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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 

kommunfullmäkti

ge verka för att 

inga 

naturstränder 

exploateras?

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 

kommunfullmäkti

ge verka för att 

Nacka kommun 

för en dialog med 

Erstavik om 

kalhyggesfria 

skogsbruksmetod

er?

3. Nacka 

kommun har tagit 

fram ett 

grönstrukturprogr

am och ett 

kustprogram. 

Däremot saknas 

ett program för 

sjöar, vattendrag 

och våtmarker.

Kommer du i 

kommunfullmäkti

ge verka för att 

ett program för 

sjöar, vattendrag 

och våtmarker tas 

fram?

4. Naturens 

ekosystemtjänste

r ger direkta och 

indirekta bidrag 

till människors 

välbefinnande 

och positiva 

effekter på miljö 

och klimat. Det 

pågår ett 

nationellt arbete 

med att 

identifiera 

ekosystemtjänste

r som en del av 

Sveriges miljömål 

och ska vara klart 

2018. Nacka 

kommun har ett 

projekt om 

ekosystemtjänste

r på västra 

Sicklaön som 

pågår till 

december 2014.

Kommer du i 

kommunfullmäkti

ge verka för att 

ekosystemtjänste

rna inkluderas i 

samhällsplanerin

gen i syfte att 

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?

Hälften kvar...

Kommentarer till 

frågorna

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 

kommunfullmäkti

ge verka för att 

Österleden/Östlig 

förbindelse inte 

byggs?

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.

Kommer du i 

kommunfullmäkti

ge verka för att 

alla nya 

byggnader blir så 

kallade 

'nollenergihus' Kommer du i kommunfullmäktige verka för att befintliga byggnader inom det kommunala fastighetsbeståndet som renoveras blir så kallade 'minienergihus'?

8. Gröna tak och 

fasadvegetation 

har många 

positiva 

egenskaper: 

rening och 

magasinering av 

dagvatten, rening 

av luft, minskad 

energianvändnin

g 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.

Kommer du i 

kommunfullmäkti

ge verka för att 

Nackas 

kommande 

stadsbebyggelse 

får gröna 

byggnader? Kommer du i kommunfullmäktige verka för att endast redan hårdgjorda ytor (parkeringsplatser, vägar, industriområden m m) används för nya byggnader?

9. Uppsala 

kommun har som 

mål att all 

skolmat i 

kommunen ska 

vara 100 % 

ekologisk till 

2023.

Kommer du i 

kommunfullmäkti

ge verka för att 

all mat som 

upphandlas av 

kommunen ska 

vara ekologisk?

10. Under många 

år har 

Naturskyddsfören

ingen 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 

kommunfullmäkti

ge verka för att 

alla förskolor i 

Nacka ska bli fria 

från skadliga 

kemikalier? Kommentarer till frågorna

10336466 2014-06-16 10:44:39 2014-06-16 10:45:5100:01:12 81.228.200.123Claes Ericsson Centerpartiet Ja Ja Ja Ja Ja Ingen åsikt Ja Ja Ja Ingen åsikt Ja Ja

På de punkter 

som jag angett 

10336498 2014-06-16 11:03:00 2014-06-16 11:15:2100:12:21 81.232.156.85Ingemar SahlgrenCenterpartiet Ja Ingen åsikt Ja Ja Nej För få svars alternativ. Ja eller nej och inge mer.Nej Ingen åsikt Ingen åsikt Ja Nej Ja Ja Grön tak kan bli en kostsam sak i framtiden om de inte håller.

10336489 2014-06-16 10:58:29 2014-06-16 14:15:5303:17:24 194.22.5.12 Christine Lorne Centerpartiet Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ingen åsikt Ja Ja

Min uppfattning 

är att det behövs 

10336842 2014-06-16 14:43:38 2014-06-16 14:46:4500:03:07 193.188.156.17Håkan Ekengren Centerpartiet Ja Ja Ja Ja Ja Ingen åsikt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Giftfri vardag är en mycket viktig fråga.

