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Synpunkter på samrådsförslag Detaljplan för Lillängens 

förskola  

  
Nacka Miljövårdsråd har tagit del av samrådshandlingarna som finns utställda till 

2018-07-01. Nacka Miljövårdsråd vill avge följande synpunkter på förslaget: 

 

Sammanfattning 

Lokaliseringen är mycket olämplig. Exploateringen av den värdefulla 

naturmarken föreslås i strid mot naturvärdesinventeringen. Att inte gång- och 

cykelvägen studerats visar att förslaget är dåligt underbyggt och att 

dagvattenfrågan inte heller behandlats är ytterligare ett exempel på brister i 

planeringen. Nacka Miljövårdsråd avstyrker planförslaget. 

 

Lokaliseringen är olämplig av ett flertal skäl 

Naturvärdesinventeringen talar tydligt mot exploatering i området. Lillängsskogen är 

viktigt både som närskog och som en del i hela den gröna infrastrukturen mellan 

Ryssbergen, Nyckelviken, Långsjön och Erstavik. Textutdrag nedan visar bedömningar 

från naturvärdesinventeringen. 

En exploatering av området bedöms att på sikt kunna ge kumulativa negativa 

effekter på den lokala naturmiljön, det vill säga att effekterna successivt kan komma 

att öka av varje enskild förtätning i Nacka och därmed sammantaget leda till större 

Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och 

religiöst obunden ideell förening, grundad 1969, med 

både enskilda personer och nackaföreningar som 

medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god 

boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka 

Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala 

planfrågor.  
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negativa konsekvenser för naturmiljön och den biologiska mångfalden, då naturmark 

försvinner.  

… 

Sammantagen bedöms planförslaget att ha märkbart negativa konsekvenser på 

naturmiljön och även för andra värden (rekreation och pedagogik) som är starkt 

sammankopplade med naturvärden. En exploatering bör undvikas. 

 

Värdet av Lillängskogen är de olika delarna som har olika egenskaper och 

användningsområden som natur- och parkmark. Denna variation skadas i grunden av 

det aktuella planförslaget. Den skog som lämnas kvar är liten och mindre tillgänglig. 

Gällande detaljplan anger natur och park för Lillängskogen vilket är det enda rimliga.  

 

Kommunens planering är ogenomtänkt 

Nacka Miljövårdsråd har återkommande uppmanat kommunen att integrera förskolor i 

de nya kvarteren i Nacka stad just för att undvika att exploatera värdefull naturmark. 

Kommunen bygger bostäder på tidigare förskoletomter och resultatet är exempelvis 

detta förslag till förskola i Lillängsskogen. Fler mindre förskolor är att föredra. 

Den nyligen antagna översiktsplanen anger ett annat läge för förskolan i nordvästra 

hörnet av skogen där ett betydligt mindre område utpekas. Budskap från kommunen till 

nackaborna skapar förvirring. Kommunen ger sken av att mindre områden av 

naturmarken tas i anspråk än de förslag som sedan kommer i verkligheten innebär.  

Nya Kristallen som också tar naturmark i anspråk kan inte påbörjas för att 

trafiklösningar ihop med skolområdet inte lösts. Detta sätt att lägga fram 

detaljplaneförslag innan viktiga frågor behandlats återkommer nu i det aktuella ärendet. 

 

Kommunen föreslår försämrad tillgänglighet till närskogen och stationen 

Befintliga gång- och cykelvägar med sittbänkar tas bort för att ge plats för förskolan. 

Hur dessa funktioner ska ersättas framgår inte av förslaget. Inget illustreras inom eller 

utom planområdet för dessa entréer och passager genom skogen. Detta är en av flera 

delar i kommunens planförslag som inte uppfyller krav på seriös samhällsplanering.  

Gång- och cykelvägen fungerar i dag bra för alla åldrar. Den fungerar även för 

rullstolsburna. Vägen är en trafiksäker förbindelse mot perrongen på Saltsjöbanans 

station. En ny tillgänglighetsanpassad väg runt den föreslagna förskoletomten kan 

sannolikt inte byggas utan sprängning och annan schakt i naturmarken. Det är skandal 

att detta inte analyserats i planarbetet. Från den befintliga vägen finns flera stigar mot 

andra delar av skogen bl a upp på berget där Valborgsmässofirande ordnas. 

Fågellivet i skogen är känt och uppskattat men en aktuell fågelinventering saknas.  

Den del av området som avses exploateras har också en vidare funktion vid 

omhändertagande av dagvatten alltså även för omgivande vägar och områden i nordost. 

Inom planområdet ingår en enklav som anges som park. Vid öppet hus framkom att en 

dagvattendam där skulle utredas. Vad detta innebär för befintlig naturmark och 
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tillgängligheten är oklart. Detta är ytterligare ett exempel på att exploateringen inte är 

genomtänkt.  

Angöringsvägen breddas även utanför planområdet. Trafiken kommer att öka inom det 

annars lugna området. Kantstensparkering anges längs Fjällstigen. Angöring med större 

vändplan anges inom planområdet. Mycket naturmark ersätts av hårdgjorda ytor. Som 

helhet tas mer av naturmark i anspråk både inom planförslagets gränser och utanför 

längs Fjällstigen. Konsekvenserna är mer omfattande än de som anges i planförslaget.  

Det finns inte anledning att i detalj granska gestaltningen av förskolebyggnaden med sin 

gård när lokaliseringen från början till slut är helt förkastlig. Den stora och klumpiga 

byggnad som föreslås gör dock ett dåligt förslag ännu sämre. 

 

 

 

Nacka Miljövårdsråd 

  

 Jan Åman 

Ordförande 

 

 

Detta remissvar är utlagt på http://www.nackamiljo.se/lillangensforskolasamr.pdf 

http://www.nackamiljo.se/lillangensforskolasamr.pdf

