommer sätta upp tre ploggningsställ
på försök för att utvärdera vad det kan ge för
renhållningen. Finns det några specifika platser där
ni ser att dessa skulle kunna göra extra mycket
nytta?
4.

Samarbete i projekt

Karl Bengtsson

Har ni förslag eller önskemål på projekt där vi som
kommun kan arbeta tillsammans med er kring
exempelvis ett naturområde eller inventeringar mm?
Föreningarnas frågor
5.

Boo Miljö- och Naturvänner
Vi undrar om det finns konkreta planer på hur
mycket pengar, som ska gå till natur/miljö
i den miljö- och klimatfond som kommunen har
planer på efter kommunens resultat på plus 776 milj.
Kanske ett förslag kan vara att bjuda in allmänheten
/organisationerna att komma med
förslag/önskelista.

6.

Vi återkommer också till frågan om kommunekolog. Boo Miljö- och Naturvänner
- Viveca Jansson slutade i somras som
kommunekolog. När kommer hon att ersättas?
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Nacka behöver verkligen två kommunekologer nu
när kommunens exploateringstakt är så hög.
7.

Vi tycker inte vi fick svar på vår fråga på förra mötet Boo Miljö- och Naturvänner
gällande naturområdena som lyfts ur detaljplanerna i
Sydöstra Boo. Vi hade en vandring i tallskogen kring
Backeböl gravfält i söndags och någon hade sågat
upp stammar på ett område där det har brunnit för
ett par år sedan.
Det är ju det vi är oroliga för – att de går in och
”städar” bort naturvärden i ren okunskap.
- Kan kommunen kräva skötselplaner av förvaltarna av
dessa naturområden?
- Kan naturområdena prövas för biotopskydd?
- Vi undrar hur ni resonerat och hur ni tänker inför
framtiden?

8.

Cykling, ridning, terränglöpning kan påverka
marken kraftigt på många platser, bl.a. där marken
är fuktig. Vilka regler bör gälla?

Nacka Miljövårdsråd

9.

Reservatsbildning Skarpnäs, Baggensstäket,
Rensättra.

Nacka Miljövårdsråd

10.

Ryssbergen i sin helhet, inklusive vad som i
planeringen kallas "Trafikplats Kvarholmens
verksamhetsområde" och "Östra Vikdalen".
Området ses som "Stockholms närmaste urskog",
innehåller mycketbhöga naturvärden och kommer
inte att ligga vid tunnelbanan. Nu när
byggtakten kraftigt saktat av i Nacka kan
exploatering här som ger mycket vägmark men få
bostäder avbrytas eller skjutas på framtiden.
Vid en workshop på plats som Viveca Jansson
ordnade 8 juni om planeringen av reservatet fick vi
intrycket att planerat reservat bara skulle omfatta en
mindre del av Ryssbergen, stämmer det?

Nacka Miljövårdsråd
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11.

Nacka Miljövårdsråd
Skuruparken - Kommunens tillsyn är fortfarande
ofullständig. Anmärkningsvärt att man tillåter
husägare att få bygglov för ny stuga efter att ha
bränt ned eller bett att få riva gamla stugan.
Detta trots att man inte löser frågor som vatten och
avlopp vilket innebär att avloppet rinner ut orenat.

12.

För över ett halvår sedan beslöt MSN att
ge nämnddirektören i uppdrag "att genomföra en
informationsinsats riktad till stugägare och
närboende så att alla vet vad som gäller."
Hur har det gått med denna information?

Skuruparkens vänner

13.

Bilkörningen i Skuruparken. Det är önskvärt att
någon från Trafikenheten deltar.

Skuruparkens vänner

Agenda kommande naturvårdsråd
14.

Vilka typer av frågor skulle ni vilja se mer av på
agendan framöver och som ligger inom rådets
uppdrag att vara: ”en beredande funktion samråda och
samarbeta med föreningar i Nacka om naturvård,
sjörestaurering och skötsel av naturreservat”?

Välkomna
Heidi Swahn
Karl Bengtson
Anna Herrström

070-431 95 05
070-431 84 27
070-431 96 19

