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Nacka Miljövårdsråd

Nacka 2016-08-25
Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten, KFKS 2013/660-214
131 81 Nacka

Remissvar angående samråd av förslag till
detaljplan för Boo Gårds skola och Boovallen,
Nacka kommun.
Nacka Miljövårdsråd är positivt till att Boo Gårds skola byggs ut, för att kunna ta
emot ett ökande antal elever samt att skolan upprustas. Vi har inga synpunkter på
detaljutformningen av skollokalerna, men uppskattar att planen utlovar
hänsynstagande till omgivande bostäder, natur, kulturmiljö och landskapsbild. .
Vi befarar dock, att ytorna för utevistelse och lek blir otillräckliga, då dessa ytor
inte kommer att utökas medan elevantalet nästan dubbleras till 900-1000 elever.
Redan idag används ju bollplanen till skolgård.
Upprustningen och omläggningen av vägar och gångbanor, vilket kommer att
förbättra framkomlighet och trafiksäkerheten, tycker vi är positivt.
Man kan ställa sig tveksam till placeringen av den planerade sporthallen. Den
föreslagna placeringen vid norra gränsen av planområdet kommer att försämra
miljön och utsikten för intilliggande bostadshus. Föreslagen plantering av
klängväxter är lovvärd, men kommer inte nämnvärt att minska dessa olägenheter.
Dessutom torde bortsprängning av berg krävas.
Vi föredrar, att sporthallen placeras på området där "Boo Gårds lada" planerades
ligga.
Olägenheterna för boende norr om idrottsplatsen skulle därmed elimineras, och
minskat gångavstånd till parkering erhållas.
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Ett allaktivitetshus ser vi som en mycket lämplig verksamhet i denna miljö, nära
skolan och idrottsplatsen, och särskilt med tanke på det planerade
bostadsbyggandet i närområdet, och att lägga ett sådant i nära anslutning till
sporthallen eller i samma byggnad tycker vi skulle vara ett mycket positivt
tillskott till de förbättringar som redan ingår i den föreslagna detaljplanen.

För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman, ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben under adress
http://www.nackamiljo.se/boogardsskola.pdf
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