VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010
NACKAS KANDIDATER OM GRÖNOMRÅDEN OCH MILJÖ
Naturskyddsföreningen i Nacka har tillsammans med Boo Miljö- och naturvänner, Nacka miljövårdsråd,
och Naturskyddsföreningen i Saltsjöbaden frågat kandidaterna till kommunfullmäktige i valet 2010 om
grönområden, naturvård och miljö. Kandidater från alla i kommunfullmäktige nu representerade partier
gavs möjlighet att svara på enkäten. Vi har fått in 51 svar med ca 25-40% svarande från samtliga partier
utom för Moderaterna och Kristdemokraterna där enbart gruppledare besvarat enkäten.
Här följer en sammanställning av enkäten och några korta slutsatser. Vi hoppas att det skall underlätta för
dig att lägga din röst för Nackas grönområden och miljö i kommunvalet! Enkätens frågor finner du sist i
denna sammanställning.
Svaren på frågorna är för oss glädjande positiva men det finns också viktiga skillnader mellan partier och
enskilda politiker. På vår hemsida kan du se mer i detalj hur olika politiker har svarat samt läsa skriftliga
kommentarer på enkäten: www.nacka.snf.se . Efter valet kommer vi att följa hur partierna agerar i de
olika frågorna och försöka påverka dem i positiv riktning.
Fråga 1 – Nya naturreservat
Då exploateringstrycket är stort är det mycket viktigt att värdefulla naturområden för människor får ett
lagstadgat skydd. Reservatsbildningen i Nacka går trögt och t ex. Skarpnäs har länge utlovats bli
naturreservat, vilket fortfarande inte blivit av. Sammantaget finns bland dem som svarat på enkäten en
stark vilja att bilda nya naturreservat. Nej-svar förekommer enbart hos Moderaterna till Svindersviken
inkl. Ryssbergen samt hos en politiker från Centerpartiet. I Miljöpartiet, Nackalistan och Vänsterpartiet
svarar samtliga som besvarat enkäten Ja till alla de föreslagna reservaten. Ett starkt stöd för detta finns
också inom Folkpartiet.
Fråga 2 – Erstavik
Det är en viktig fråga att se till att en reservatsbildning inleds för det stora Erstaviksområdet som också
hänger ihop med Nackareservatet. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och enstaka centerpartister
tänker inte driva denna fråga medan alla övriga svarar Ja till att påbörja bildandet av naturreservat för
Erstavik under kommande mandatperiod.
Fråga 3 – Bebyggelse på naturmark eller strandskyddad mark
I det kraftigt expanderande Nacka är det mycket viktigt att alla kvarvarande obebyggda stränder värnas så
att de är tillgängliga för alla kommuninnevånare. Mindre naturmarker, t ex. små skogar och dungar som
närboende barn kan leka i är ständigt under hot på grund av förtätning vilket främst drivs i områden med
flerbostadshus där människor inte heller har tillgång till egna trädgårdar. Inom Miljöpartiet,
Vänsterpartiet och Nackalistan ser alla detta som viktigt medan Moderater och Socialdemokrater inte vill
lova det. Inom Folkpartiet råder skiljda uppfattningar.
Fråga 4 – Ny bebyggelse enbart i lägen med goda möjligheter till kollektivtrafik
Då man bygger nya bostäder och verksamheter måste planeringen ske så att dessa förläggs i lägen som är
möjliga att kollektivtrafikförsörja på ett bra sätt. Annars bidrar planeringen till bilberoende vilket är en av
de svåraste miljöfrågorna att lösa idag. Detta säger sig alla svarande utom en centerpartist vilja driva.
Fråga 5 – Ökade möjligheter till medborgarinflytande i utbyggnadsplaner
Vi möter allt fler frustrerade Nackabor som uppgivna hör av sig till oss på grund av att deras närnatur
hotas av exploatering. Vi har sett flera exempel under de senaste åren där såväl lokalt som regionalt
värdefull natur försakats till fördel för exploateringsintressen. Bristande öppenhet i informationshanteringen upplevs av många protesterande som en strategi från både kommunens sida och byggföretag.
Att förbättra möjligheterna till inflytande för dem som redan bor i Nacka ser vi därför som en viktig fråga

