
1. Obebyggda naturstränder är en viktig tillgång i ett växande Nacka. Tack vare strandskyddet har 

allmänheten tillgång till stränderna. Strandzonen är även en viktig livsmiljö för många djur och 

växter. 

Kommer du i kommunfullmäktige verka för att inga naturstränder exploateras? 

 Ja  Nej  Ingen åsikt 

2. Nacka kommun slöt nyligen ett avtal med Erstavik om nyttjanderätt och friluftslivets tillgång till 

Erstaviks marker. Avtalet innehåller inte så mycket om naturvård och skogsbruket regleras inte i 

avtalet. 

Kommer du i kommunfullmäktige verka för att Nacka kommun för en dialog med Erstavik om 

kalhyggesfria skogsbruksmetoder? 

 Ja  Nej  Ingen åsikt  

3. Nacka kommun har tagit fram ett grönstrukturprogram och ett kustprogram. Däremot saknas ett 

program för sjöar, vattendrag och våtmarker. 

Kommer du i kommunfullmäktige verka för att ett program för sjöar, vattendrag och våtmarker tas 

fram? 

 Ja  Nej  Ingen åsikt  

4. Naturens ekosystemtjänster ger direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande och 

positiva effekter på miljö och klimat. Det pågår ett nationellt arbete med att identifiera 

ekosystemtjänster som en del av Sveriges miljömål och ska vara klart 2018. Nacka kommun har ett 

projekt om ekosystemtjänster på västra Sicklaön som pågår till december 2014. 

Kommer du i kommunfullmäktige verka för att ekosystemtjänsterna inkluderas i samhällsplaneringen 

i syfte att bibehålla dess kapacitet? 

 Ja  Nej  Ingen åsikt  

5. För att främja framtidens kollektivresande är en smidig omstigning vid Slussen till tunnelbanan 

nödvändig. 

Kommer du att verka för en säker och bekväm bussterminal i Slussen i direkt anslutning till 

tunnelbanan, det vill säga i nuvarande läge? 

 Ja  Nej  Ingen åsikt  

6. Nya motorvägar leder alltid till mer vägtrafik, detta är ett väl fastslaget samband i 

trafikforskningen. Enligt studien Kapacitetsstark kollektivtrafik i Ostsektorn (gjord av SL, Nacka, 

Värmdö, Stockholms stad) skulle Österleden, eller Östlig förbindelse som den nu kallas, missgynna 

kollektivtrafiken. 

Kommer du i kommunfullmäktige verka för att Österleden/Östlig förbindelse inte byggs? 

 Ja  Nej  Ingen åsikt  



7. Det är viktigt att nya byggnader blir energieffektiva från början eftersom det blir dyrt att göra det 

senare. Samma gäller befintliga byggnader som renoveras. Nacka kommun har riktlinjer för hållbart 

byggande med 12 målområden. Inför varje projekt väljs vilka områden man vill prioritera. Området 

'Energieffektivt och sunt byggande' kan bortprioriteras. 

A. Kommer du i kommunfullmäktige verka för att alla nya byggnader blir så kallade 'nollenergihus' 

eller 'plusenergihus'? 

 Ja  Nej  Ingen åsikt  

B. Kommer du i kommunfullmäktige verka för att befintliga byggnader inom det kommunala 

fastighetsbeståndet som renoveras blir så kallade 'minienergihus'? 

 Ja  Nej  Ingen åsikt  

8. Gröna tak och fasadvegetation har många positiva egenskaper: rening och magasinering av 

dagvatten, rening av luft, minskad energianvändning och buller, ett bättre klimat både inne och ute, 

ökad livslängd på tak och fasad. I bebyggelse som förtätas är de här möjligheterna mycket 

intressanta. 

A. Kommer du i kommunfullmäktige verka för att Nackas kommande stadsbebyggelse får gröna 

byggnader? 

 Ja  Nej  Ingen åsikt  

B. Kommer du i kommunfullmäktige verka för att endast redan hårdgjorda ytor (parkeringsplatser, 

vägar, industriområden m m) används för nya byggnader? 

 Ja  Nej  Ingen åsikt  

9. Uppsala kommun har som mål att all skolmat i kommunen ska vara 100 % ekologisk till 2023. 

Kommer du i kommunfullmäktige verka för att all mat som upphandlas av kommunen ska vara 

ekologisk? 

 Ja  Nej  Ingen åsikt  

10. Under många år har Naturskyddsföreningen varnat för skadliga kemikalier i vår vardag och drivit 

på för en tuffare lagstiftning, t ex mot hormonstörande ämnen. Barn är extra känsliga, och 

forskningen visar att höga halter av skadliga kemikalier finns både i hemmet och på förskolan. 

Kommer du i kommunfullmäktige verka för att alla förskolor i Nacka ska bli fria från skadliga 

kemikalier? 

 Ja  Nej  Ingen åsikt 

 


