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Göran Sandahl
Ingemar Tollefeldt
Revisorssuppleanter Ann Bernhard
Fabian Edelstam
Valberedning
Bo Swedén (sammankallande)
Stellan Fischer
Rikard Sundin
Remissvar
Nacka miljövårdsråd har under 1991 avgett remissvar i följande frågor:
Ett omfattande remissvar på Nacka kommuns översiktsplan.
Angående bebyggelse vid Kvarnvägen i Boo (vid Skurubron).
Bebyggelse i Augustendal.
Om en golfbana kring det s.k. Fnyskdiket norr om Bollmora i Tyresö,
området sträcker sig in i Nacka på Erstaviks marker söder om Högmora.
Angående ny sträckning för Solsidevägen.
Angående förslag till nybebyggelse kring Skyttevägen i Solsidan.
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Angående Naturvårdsområde i Velamsund. Den mest kontroversiella delen är frågan om eventuell ny golfbana vid Bölemosse. En
sådan skulle förstöra våtmarker och strövområden nära centrala Gustavsberg.
Beträffandet det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet
(KBP) 1992-1996.
Angående bebyggelse vid Vimpelvägen i Igelboda.
Andra skrivelser
En skrivelse från miljövårdsrådet, föreningen Hellasgården och Kommittén för bevarande av Stor-Stockholms sydöstra friluftsområden (KSSF)
utarbetad av Arne Marténg och Lennart Siik vädjade till ägaren FABEGE AB
att Järla industriområde skall bebyggas med bostäder i stället för
med nya industrier.
Bengt Hubendick författade en skrivelse från Miljövårdsrådet till kommunen angående Ekoby-projektet.
Barbro Norberg författade en skrivelse till kommunstyrelsen angående
Gåsö varv.
Karin Sandqvist och Rolf Löfström skrev till kommunen med förslag
om att anlägga en gångväg mellan Lillängens station och Forum
Nacka.
Barbro Norberg skrev ett överklagande till länsstyrelsen angående kommunens ändring av detaljplan för Pråmvägen i Kummelnäs.
Birgit Sundin och Barbro Norberg skrev till kommunstyrelsen angående
planerad bebyggelse i Tollare.
Carin Brand skrev till byggnadsnämnden angående bygglov för omfattande tillbyggnad av villa vid Stäket, Skogsö.
Lennart Siik skrev till länsstyrelsen med begäran om granskning av
Nackas och Tyresös kommuners planering med hänsyn till riksintresset. Gäller speciellt Tyresö Strand, Solsidan/Skyttevägen, Sågtorp och
Gungviken.
Carin Brand skrev till länsstyrelsen angående privat genomförda
muddringsarbeten på Älgö.
Nacka Miljövårdsråd och Boo Miljö- och Naturvänner (BOOM) skrev
flera skrivelser angående föreslagen utvidgning av Boo kyrkogård.
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Tidningsartiklar och -annonser
Ett flertal artiklar som berört många av ovan nämnda frågor har under
året publicerats i lokaltidningarna antigen i miljövårdsrådets eller dess
styrelseledamöters namn.
Ett upprop om medlemsanslutning har gått ut i Nacka-Värmdö Allehanda.
Enkät till politikerna
Miljövårdsrådet sände inför valet ut en enkät till Nackapolitikerna där de
fick svara på vad de tyckte i ett antal olika miljöfrågor.
Välj spår
Miljövårdsrådet har medverkat i kampanjen Välj spår, där Jan Åman varit
vår representant.
Nacka kommuns naturvårdsråd
Birgit Sundin har fungerat som vår representant i kommunens naturvårdsråd.
Årsmötet
Årsmötet hölls den 18 mars 1991 i Nacka konferenscentrum. I samband med
årsmötet gav Bengt Hubendick ett föredrag om Nutidsmänniskans dilemma.
Motioner
Två motioner behandlades på årsmötet:
En motion från Lennart Fasth angående bättre skötsel av Svindersviksparken och Alphyddan.
Årsmötet beslöt att miljövårdsrådet ber parkkontoret att åtgärda problemen.
En motion från Johan af Petersens angående avstänging av Ältavägen
för allmän trafik.
Årsmötet beslöt att princip tillstyrka motionen men att hänsyn måste
tas till behovet av viss trafik mellan Älta och Nacka.
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Offentliga möten
I Igelbodaskolan ordnades tillsammans med lokala föreningar ett offentligt informationsmöte med bl a utfrågning av politiker angående
Solsidevägen och bebyggelsen kring Skyttevägen. Carin Brand
förde miljövårdsrådets talan.
Ett debattmöte om miljöfrågor och översiktsplanen hölls inför valet i
Skuru skola. Jan Åman förde miljövårdsrådets talan.
Barbro Norberg pratade om miljövårdsrådets verksamhet på kommunens
mässa Nacka Nu i Augustendal den 22 april.
Möten med kommunala tjänstemän
Vid ett möte den 2 december på Nämndhuset deltog miljövårdsrådets
styrelse ett 10-tal tjänstemän och miljö- och hälsovårdskontoret.
Information
Ulf Kennermark och Sture Claesson från Gåsö redogjorde vid ett styrelsemöte
för situationen kring Gåsö varv.
Varis Bokalders och Håkan Stjernström från Ekoby bostadsrättsförening redogjorde vid ett styrelsemöte för deras och kommunens planering
för ett kommande ekologiskt bostadsområde vid Insjön i Nacka.
Dick Tillberg från miljö- och hälsovårdskontoret redogjorde vid ett
styrelsemöte för planeringen av projektet Nacka Miljöteam.
Erstavik
Ett avtal har genom Nacka kommun träffats med markägaren ifråga om
Erstaviksmarken. Avtalet garanterar områdets framtid som ett tillgängligt
naturområde för överskådlig tid. Ärendet är en stor framgång för de intressen, som representeras genom Nacka Miljövårdsråd och den av rådet initierade Kommittén för bevarande av Storstockholms sydöstra friluftsområden
(KSSF).
Miljövårdsnytt
Ett nummer av miljövårdsnytt har utkommit under året.
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