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Remissvar angående tredje granskningsförslag till
detaljplan för idrottshallar vid Ektorpsvägen

Entré till naturreservat

Platsen är idag en viktig entré till Nyckelvikens naturreservat. Vi finner det mycket olämpligt att
på detta sätt blockera den existerande entrén. Det område som utnyttjas borde ha ingått i
reservatet men undantogs vid reservatsbildningen därför att det ligger för nära motorvägen.

Detaljplanen förutsätter att man delvis blockerar inte bara gångvägen in reservatet utan även den
löparslinga på ca 5 km som finns i reservatet.

Detaljplanen bör omfatta den nya stigarna som behöver anläggas för att säkerställa att nya
gångvägar skapas. Den nya stigen in mot reservatet blir längre, troligen kommer stor del av
gångtrafiken att istället följa hallens norra sida. Det är väsentligt att nya gångvägar anläggs innan
nuvarande stigar blockeras av ett eventuellt bygge.

Den nu föreslagna hallen är något längre än i det ursprungliga samrådsförslaget från 2016 men
har vad som framgår inte längre någon plats för parkering inomhus. Då hallen är tänkt att
placeras bara 1-2 meter från naturreservatet krävs stor försiktighet vid bygget för att inte skada
reservatet. Den västra delen av hallen kräver omfattande sprängning.

Höga naturvärden

Naturvärdesutredningen visar att området som skulle tas i anspråk har höga naturvärden med



bl.a. ett tjugotal tallar över 200 år gamla som är särskilt skyddsvärda.

Allmänhetens tillgång till anläggningen

Vi förutsätter att ytorna utomhus förblir allmäntillgängliga. Vidare antar vi att den
kaféverksamhet som planeras kommer att hållas öppen för allmänheten.

Parkering

Vi anser att området planerats med för mycket parkering, vi anser att högst 40 platser totalt
borde vara tillräckligt. De som spelar tennis bör i de flesa fall kunna ta sig till platsen till fots,
med cykel eller buss.

Vi rekommenderar att parkeringen avgiftsbeläggs. Om parkeringen är fri kan man förmoda att
parkeringen kommer att missbrukas som infartsparkering eller som parkering för närboende, t ex
boende i de studentbostäderna söder om Värmdöleden.

Kablar

Två telekablar löper genom området under den existerande stigen i öst-västlig riktning. Dessa
kablar är av en äldre typ som innehåller ett hundratal isolerade trådar vardera, den andra av
dessa båda kablar lades ned i kabelschaktet omkring 1960.

Slutsats

Vi anser att anläggningen är tänkt att placeras på en plats som av allmänheten uppfattas som en
naturlig del av Nyckelvikens naturreservat trots att mark närmast motorvägen undantogs vid
resrervatsbildningen. Den blockerar en naturlig entré till reservatet. Vi anser därför placeringen
av tennishallen olämplig och anser att platsen med höga naturvärden och skyddsvärda träd och
växter bör lämnas obebyggd.

För Nacka Miljövårdsråd
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Detta yttrande ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/gransk3hallarektorpsv.pdf
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