om Nacka ska kunna behålla sitt ”varumärke” som en kommun med närhet till natur och hav. Samtliga
partier och svarande svarar Ja på denna fråga så möjligen återstår att jobba vidare med att ställa frågan till
politiker hur man vill förändra detta mot dagens system som många Nackabor är missnöjda med.
Fråga 6 – Underlag för kommunalt planarbete
För att viktiga värden hos naturen, inte minst för oss människor, bevaras är det viktigt att tjänstemännen
på kommunen har bra verktyg och underlag i sitt planarbete. Sådana planer och strategier kan också
utgöra verktyg för kommunens invånare att åberopa för att driva på miljöarbetet. Vi har här frågat om
några sådana underlag som vi tror kan vara värdefulla och bidra till ett utvecklat planarbete i kommunen.
Nacka kommun har hittills inte haft en samlad strategi för att nå klimatmålen samt minska bilåkandet
vilket är den för Nacka enskilt viktigaste klimatfrågan att hantera. Alla partier utom två svarande i
centerpartiet ställer sig bakom att ta fram sådana strategier. För att minska risken att man i den snabba
exploateringstakten bygger i extra värdefull natur bör en lokal artdatabank upprättas. Dessutom anser vi
att man ska styra upp bättre att alla Nackabor har nära till natur och grönska för hälsans skull, genom
någon typ av normer. Generellt förhåller många svarande positiva till detta men när det gäller normer för
närhet till grönska har centerpartiet och socialdemokraterna ingen åsikt. Vi ser därför fram emot att
politikerna uppdrar detta åt sina tjänstemän under kommande mandatperiod.
Fråga 7 – Lokala miljökvalitetsmål för Nacka
Sedan många år tillbaka finns 16 nationella miljökvalitetsmål som har stor betydelse för miljöarbetet i
Sverige idag. Dels på nationell nivå men också på regional och lokal nivå då många länsstyrelser och
kommuner har valt att bryta ner de nationella målen till mer lokala mål att arbeta för. Detta saknas
dessvärre alltjämt i Nacka kommun vilket leder till att det inte finns några tydliga mål för miljöarbetet i
kommunen. Det är därför mycket glädjande att se att samtliga partier nu vill verka för att lokala
miljökvalitetsmål tas fram för Nacka kommun.
Fråga 8 – Anställa en kommunekolog i Nacka kommun
För att bättre driva naturvårdsfrågor och bevarande av känslig natur i Nacka anser vi att det krävs att man
bör anställa en tjänsteman med särskilt ansvar för att dessa frågor blir bättre integrerade i kommunens
planarbete. De flesta ställer sig positiva till detta med undantag för Socialdemokraterna.
Fråga 9 – Nej till bilbro över Svindersviken
Den planerade bilbron över Svindersviken som planeras mynna i en tunnel i den fantastiska urskogen
Ryssbergen är en av de frågor vi hårdast engagerat oss i under de senaste åren. Förutom den direkta
påverkan på urskogen av bron, går en sådan bro stick i stäv mot att minska bilåkandet. Kostnaden för
bron är stor för kommunen och vi ser stora risker med att man kommer att exploatera i urskogen för att
finansiera bron. Frågan delar partierna: Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Nackalistan och Folkpartiet vill driva
att bron inte byggs. Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna säger Ja till bilbron.
Fråga 10 – En eventuell ny Skurubro behöver förberedas för spårtrafik
En ny Skurubro är på gång och som ett led i att öka andelen pendlingsresor med kollektivtrafik istället för
bil är det mycket viktigt att den eventuella nya bron förbereds för spårtrafik. Alla partier utom
Moderaterna vill verka för detta men Moderaterna vill istället få till det på den gamla bron.
Sammanfattning
Alla har nog förstått att frågorna var så formulerade att vi önskade så många ja-svar som möjligt. Som
synes på nästa sida är det glädjande att från samtliga partier är andelen Ja-svar i klar majoritet. Det kan
tolkas som att många av Nackas politiker tycker som vi. Det glädjer oss. Allra störst andel Ja-svar fick vi
från Vänsterpartiet och Miljöpartiet, tätt följt av Nackalistan och Folkpartiet. De kandidater som svarat Ja
på alla frågor är:
Folkpartiet: Lennart Nilsson, Sten Grack, Mohammad Noori, Anna-Karin Boréus
Miljöpartiet: Sidney Holm, Kerstin Nöre Söderbaum, Brita Ström, Per Chrisander
Nackalistan: Staffan Waerndt, Kennet Balk, Ann Lepp, Ingegärd Persson, Hans Larsson, Christina Ståldal, Johan Kjellman,
Janne Garnum
Vänsterpartiet: Josefine Johansson, Lars Örback, Rolf Wasteson, Andreas Falk, Hediye Güzel
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Frågor inför valet 2010
Kommer du att verka och rösta i kommunfullmäktige för:
1. Att följande grönområden görs till naturreservat inom mandatperioden?
Ja
Nej
Skarpnäs


Svärdsö


Nyckelviken utvidgning


Svindersviken inkl. Ryssbergen


Rensättra-Ramsmora


Skuruparken


Trollsjön



Ingen åsikt








2. Att bildandet av naturreservat av Erstavik påbörjas inom mandatperioden?
Ja
Nej
Ingen åsikt



3. Att inga fler bostäder/verksamheter byggs på naturmark eller strandskyddad mark?
Ja
Nej
Ingen åsikt



4. Att nya bostäder/verksamheter byggs endast i lägen med möjlighet till god kollektivtrafik?
Ja
Nej
Ingen åsikt



5. Att Nackas medborgare på enkla sätt ges information och inflytande över utvecklingen i sitt
närområde?
Ja
Nej
Ingen åsikt



6. Att följande underlag för det kommunala planarbetet tas fram…?
Ja
Nej
Ingen åsikt
Klimatstrategi



Strategi för minskat bilåkande



En lokal artdatabank



Normer för närhet till grönska



7. Att det tas fram lokala miljökvalitetsmål för Nacka?
Ja
Nej



Ingen åsikt


8. Att en kommunekolog anställs på Nacka kommun?
Ja
Nej



Ingen åsikt


9. Att en bilbro över Svindersviken inte byggs?
Ja


Nej


Ingen åsikt


10. Att en ev. ny Skurubro förbereds för spårtrafik?
Ja


Nej


Ingen åsikt


