
Valenkät 2022
Frågor om miljö, klimat och grönområden till Nackas politiska partier inför valet
2022 framtagna av Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens
Naturskyddsförening, Boo Miljö- och Naturvänner, Nacka Miljövårdsråd och
Skuruparkens vänner.

Hej!

Här nedan bifogas en enkät med frågor om miljö, klimat och grönområden. Enkäten
skickas till samtliga politiska partier i Nacka kommunfullmäktige.
Tanken är att underlätta för väljarna att hitta det parti som man anser föra den bästa
klimat- och miljöpolitiken. Resultatet av enkäten kommer att spridas via föreningarnas
egna kanaler och göras tillgängligt för medier att publicera.

Så här svarar man:
Stryk under ett av svarsalternativen (Ja / Nej / Ingen åsikt) under respektive fråga.
Det finns också möjlighet att kommentera svaret i raden under.

Vi ser fram emot era svar!

Vänligen maila dem till nacka@naturskyddsforeningen.se
senast 1 juli.

Med vänlig hälsning

Ronny Fors Hanna Nilsson
ordförande vice ordförande
Naturskyddsföreningen i Nacka Naturskyddsföreningen i Nacka



Ange parti: Socialdemokraterna   
  
Klimatfrågor 
  

1. Klimatdirektör 

Enligt den koldioxidbudget som kommunen tagit fram måste utsläppen minska med
16% per år fram till år 2030 för att Parisavtalets mål ska kunna uppnås. För att klara
detta krävs en satsning och tydlig ledning inom kommunen. Vi tror att tillsättandet av
en klimatdirektör skulle ge klimatfrågorna den tyngd de förtjänar i den kommunala
organisationen. Klimatdirektören skulle vara högsta ansvarige tjänsteperson för att
leda omställningsarbetet och ta fram en klimathandlingsplan samt tillämpa den. 
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att verka och rösta för: 
att en klimatdirektör, ansvarig inför kommunstyrelsen, tillsätts med ansvar att
leda klimatomställningen i Nacka kommun? 
Ja / Nej / Ingen åsikt 
Kommentar: 
Att jobba för att klara av klimatomställningen ska ingå i alla direktörers uppdrag.
Klimatomställningen måste ske på flera områden samtidigt och resurserna behöver
läggas på att genomföra omställningen i de dagliga verksamheterna. Vi vill att alla
direktörer rustas för att ha med sig klimatomställningen som ett övergripande,
strategiskt perspektiv inom sina respektive områden.  
 
2. Klimat- och miljönämnd 
Under nuvarande mandatperiod infördes ett miljöutskott under kommunstyrelsen.
Miljöutskottet har i uppgift att samordna och effektivisera det övergripande
strategiska miljöarbetet. Vad vi kan se så har miljöutskottet inte fört kommunens
miljöarbete framåt. För att ge klimat- och miljöfrågorna den tyngd de förtjänar behövs
istället en klimat- och miljönämnd. 
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att verka och rösta för: 
att en klimat- och miljönämnd inrättas?  
Ja / Nej / Ingen åsikt 
Kommentar: 
Nacka har idag en miljö- och stadsbyggnadsnämnd som vi tycker ska ges större
utrymme att jobba med det strategiska miljöarbetet. Samtidigt tycker vi att alla
nämnder ska jobba strategiskt med klimatomställningen inom sina respektive
områden. Kommunen behöver bli tydligare i sina ansträngningar att minska
klimatavtrycket inom alla nämnder.  
 
3. Solceller på tak 
Elanvändningen i samhället ökar samtidigt som klimatpåverkan och fossilberoendet
behöver minskas. Genom att installera solceller på offentliga byggnader kan
kommunen bidra till ökad elproduktion och minskad klimatpåverkan. 
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att verka och rösta för: 



att 100 % av taken på kommunens byggnader, där så är lämpligt, ska ha
solceller år 2026?  
Ja / Nej / Ingen åsikt 
Kommentar: Vi tycker att solceller ska finnas på alla tak där det är lämpligt, både på
kommunens byggnader men även privata då alla måste hjälpas åt i
klimatomställningen. Men på tak där det till exempel är bättre att ha levande
växtlighet vill vi att det ska premieras då det också är en bra klimatåtgärd eftersom
det samlar upp regnvatten och reducerar värme.  
                                                                                         
4. Förnybar energi inom kommunal verksamhet 
Produktion av el och fjärrvärme påverkar den biologiska mångfalden och klimatet.
Genom att ställa krav på 100 procent miljömärkt energi i linje med
Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra miljöval kan kommunen minska sin
påverkan. 
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att verka och rösta för:  
att alla kommunala verksamheter köper in 100 % förnybar miljömärkt energi? 
Ja / Nej / Ingen åsikt  
Kommentar: Vi vill producera mer egen energi till exempel via solpaneler och vi vill
minska den totala energianvändningen. Vi vill ställa krav på alla som utför
verksamheter åt Nacka kommun att ha förnybar energi. Just nu är vårt mål att 50 %
av energin ska komma från förnybara källor men det långsiktiga perspektivet är
såklart att 100 % ska göra det.  
 
