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Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religöst
obunden 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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Remissvar angående utställning av förslag till detaljplan
för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo,
Nacka kommun
1. ALLMÄNT
Nacka Miljövårdsråd är positivt till planerna, att skapa ett vård- och omsorgsboende på
fastigheterna Kil 1:43 och Kil 1:5 samt planerna att utöka allmänhetens tillgänglighet till
naturen inom fastigheterna och Ekobergets naturreservat.
Vi är positiva till den angivna verksamhetsinriktningen, som även vi ser som en
vidareutveckling av Graninge stiftsgårds verksamhet.
Vi anser dock, att området är olämpligt för seniorbostäder p.g.a. långa avstånd och dåliga
publika kommunikationer till affärer, service vårdcentral, apotek m.m.
2.

NYBYGGNATION, GESTALTNING
Nacka Miljövårdsråd uppskattar, att de byggnader, som har höga kulturhistoriska
värden sparas.
I planhandlingarna står, att "de nya byggnaderna placeras så att det finns generösa ytor kvar
runt befintliga byggnader".
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Detta är en beskrivning, som vi tycker inte stämmer. En del av de nya byggnaderna ligger
alldeles för nära de gamla kulturhistoriska byggnaderna, och ödelägger därmed den
kulturhistoriska miljön.
T.ex. tycker vi, att hus 9 bör flyttas eller helst inte byggas. Vårdbostäderna dominerar ju
oerhört över den gamla huvudbyggnaden och kan inte anses ta någon hänsyn till den
kulturhistoriska miljön. Den fina miljön vid det gamla stallet blir också förstörd av att hus
nr. 18 placerats alldeles för nära.
Något av husen 4-7 tycker vi bör utgå ur planen och kvarvarande hus flyttas något, så att
större friytor och ljus erhålls mellan resterande hus. Lägenheterna blir ju mycket mörka
genom att fönstren ligger på lägenheternas kortsidor varav en utgörs av loftgång och mer än
hälften av den andra är en indragen balkong med front av betong utan ljusinsläpp. Skogen
mellan husen skall ju också till största delen sparas, vilket resulterar i mörkare lägenheter. Vi
skulle uppskatta en mer varsam planering för att uppnå en trivsam boendekvalité med
smalare hus och ljusare lägenheter samt utan loftgångar med alla dess nackdelar.
Lösningen med garage i bottenvåningen tycker vi är bra. Större och mer utvecklade
uteplatser vid husen tycker vi, att man borde kosta på sig. Aktivitetsparken är en bra idé,
men blir bullerstörd, om inte bullerproblemen åtgärdas,
3. BULLER
Stora delar av området är bullerstört, och man avser att avhjälpa detta med att låta
bostadshus fungera som bullerskydd. Detta minskar kanske bullerproblemen inomhus, i
några lägenheter, men vi tror, att om man flyttar till detta område, så är man intresserad av
en rofylld inomhusmiljö men även, att vistas utanför sin bostad och i omkringliggande natur.
Där kommer bullret fortfarande att finnas kvar.
Vi anser, att bullerproblemen måste avhjälpas så mycket det går vid källan, nämligen
Värmdöleden med bullerskydd och "tyst asfalt", som (enl. vår information) nu är en
kommande effektiv och varaktig metod.
Vi tycker, att kommun och markägare kraftfullt måste angripa detta problem med behöriga
myndigheter. Effektivt bullerskydd bör även omfatta närliggande broar, så att det idag
mycket bullerstörda Ekoberget kunde få en godtagbar ljudmiljö.

4. TILLGÄNGLIGHET, KOMMUNIKATIONER
Området ligger långt från tätorter, affärer, service, vårdcentral m.m. Närmaste avstånd är 6
km till Gustavsbergs centrum 5 km till Orminge Centrum. Avståndet till närmaste
busshållplats är 900 m längs en smal väg utan gångbana. Backen från vägen till området är
mycket brant.
Att behöva gå 900 m för att kunna nyttja publika kommunikationer även till andra resor
innebär ju ett stort hinder för dessa.
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Det är alltså ganska besvärligt och kräver en god fysik och hälsa, att ta sig till fram utan bil.
De som flyttar in i seniorhusen kommer därför i största utsträckning att använda bilen, och
vi befarar att man kommer att använda bilen även när man borde ha slutat köra bil p.g.a. hög
ålder eller vacklande hälsa.
Det avlägsna läget på seniorbostäderna kommer att leda till behov av mycket färdtjänst och
hemhjälp.
Nacka Miljövårdsråd anser därför att området är olämpligt för seniorbostäder på grund av de
långa avstånden till tätorter med service samt dåliga publika kommunikationer.
5. STRANDSKYDD
I planhandlingarna nämns, att endast ett litet område berörs av strandskydd.
Vi är dock förvånade av att det tidigare gällande utökade strandskyddet på 300 m har
minskat till 100 m 2015-01-01.
6. BEFOLLKNINGSTILLVÄXT I NACKA
I planbeskrivningen sägs att detaljplanens syfte är en del i arbetet att möta den stora
efterfrågan på bostäder i stockholmsregionen .
Som vi många gånger tidigare nämnt, är vi är positiva till att människor vill flytta till Nacka,
men anser att den planerade befolkningstillväxten är för hög, och därför skapar problem
både för Nacka och övriga landet, varför detta inte är ett starkt skäl till att bygga bostadshus
i detta område.

7. EKOLOGISKT BYGGANDE
Nacka Miljövårdsråd anser att kommunen måste ställa krav på ekologiskt byggande om
planerad exploatering trots ovan nämnda nackdelar kommer till stånd.
Energieffektivitet, grönytefaktor, klimatpåverkan, transportbehov m.m. bör beaktas, och
möjligheterna att utnyttja solenergi, berg- och sjövattenvärme undersökas. Dagvatten måste
renas och tas om hand på ett miljövänligt sätt.

För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
ordförande
Detta remissvar är utlagt på webben under adress
http://www.nackamiljo.se/yttrgraningestiftsgard.pdf

Nacka Miljövårdsråd
http://www.nackamiljo.se
ordf@nackamiljo.se

Adress:
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31 Älta