10337020 2014-06-16 15:16:00 2014-06-16 15:18:1900:02:19 81.224.115.235BBjörn StrehlenertCenterpartiet Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja

10337802 2014-06-16 17:03:50 2014-06-16 17:15:0900:11:19 81.225.124.16Johan Krogh Centerpartiet Nej Ingen åsikt Ja Ja Ja Fråga 1: Strandskyddet har en viktig uppgift att skydda det strandnära djur- och växtlivet samt ge allmänheten möjlighet till ett bra friluftsliv i strandnära miljö. Däremot är strandskyddslagen komplicerad och skyddar i många fall inte det som den ska skydda utan är istället ett hinder för människor på landsbygden som vill bygga. Strandskyddet måste användas på ett rationellt sätt så att det som verkligen behöver skyddas gör det och att den inte ställer till med en massa problem för vanligt folk som vill bygga en friggebod exempelvis.Nej Ja Ja Ja Ingen åsikt Ja Ja

6: Jag tror att 

österleden är 

10339339 2014-06-17 08:13:50 2014-06-17 08:53:1000:39:20 194.22.5.6 Hans Peters Centerpartiet Ja Ja Ja Ja Ja Det är inte alltid helt lätt att svara ja eller nej på alla frågor. Ibland skulle man behöva svara lite mer utförligt med förklaringar kring resonemang mm.Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Även här framkommer inga nyanser i svaren. Tex under punkt 8 om hårdgjorda ytor. Det är såklart 1:a prioritet att bygga på sådan mark. Men när vi ska bygga Nacka stad kommer vissa grönytor, tex runt Nacka stadshus att bebyggas. Det viktiga är då att vi samtidigt skapar nya grönytor som tex parker i stadsmiljö. Våra naturreservat och mark som ska bli naturreservat är dock helig för oss i Centerpartiet.

10344923 2014-06-19 11:31:33 2014-06-19 11:33:5400:02:21 217.115.57.19Elisabeth Därth Centerpartiet Ja Ja Ja Ja Ja Ingen åsikt Ja Ja Ja Ingen åsikt Ja Ja

10356655 2014-06-23 11:08:16 2014-06-23 11:22:2900:14:13 213.114.228.146Mia Wallgren Centerpartiet Ja Ja Ja Ja Ingen åsikt FRÅGA 5 Jag kommer att verka för att det ska bli en trygg,säker, bekväm och trevlig omstigning. Däremot har jag inte en bestämd uppfattning om var den ska ligga. Jag kan mycket väl tänka mig att det finns bättre platser än den nuvarande och den föreslagna i berget. Jag anser inte att vi ska låsa oss vid dessa alternativ när det borde finnas fler och bättre lösningar.Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Fråga 6. Inflyttningen till Stockholm är enorm och behovet av kommunikationer kommer inte att minska. Jag anser att vi behöver smidiga trafiklösningar för alla trafikslag. Miljötekniken går hela tiden framåt och särskilt fort på fordonsmarknaden. Min vision är att vi kommer att få i stort sett utsläppsfria bilar i framtiden. Målet är en bra miljö och smidiga transporter.

10342453 2014-06-18 15:22:41 2014-06-18 15:53:2500:30:44 194.22.5.6 Anne Skoogh Folkpartiet Ja Ja Ja Ja Ja Folkpartiet ser det som en nödvändighet med en trygg och säker bussterminal i bra omstigningsläge vid Slussen. Däremot vill vi inte låsa oss för att den behöver vara i exakt nuvarande läge.Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja

6 - Jag är för en 

Östlig 

10342460 2014-06-18 15:25:55 2014-06-18 15:30:0800:04:13 82.182.40.56 Kjell Åkerlund Folkpartiet Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt

1. Obebyggda 

naturstränder Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt

6. Österleden

Folkpartiet 

10342531 2014-06-18 15:49:40 2014-06-18 15:54:3900:04:59 94.234.170.40Björn Carheden Folkpartiet Ja Ja Ja Ja Ja Bra frågor. Jag är medveten om att jag varit mycket personlig och inte tagit hänsyn till de negativa konsekvenser, ekonomiska, min åsikt innebär.Ingen åsikt Ja Ingen åsikt Ja Ingen åsikt Nej Ja

