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Käthe Bäcklund
Revisorssuppleanter Ann Bernhard
Fabian Edelstam
Valberedning
Lennart Siik
Stellan Fischer
Barbro Norberg
Remissvar
Nacka miljövårdsråd har under 1995 avgett remissvar i följande frågor:
• Avgiftstation på Värmdöleden.
• Ändring av detaljplan för Baggensudden 7:9 (Bebyggelse av Neglinge varv).
• Detaljplan för Norra Skogsö (utökad bebyggelse).
• Nackas kommunala bostadsförsörjningsprogram (KBP) 1996-2000.
Andra skrivelser
• En skrivelse till länsstyrelsen angående dispens från fartbegränsning i Järlasjön. Länsstyrelsen beslutade om en fartbegränsning till 8 knop men vattenskidåkarna bad om dispens både för Övre (Lilla) Järlasjön där de åkt tidigare
och för en ny bana på Nedre (Stora) Järlasjön. Miljövårdsrådet avstyrkte
dispens.
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• Yttrande över detaljplan för avgiftsstation på Värmdöleden (Dbr 94-26
214) tillsammans med Saltsjöbygdens Naturskyddsförening.
• Yttrande över detaljplan för Västra Eknäs, Trappvägen
• Angående utbyggnad av gång- och cykelbana utmed Stockholmsvägen vid
Rösunda 8:5 (i centrala Saltsjöbaden).
• Yttrande över Nacka kommuns Naturvårdsråds framtid.
Agenda 21-verksamheten i Nacka
Miljövårdsrådet har deltagit i förberedande och instiftande möten för bildande av
ett Agenda 21-råd i Nacka.
I Nackas Agenda 21-råd är Tommy Lundberg och Rolf Löfström med Karin
Sandqvist som suppleant invalda på miljövårdsrådets förslag. Rådet har ett antal
grupper som behandlar vissa frågor. I dessa ingår bl a Carin Brand i VA-gruppen,
Rolf Löfström ordförande i Ekobyggruppen, Jan ]man och Karin Sandqvist i
Trafikgruppen samt Jan Åman i Energigruppen.
Nacka kommuns naturvårdsråd
Birgit Sundin har fungerat som vår representant i kommunens naturvårdsråd.
SMTR och miljöprövningar av Dennispaketet
I samarbete med ett 20-tal andra miljöföreningar i Storstockholm har vi bildat Storstockholms Miljöorganisationers Trafikråd (SMTR) för att vara motpart vid
de prövningar av delar av Dennispaketet som Stockholms stad ordnat. Omfattande
miljöprövningar har gjorts under året vad avser Dennispaketets betalstationer
och Norra länken. Prövningarna av Snabbspårvägen och av Södra länken har
fortsatt in på 1996.
Demonstrationer
Medlemmar i Miljövårdsrådet har deltagit i ett flertal demonstrationer, bl a Ur Tid
är ledens demonstrationer mot Dennispaket.
Årsmötet
Årsmötet hölls den 22 mars 1995 på Saltsjöbadens sjukus (“Badhotellet”) och
samlade 27 medlemmar. I samband med årsmötet presenterade överläkare Elisabeth
Wijnbladh sjukhusets verksamhet.
Ingen motion hade inlämnats till årsmötet, däremot förelåg ett förslag från
Saltsjöbygdens Naturskyddsförening “Att Nacka Miljövårdsråd under 1995
låter utreda lämpligheten av och möjligheterna till att ombilda sig till en krets av
naturskyddsföreningen med verksamhetsområdet centrala Nacka, Saltsjö-Boo och
Älta”, en fråga som styrelsen senare i enlighet med årsmötets förslag har beaktat.
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Offentligt möte
I Nacka Gymnasium ordnades den 1 november i samarbete med Saltsjöbygdens
Naturskyddsförening ett välbesökt informations- och debattmöte om Dennispaketets Betalstationer.
Dennispaketets Betalstationer
Inför kommunfullmäktiges decembersammanträde ringde ett antal medlemmar runt
till flertalet av Nackas kommunfullmäktigeledamöter angående förslaget till
betalstationer. I samband med sammanträdet ordnades en midre demonstration.
Kommunfullmäktigeåterremitterade frågan om betalstationer.
Kulturmånad i Nacka – Tema Miljö
Medlemmar i miljövårdsrådet har deltagit aktivt i kommunens arrangemang
• En Miljö- och kulturdag i Velamsund 15 oktober kring bl a småskaliga
VA-lösningar (vilken Miljövårdsrådet initierat) samlade ett 100-tal deltagare.
Bland de medverkande märktes bland andra Carin Brand, Veronika Dellvik
samt Rolf Löfström som talade med villabyggare om ekologiskt byggande.
• Vid en Kulturutflykt till Älgö 22 oktober talade Hans Kautski om Östersjön
och Ylva Schmidt om kulturmiljön medan Carin Brand stod för delar av arrangemanget.
• I samband med ett seminarium med systemekolog Folke Günter talade Rolf
Löfström om planering och byggande i kretsloppssamhället.
Golfbanan i Velamsund – kan allmänheten påverka ett beslut?
Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Boverket gav Miljövårdsrådet pengar för dokumentation och utvärdering av miljökonsekvenser av golfbanan i
Velamsund sett från allmänhetens medverkansmöjlighet. Detta har resulterat i att Inga Carlman vid Institutet för miljörätt utgivit en rapport med titeln:
Utvärdering av en miljökonsekvensbeskrivning, särskilt utifrån olika intressenters
medverkansmöjligheter : En golfbana i Velamsunds Naturvårdsområde, Nacka kommun.
Tidningsartiklar
Ett flertal artiklar, främst insändare, som berört många av ovan nämnda frågor har
underåret publicerats i lokaltidningen i miljövårdsrådets eller dess styrelseledamöters
namn.
Miljövårdsnytt
Ett nummer av Miljövårdsnytt har utkommit under året.
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