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Till
Områdesnämnden Älta

Kopia:
Nacka Kommunfullmäktige
Stockholms gatu- och fastighetsnämnd
Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Synpunkter på beslut om
Strandskyddsdispens för Björkhagens golfbana
(Tjänstskrivelse 2004-03-30 Dnr M 04-182)

Undertecknade föreningar ser med glädje fram emot att Nackareservatet skall få ett lagligt
skydd som naturreservat till gagn för det rörliga friluftslivet och bevarande av dess
naturvärden. Detta har Stockholmare och Nackabor väntat på länge.

Vi ser dock med oro på vad som håller på att hända under pågående utredningsprocess, bl.a.
gällande det ärende som kommer upp för beslut i Områdesnämnden Älta nu på onsdag den
21 april, gällande ”Strandskyddsdispens för Björkhagens golfbana.

Vi har tagit del av Tjänsteskrivelsen, som vi dock finner innehålla stora brister och direkta
felaktigheter. Detta vill vi nedan närmare informera om.

Ärendet

Ärendet behandlar en begäran om dispens från strandskyddsbestämmelserna för Björkhagens
golfbana för nybyggnation en ny green och ett helt nytt golfhål med green, dessutom fairway
och utslagsplats på idag helt orörd skogsmark. I tjänsteskrivelsen står det felaktigt att det
handlar om ”nybyggnation av två greener”.

Vidare står det i skrivelsen att nybyggnation inte bedöms påverka det rörliga friluftslivet och
att nybyggnationen ”ligger så långt från strandkanten att det inte påverkar sjön”.
Dessa påståenden, menar vi, är direkt felaktiga, vilket vi närmare går in på nedan.

Till skrivelsen har det bifogats en karta som är mycket schematiskt ritad, inte ens områdets
största gång- och cykelväg som går förbi den nya greenen finns med. Ju färre detaljer, desto
lättare att få igenom beslutet, kan man tolka denna karta.

Ny green

Om vi förstått saken rätt, vill golfklubben vända på befintligt golfhål och bygga en ny green
intill den gång- och cykelväg som går mellan Björkhagen/Nacka gamla kyrkogård och
Söderbysjön, och som passeras av 1000-tals människor under helgerna. Att greenen skall
byggas intill denna frekventerade gång- och cykelväg framgår dock inte av den bristfälliga
kartan.
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Troligen kommer golfklubben att försöka friskriva sig från ansvar, om någon skulle råka få
en golfboll i huvudet, genom att sätta upp varningsskyltar; ”Varning. Området beträdes på
egen risk”. Sådana skyltar finns det gott om i det blivande naturreservatet!

Nytt golfhål

Det är sedan en tid tillbaka känt att Björkhagens golfklubb vill bygga ett helt nytt golfhål på
orörd naturmark strax nordväst om Hammarbystugan vid Söderbysjön, nära den gång- och
cykelväg ”Sörmlandsleden” som leder ner till och förbi Hammarbystugan.

Det nya golfhålet är tänkt att ligga utanför det arrendeområde som golfklubben har
arrenderat, varför golfklubben begärt att få ändra sitt arrendeområde genom ett så kallat
”markbyte”.

Markbytet (dvs. ändring av arrendeområdet) har beslutats av tjänstemännen på Stockholms
gatu- och fastighetskontor utan politisk prövning (!) och under pågående reservats-
bildning. Detta anser vi är rent tjänstefel!

Bakgrund till markbytet

I Björkhagens golfklubbs arrendeområde, som i kontraktet blev mycket schematiskt inritat på
kartan, ingick ett markområde som i öster gränsade mot Dammtorpssjön. Inom större delen
av detta område finns gamla bebyggelselämningar som har ett skydd som fornlämning enligt
Kulturminneslagen. Området ligger till hälften inom Natura 2000-området ”Dammtorpssjön-
Söderbysjön”. Området i sin helhet har för övrigt strandskydd. Att få tillstånd att anlägga ett
nytt golfhål i detta område insåg golfklubben vara orimligt.

Men golfklubben ansåg sig kunna använda detta markområde för att kunna ”byta” till sig ny
mark, för att göra golfbanan bättre och säkrare för golfspelarna. Man såg en möjlighet att få
anlägga ett nytt golfhål på oexploaterad skogsmark, mer centralt placerad i golfbaneområdet.
Detta skulle innebära att man kan lämna det kanske sämsta hålet på banan, ett kort golfhål
strax väster om Dammtorpssjön.

Konsekvenser om det nya golfhålet byggs

Byggs det nya golfhålet innebär det en kraftig inskränkning av allemansrätten i Stockholms
och Nackas populäraste friluftområde. Det som nu äntligen för oss skall bli ett naturreservat,
till gagn för det rörliga friluftslivet och bevarandet av naturvärden, verkar istället kunna bli
ett stort parkliknande golfbaneområde. Detta vore ytterst olyckligt!

Efter en utbyggnad skulle vägen ner mot Hammarbystugan få golfbanor på båda sidor.  I
stället för nuvarande intryck av skogspromenadväg skulle man få ett intryck av att befinna
sig mitt i ett ”golfbaneområde", som till stora delar kan jämföras med ett skjutbaneområde!

I tjänsteskrivelsen hävdas; "De ligger så långt från strandkanten att de inte påverkar sjön".
Denna skrivning är tveksam. På de flesta golfbanor, i synnerhet på greenerna, används
miljöfarliga bekämpningsmedel, vilka för eller senare hamnar i våra vattendrag.
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Säg nej till strandskyddsdispens för Björkhagens golfbana

Med hänsyn till vad ovan sagts vädjar nedanstående föreningar/organisationer till Er, som
politiskt förtroendevalda, att säga nej till dispens från strandskyddsbestämmelserna!
Avvakta pågående naturreservatsutredning!

Arbetsgruppen Bevara Nackareservatet
Friluftsfrämjandet, Stockholms Distriktsförbund
Kärrtorps Scoutkår
Nacka Miljövårdsråd
Stockholms Orienteringsförbund
Stockholms Scoutdistrikt
Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen
Älta Scoutkår

Kontaktpersoner
 
Arbetsgruppen Bevara Nackareservatet
Claes Ögren, Ystadvägen 126, 121 51 JOHANNESHOV
Tfn 070-762 42 21
 
Friluftsfrämjandet, Stockholms Distriktsförbund
Solveig Livner, Hornsgatan 158A, 117 28 STOCKHOLM, Tfn 08-6698230
Björn Hallberg, Rapsodivägen 166, 142 41  SKOGÅS, Tfn 771 12 14
 
Kärrtorps Scoutkår
Pernilla Andrén, ordf. c/o Thorö, Olympiavägen 34,122 40 ENSKEDE

Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman, Plommongatan 9, 138 41 ÄLTA
Tfn 08-773 32 83
 
Stockholms Orienteringsförbund
Anders Winell, Vällinge, 145 90 NORSBORG
Tfn 08-53 02 80 12
 
Stockholms Scoutdistrikt
Kajsa Hult, Järvsögränd 31, 162 62 VÄLLINGBY
Tfn 08-38 01 89
 
Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen
Gunnar Eriksson, Brunbärsgatan 2, 114 21 STOCKHOLM
Tfn 08-685 57 61

Älta scoutkår
Anna Bergman, Linblomsvägen 13, 135 47 TYRESÖ
08-742 82 45