10342540 2014-06-18 15:51:54 2014-06-18 16:05:1200:13:18 81.224.214.231monica Brohede TellströmFolkpartiet Ja Ja Ja Ja Ja

Vad gäller 

skogsbruket i Nej Nej Ja Ja Nej Ja Maten i skolor, förskolor, äldreboenden m.m. ska vara god, näringsrik och så klimatvänlig som möjligt. Det handlar delvis om ekologisk men även närodlat, säsongsgrönsaker, kraftigt minskat matsvinn m.m är viktiga verktyg för att uppnå det målet. Att enbart sträva efter 100% ekologisk mat kan ibland krocka med andra saker som är viktiga för miljön och leder till att förenkla synsättet.

10342778 2014-06-18 17:12:52 2014-06-18 17:19:0100:06:09 2.66.94.5 Sten Grack Folkpartiet Ja Ja Ja Ja Ja Bra frågor Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

10343060 2014-06-18 19:19:03 2014-06-18 19:21:4000:02:37 89.253.78.250Bo Hjertstrand Folkpartiet Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ingen åsikt Ja Ja Ja Ja

10344719 2014-06-19 09:11:27 2014-06-19 09:29:1200:17:45 83.172.114.107Monia Sturén Folkpartiet Ja Ja Ja För mig är inte Slussen som omstigningstation huggen i sten, kanske kan andra alternativ komma fram. Det viktiga är att vi får fram trygg och säker omstigning, vilken även blir flexibel för eventuella framtida behov och förändringar.Nej Ja Ja Ja Ingen åsikt Ja Ja

10344848 2014-06-19 10:40:52 2014-06-19 10:49:4300:08:51 144.57.128.14Sofia Hanner Folkpartiet Ja Ja Ingen åsikt Ja Nej Beträffande bussterminalen i slussen, ska den givetvis vara säker och bekväm men inte nödvändigtvis ligga i nuvarande läge.Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Verkar för en östlig förbindelse.

10344921 2014-06-19 11:31:05 2014-06-19 12:09:1700:38:12 194.22.5.6 Stefan Saläng Folkpartiet Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja

10345335 2014-06-19 15:11:03 2014-06-19 15:15:4000:04:37 81.224.60.215Gertrud Lindgren Folkpartiet Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ingen åsikt Ja Ja Nej Nej Ja

10345820 2014-06-19 17:23:05 2014-06-19 17:31:3200:08:27 81.224.187.192Anita Levander DahrnéFolkpartiet Ja Ja Ja Ingen åsikt Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja

10352277 2014-06-21 13:57:26 2014-06-21 14:20:4700:23:21 82.182.134.246Bjarne Hanson Folkpartiet Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja

7 Vi kommer 

verka för att nya 

10354645 2014-06-22 13:00:37 2014-06-22 13:13:3600:12:59 81.224.58.147Gunilla Grudevall-SteenFolkpartiet Ja Ja Ja Ja Nej Kommentar fråga 5, absolut en säker och bekväm bussterminal, däremot låser jag mig inte vid läge, är öppen för bästa lösning.Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja

7-8, är 

eftersträvansvärt 

10361707 2014-06-24 20:27:56 2014-06-24 21:39:5701:12:01 5.240.143.209Louise Granath Folkpartiet Ja Ingen åsikt Ja Ja Ingen åsikt Nej Ingen åsikt Ja Ja Nej Ja Ja

10361962 2014-06-24 22:26:14 2014-06-24 22:38:3500:12:21 94.234.170.165Mats Granath Folkpartiet Ja Ingen åsikt Ja Ja Nej Fråga 5: FP verkar för en trygg och säker anslutning till T-banan, men det blir troligtvis inte i nuvarande läge. Fp värnar alla Nacka/ Värmdöbors bästa lösning på detta.Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Fråga 9. Fn är målet i Nacka kommun 50 % vilket ännu inte är uppfyllt. Första målet är således att 50 % skall uppnås, därefter ett högre mål. Folkpartiet verkar för att 50 % skall vara uppnått 2018.

10366200 2014-06-26 11:23:20 2014-06-26 11:40:3300:17:13 192.176.1.87 Joakim Olofsson Folkpartiet Ja Ja Ja Ja Ingen åsikt Ja Ingen åsikt Ja Nej Nej Nej Ja Jag sympatiserar med de flesta krav från Naturskyddsföreningen. Jag tycker t ex att miljösituationen för flera av Nackas insjöar är väldigt allvarlig. Strandskyddet ska absolut bevaras till 100%. När det gäller energisnåla byggnader och vilken mark som bebyggs tror jag dock på en avvägning mot andra faktorer också. Det är viktigt att bevara stora grönområden men delar av Sickla-ön blir oundvikligen mer stadslik. Kemikalier i våra sjöar och förskolor tycker jag är ett mycket allvarligt problem. När det gäller Ekosystem och den kartläggning som gjorts på Västa Sicklaön måste jag medge att jag inte är insatt idag. Mvh, Joakim Olofsson

10379222 2014-07-01 20:03:51 2014-07-01 20:09:3400:05:43 83.209.119.251Robert Hannah Folkpartiet Ja Ja Ja Ja Nej Vill ha en säker bussterminal i Slussen. Men måste inte vara i exakt nuvarande planerade läge.Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja

10343897 2014-06-19 00:18:48 2014-06-19 01:02:4600:43:58 37.3.229.108 Anders Tiger KristdemokraternaJa Ingen åsikt Ingen åsikt Ja Ja 3. Sjöar och vattendrag skyddas inte automatiskt genom att ett program tas fram. Vi har mycket kompetenta tjänstemän som jobbar med vattendragen. Jag kommer att stödja deras arbete, oavsett om de väljer att ta fram ett program eller ej.Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja

6. När Österleden 

var aktuell förra 

10344741 2014-06-19 09:30:46 2014-06-19 09:40:0500:09:19 78.69.113.198Karolina JohanssonKristdemokraternaJa Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Det är en avvägning. Vi behöver bygga mycket bostäder och ganska omgående. Det är viktigt att bevaka frågor om att försöka bygga så att man i möjligaste mån möter energi- och miljökrav. Samtidigt behöver ungdomar och nyinflyttade få bostäder till rimliga priser. Jag kommer att se till att frågan hela tiden ställs och inte "glöms bort".

10410017 2014-07-10 13:59:35 2014-07-10 14:04:2400:04:49 37.2.107.13 Per Chrisander Miljöpartiet de grönaJa Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bra frågor.

10410979 2014-07-10 17:06:22 2014-07-10 17:11:0800:04:46 77.218.227.222Nina Piroth Miljöpartiet de grönaJa Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

10421552 2014-07-14 07:37:57 2014-07-14 08:49:4501:11:48 94.234.170.215Åsa Marnell Miljöpartiet de grönaJa Ja Ja Ja Ja

Ang fråga 1

Vi i Miljöpartiet de Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja

Ang fråga 7

Nej, jag har svårt 



10424235 2014-07-15 07:51:56 2014-07-15 07:59:3000:07:34 78.70.240.129Lisskulla Zayane Miljöpartiet de grönaJa Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ingen åsikt Nej Ja På fråga nr 9 är svaret nej pågrund av att vi (Mp Nacka) säger att 50 % av kommunens inköp ska vara ekologisk.

10493447 2014-08-04 14:24:56 2014-08-04 14:43:3900:18:43 194.22.5.6 Sidney Holm Miljöpartiet de grönaJa Ja Ja Ja Ja Fråga 1. Jag räknar inte Bergs oljehamn som en naturstrandJa Ja Ja Ja Ingen åsikt Ja Ja Fråga 8:2 (hårdgjorda ytor) Jag kan tänka mig att exploatera en och annan icke hårdgjord yta i Nacka, jag tror det blir nödvändigt i och med de utfästelser om nya bostäder kommunen gjort. Det är dock viktigt att detta kompenseras fullt ut via "mjukgörning" av andra ytor. T.e.x. gröna väggar/tak eller armerat gräs istället för asfalt.Ett förtätat Nacka får absolut inte bli mindre grönt!snarare mer grönt.

10513476 2014-08-11 17:21:35 2014-08-11 17:31:2000:09:45 213.114.227.39Pascal Fall Miljöpartiet de grönaJa Ja Ja Ja Ingen åsikt Ja Ja Ja Ja Ingen åsikt Ja Ja

10513964 2014-08-11 21:28:46 2014-08-11 21:34:0100:05:15 83.250.221.184Louise Ollivier Miljöpartiet de grönaJa Ingen åsikt Ja Ja Ingen åsikt Ingen åsikt Ja Ja Ja Ja Ja Ja

10535471 2014-08-18 10:33:02 2014-08-18 10:39:0700:06:05 83.250.221.77Elisabeth KarlssonMiljöpartiet de gröna Ja Jag står ej på valbar plats till KF

10536138 2014-08-18 14:13:28 2014-08-18 14:33:0800:19:40 83.226.157.56Roger Bydler Miljöpartiet de grönaJa Ja Ja Ja Ja Vad gäller ekosystemtjänster är jag negativ till att dessa tjänster prissätts. Kan få helt felaktiga konsekvenser ur miljösynvinkel.Ja Ja Ja Ja Ingen åsikt Ja Ja

Fråga 7: ett 

viktigt steg mot 

10499335 2014-08-06 09:19:55 2014-08-07 13:32:5204:12:57 217.208.222.108Mats Gerdau Moderata samlingspartietJa Ja Ja Ja Ja

Jag svarar för 

moderaternas Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja

6. Nya vägar 

leder inte till mer 

10336719 2014-06-16 13:32:20 2014-06-16 13:41:3500:09:15 94.234.170.169Christina ståldal Nackalistan Ja Ja Ja Ja Ja Ingen åsikt Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nackalistan är inte färdig med sitt ställningstagande angående Österleden. Frågan ska processas. Vad gäller nybebyggelse på hårdgjorda ytor driver vi det och är positiva men kan inte helt garantera att ingen övrig mark kommer till användning. Skadliga kemikalier och ekologisk mat kommer vi att driva i samverkan med vissa övriga partier men är en process innan man når fram helt.

10339895 2014-06-17 15:06:46 2014-06-17 15:30:4000:23:54 37.2.124.3 Staffan Waerndt Nackalistan Ja Ja Ja Ja Ja

Omstigning vid 

slussen bör innefatta Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Om 

Österleden/Östlig 

10336688 2014-06-16 13:07:41 2014-06-16 13:28:0900:20:28 37.250.82.33 Martin HellströmerSocialdemokraternaJa Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja

10368739 2014-06-27 15:51:43 2014-06-27 16:14:4500:23:02 212.107.154.146Thomas JosefssonSocialdemokraternaJa Ja Ja Ja Ja Fråga 5:  Ja, självklart. Nuvarande läge, då det inte finns någon bussterminal alls i gällande planer, är en katastrof. Och bergrum vill jag inte ha!Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja

Fråga 6: Betr 

Östra länken får 

10369466 2014-06-27 20:35:57 2014-06-27 20:43:2900:07:32 94.234.170.74Yvonne WessmanSocialdemokraternaJa Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Flera av era frågor är väldigt kategoriska. Verkligheten kräver då och då viss flexibilitet, om man vill komma framåt. Den flexibiliteten måste man se, om man är förtroendevald, annars riskerar man att fastna.

10444820 2014-07-23 09:39:58 2014-07-23 09:51:0800:11:10 80.216.192.4 Helena WesterlingSocialdemokraternaJa Ingen åsikt Ja Ja Ja Ingen åsikt Ja Ja Ja Ja Ja Ja I stort sett alla frågor tar upp viktiga delar av arbetet med att förbättra och bibehålla vår miljö. Svarsalternativen är dock väldigt snäva ja/nej och tredje alternativet Ingen åsikt ger ingen bra bild om man nu ändå kan tänka sig att verka för dessa frågor. Det är övervägande ja på mina svar, men med viss reservation då det inte alltid är möjligt att få det man vill till 100%.

10452954 2014-07-25 22:53:52 2014-07-25 22:55:3500:01:43 213.100.86.61Kürsad Orhan SocialdemokraternaJa Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja

10515671 2014-08-12 12:42:37 2014-08-12 13:05:0200:22:25 109.58.144.211Staffan HjalmarssonVänsterpartiet Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Jag är relativt ny 

som 

10517311 2014-08-12 20:03:58 2014-08-12 20:06:5600:02:58 83.250.219.159Rolf Wasteson Vänsterpartiet Ja Ja Ja Ja Ja Fråga 5: När planen för Slussen behandlades så drev Vänsterpartiet att en bussterminal, på ungefär samma plats som nu, skulle ingå. När väl detta föll så har vi prioriterat att en bussterminal med tillräcklig kapacitet byggs som också är säker och bekväm. Det är viktigt att inse att det inte duger med att låta huvuddelen av passagerarna byta till tunnelbana i Nacka Forum, kapaciteten på tunnelbanan räcker inte för det när Nacka/Värmdö expanderar. För många innebär också byte i Forum ett extra byte, längre restider och därmed mindre incitament att åka kollektivt.Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Fråga 8b: Vänsterpartiet har under många år drivit att byggande främst ska ske på redan ianspråktagen mark, detta för att skydda naturmark. Huvuddelen av de bostäder som kommer att byggas på Västra Sicklaön uppfyller det kravet. Samtidigt går det knappast att helt undvika det om vi vill att Nackabornas barn och den ökande befolkningen i Stockholmsområdet ska få bostäder. Vänsterpartiet driver att fler bostäder ska byggas i Nacka, bostäder i koncentrerade flerbostadshus som på många sätt är ett mer hållbart samhälle än ett utspritt småhusboende. Förutsättningen för att kunna minska segregationen, och på sikt få bort den, förutsätter just billiga hyresbostäder i flerbostadshus.

10517614 2014-08-12 22:23:04 2014-08-12 22:24:5200:01:48 81.231.55.103Aron Bengtegård Vänsterpartiet Ja Ja Ja Ja Ja När planen för Slussen behandlades så drev Vänsterpartiet att en bussterminal, på ungefär samma plats som nu, skulle ingå. När väl detta föll så har vi prioriterat att en bussterminal med tillräcklig kapacitet byggs som också är säker och bekväm. Det är viktigt att inse att det inte duger med att låta huvuddelen av passagerarna byta till tunnelbana i Nacka Forum, kapaciteten på tunnelbanan räcker inte för det när Nacka/Värmdö expanderar. För många innebär också byte i Forum ett extra byte, längre restider och därmed mindre incitament att åka kollektivt.Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Vänsterpartiet har under många år drivit att byggande främst ska ske på redan ianspråktagen mark, detta för att skydda naturmark. Huvuddelen av de bostäder som kommer att byggas på Västra Sicklaön uppfyller det kravet. Samtidigt går det knappast att helt undvika det om vi vill att Nackabornas barn och den ökande befolkningen i Stockholmsområdet ska få bostäder. Vänsterpartiet driver att fler bostäder ska byggas i Nacka, bostäder i koncentrerade flerbostadshus som på många sätt är ett mer hållbart samhälle än ett utspritt småhusboende. Förutsättningen för att kunna minska segregationen, och på sikt få bort den, förutsätter just billiga hyresbostäder i flerbostadshus.

10522215 2014-08-14 10:04:50 2014-08-14 10:36:1600:31:26 213.115.31.2 Stefan Lindborg Vänsterpartiet Ja Ja Ja Ja Ingen åsikt

Kommentar till fråga 

5: Ja Nej Ja Ingen åsikt Nej Ja Ja

Kommentar på 

fråga 7a:



Grön tak kan bli en kostsam sak i framtiden om de inte håller.

Giftfri vardag är en mycket viktig fråga.

Även här framkommer inga nyanser i svaren. Tex under punkt 8 om hårdgjorda ytor. Det är såklart 1:a prioritet att bygga på sådan mark. Men när vi ska bygga Nacka stad kommer vissa grönytor, tex runt Nacka stadshus att bebyggas. Det viktiga är då att vi samtidigt skapar nya grönytor som tex parker i stadsmiljö. Våra naturreservat och mark som ska bli naturreservat är dock helig för oss i Centerpartiet.

Fråga 6. Inflyttningen till Stockholm är enorm och behovet av kommunikationer kommer inte att minska. Jag anser att vi behöver smidiga trafiklösningar för alla trafikslag. Miljötekniken går hela tiden framåt och särskilt fort på fordonsmarknaden. Min vision är att vi kommer att få i stort sett utsläppsfria bilar i framtiden. Målet är en bra miljö och smidiga transporter.

Maten i skolor, förskolor, äldreboenden m.m. ska vara god, näringsrik och så klimatvänlig som möjligt. Det handlar delvis om ekologisk men även närodlat, säsongsgrönsaker, kraftigt minskat matsvinn m.m är viktiga verktyg för att uppnå det målet. Att enbart sträva efter 100% ekologisk mat kan ibland krocka med andra saker som är viktiga för miljön och leder till att förenkla synsättet.

Fråga 9. Fn är målet i Nacka kommun 50 % vilket ännu inte är uppfyllt. Första målet är således att 50 % skall uppnås, därefter ett högre mål. Folkpartiet verkar för att 50 % skall vara uppnått 2018.

Jag sympatiserar med de flesta krav från Naturskyddsföreningen. Jag tycker t ex att miljösituationen för flera av Nackas insjöar är väldigt allvarlig. Strandskyddet ska absolut bevaras till 100%. När det gäller energisnåla byggnader och vilken mark som bebyggs tror jag dock på en avvägning mot andra faktorer också. Det är viktigt att bevara stora grönområden men delar av Sickla-ön blir oundvikligen mer stadslik. Kemikalier i våra sjöar och förskolor tycker jag är ett mycket allvarligt problem. När det gäller Ekosystem och den kartläggning som gjorts på Västa Sicklaön måste jag medge att jag inte är insatt idag. Mvh, Joakim Olofsson

Det är en avvägning. Vi behöver bygga mycket bostäder och ganska omgående. Det är viktigt att bevaka frågor om att försöka bygga så att man i möjligaste mån möter energi- och miljökrav. Samtidigt behöver ungdomar och nyinflyttade få bostäder till rimliga priser. Jag kommer att se till att frågan hela tiden ställs och inte "glöms bort".



På fråga nr 9 är svaret nej pågrund av att vi (Mp Nacka) säger att 50 % av kommunens inköp ska vara ekologisk.

Fråga 8:2 (hårdgjorda ytor) Jag kan tänka mig att exploatera en och annan icke hårdgjord yta i Nacka, jag tror det blir nödvändigt i och med de utfästelser om nya bostäder kommunen gjort. Det är dock viktigt att detta kompenseras fullt ut via "mjukgörning" av andra ytor. T.e.x. gröna väggar/tak eller armerat gräs istället för asfalt.Ett förtätat Nacka får absolut inte bli mindre grönt!snarare mer grönt.

Nackalistan är inte färdig med sitt ställningstagande angående Österleden. Frågan ska processas. Vad gäller nybebyggelse på hårdgjorda ytor driver vi det och är positiva men kan inte helt garantera att ingen övrig mark kommer till användning. Skadliga kemikalier och ekologisk mat kommer vi att driva i samverkan med vissa övriga partier men är en process innan man når fram helt.

Flera av era frågor är väldigt kategoriska. Verkligheten kräver då och då viss flexibilitet, om man vill komma framåt. Den flexibiliteten måste man se, om man är förtroendevald, annars riskerar man att fastna.

I stort sett alla frågor tar upp viktiga delar av arbetet med att förbättra och bibehålla vår miljö. Svarsalternativen är dock väldigt snäva ja/nej och tredje alternativet Ingen åsikt ger ingen bra bild om man nu ändå kan tänka sig att verka för dessa frågor. Det är övervägande ja på mina svar, men med viss reservation då det inte alltid är möjligt att få det man vill till 100%.

Fråga 8b: Vänsterpartiet har under många år drivit att byggande främst ska ske på redan ianspråktagen mark, detta för att skydda naturmark. Huvuddelen av de bostäder som kommer att byggas på Västra Sicklaön uppfyller det kravet. Samtidigt går det knappast att helt undvika det om vi vill att Nackabornas barn och den ökande befolkningen i Stockholmsområdet ska få bostäder. Vänsterpartiet driver att fler bostäder ska byggas i Nacka, bostäder i koncentrerade flerbostadshus som på många sätt är ett mer hållbart samhälle än ett utspritt småhusboende. Förutsättningen för att kunna minska segregationen, och på sikt få bort den, förutsätter just billiga hyresbostäder i flerbostadshus.

Vänsterpartiet har under många år drivit att byggande främst ska ske på redan ianspråktagen mark, detta för att skydda naturmark. Huvuddelen av de bostäder som kommer att byggas på Västra Sicklaön uppfyller det kravet. Samtidigt går det knappast att helt undvika det om vi vill att Nackabornas barn och den ökande befolkningen i Stockholmsområdet ska få bostäder. Vänsterpartiet driver att fler bostäder ska byggas i Nacka, bostäder i koncentrerade flerbostadshus som på många sätt är ett mer hållbart samhälle än ett utspritt småhusboende. Förutsättningen för att kunna minska segregationen, och på sikt få bort den, förutsätter just billiga hyresbostäder i flerbostadshus.



Jag sympatiserar med de flesta krav från Naturskyddsföreningen. Jag tycker t ex att miljösituationen för flera av Nackas insjöar är väldigt allvarlig. Strandskyddet ska absolut bevaras till 100%. När det gäller energisnåla byggnader och vilken mark som bebyggs tror jag dock på en avvägning mot andra faktorer också. Det är viktigt att bevara stora grönområden men delar av Sickla-ön blir oundvikligen mer stadslik. Kemikalier i våra sjöar och förskolor tycker jag är ett mycket allvarligt problem. När det gäller Ekosystem och den kartläggning som gjorts på Västa Sicklaön måste jag medge att jag inte är insatt idag. Mvh, Joakim Olofsson



Fråga 8b: Vänsterpartiet har under många år drivit att byggande främst ska ske på redan ianspråktagen mark, detta för att skydda naturmark. Huvuddelen av de bostäder som kommer att byggas på Västra Sicklaön uppfyller det kravet. Samtidigt går det knappast att helt undvika det om vi vill att Nackabornas barn och den ökande befolkningen i Stockholmsområdet ska få bostäder. Vänsterpartiet driver att fler bostäder ska byggas i Nacka, bostäder i koncentrerade flerbostadshus som på många sätt är ett mer hållbart samhälle än ett utspritt småhusboende. Förutsättningen för att kunna minska segregationen, och på sikt få bort den, förutsätter just billiga hyresbostäder i flerbostadshus.

Vänsterpartiet har under många år drivit att byggande främst ska ske på redan ianspråktagen mark, detta för att skydda naturmark. Huvuddelen av de bostäder som kommer att byggas på Västra Sicklaön uppfyller det kravet. Samtidigt går det knappast att helt undvika det om vi vill att Nackabornas barn och den ökande befolkningen i Stockholmsområdet ska få bostäder. Vänsterpartiet driver att fler bostäder ska byggas i Nacka, bostäder i koncentrerade flerbostadshus som på många sätt är ett mer hållbart samhälle än ett utspritt småhusboende. Förutsättningen för att kunna minska segregationen, och på sikt få bort den, förutsätter just billiga hyresbostäder i flerbostadshus.