5. Minskad energianvändning 
Att minska energianvändningen i samhället har betydelse för klimatet.
Energieffektivisering är dessutom en långsiktigt ekonomiskt lönsam klimatinvestering.
Kommunen har i dag inget systematiskt arbete för att minska den egna
energianvändningen. 
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att verka och rösta för: 
att kommunen inför ett systematiskt arbete för att minska den egna
energianvändningen? 
Ja / Nej / Ingen åsikt 
Kommentar: Vi måste minska vårt energiberoende och vara sparsam med de
resurser som finns. Vi måste minska energianvändningen i alla verksamheter och
också ha smart resurshållning även med de förnybara källorna.  
  
6. Ert partis prioriterade åtgärder för minskade utsläpp 
Enligt den koldioxidbudget som kommunen tagit fram måste utsläppen minska med
16% per år fram till 2030 för att Parisavtalets mål ska kunna uppnås. Tunnelbanan
som nu byggs är inte i drift innan dess så för att minska utsläppen måste andra
åtgärder till redan nu. 
Vilka 3 åtgärder för att minska koldioxidutsläppen vill ert parti prioritera för att
vi ska klara att nå Nacka kommuns årliga utsläppsminskningar på 16 % till
2030? 

● Vi vill att Nacka får utbyggd kollektivtrafik som också är
koldioxidneutral. Helt enkelt för att möjliggöra för Nackaborna att
ställa bilen hemma eller på en infartsparkering. 



● Kommunens egna verksamheter måste bli energieffektiva och
fossilfria. Det handlar bland annat om att klimat- och
hållbarhetsaspekterna måste betonas starkare vid upphandling av
varor, tjänster och entreprenader inom kommunen.  

● Vi behöver ställa högre krav på byggbolagen med stärkta,
konkretiserade och uppgraderade riktlinjer för hållbart byggande i
Nacka kommun. 

  
Trafikfrågor 
  
Vägtrafiken står för över 60 procent av de klimatpåverkande utsläppen i Nacka
kommun (Klimatanalys Nacka kommun, 2014). För att nå de nationella klimatmålen
måste utsläppen från transportsektorn minska med 70 procent till 2030, räknat från
2010 års nivåer. Enligt Trafikverket räcker inte teknikutveckling och elektrifiering för
att uppfylla klimatmålen utan biltrafiken behöver även minska för att klimatmålen ska
kunna nås (TRV 2016:111, TRV 2016:043). 
  
7. Utökad busstrafik 
Stora delar av Nacka utgörs av mer eller mindre glesa villaområden som är dåligt
försörjda med kollektivtrafik. Det snabbaste sättet att minska biltrafiken, och de
klimatskadliga utsläppen, är att utöka busstrafiken eftersom det inte kräver någon ny
infrastruktur. SL vill dock helst köra med stora ledbussar, vilket inte passar i alla
områden i Nacka, och dessa bussar kräver nya bredare vägar i områden som inte är
lämpade för det. 
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att verka och rösta för: 
att SL inför nya busslinjer i Nacka med små bussar som kan trafikera de delar
av Nacka som idag är underförsörjda med kollektivtrafik? 
Ja / Nej / Ingen åsikt 
Kommentar: 
En utbyggd kollektivtrafik är en viktig del i klimatomställningen. Det behöver bli
enklare att resa med kollektivtrafik inom Nacka, för det behövs fler lokala busslingor.
Turtätheten behöver öka på flera linjer, både bussar, pendelbåtar och spårtrafik. Vi
ser därtill gärna att SL kör med mindre bussar där det ökar framkomligheten och
passagerarunderlaget inte kräver en stor buss 
 
8. Sänkt parkeringstal och mobilitetsåtgärder 
Tillgång till parkering och priset på parkering påverkar bilanvändningen och därmed
miljö-och klimatpåverkan och är ett viktigt styrmedel för att minska biltrafiken.
Parkeringskrav kan öka koldioxidutsläpp med hela 50 procent i byggprocessen och
konkurrerar med ytor för lek och rekreation i boendemiljön. Nacka kommun har en
parkeringspolicy från 2016 som går i rätt riktning mot minskade parkeringstal och att
man istället genomför mobilitetsåtgärder (bilpooler t.ex.), framförallt i centrala Nacka. 
Men det finns anledning att gå ännu längre och jobba ännu mer med lägre
parkeringstal och mobilitetsåtgärder i hela kommunen. 



Kommer ert parti under kommande mandatperiod att verka och rösta för: 
att ytterligare sänka parkeringstalen och arbeta med mobilitetsåtgärder i hela
kommunen? 
Ja / Nej / Ingen åsikt 
Kommentar: Vi anser att utformningen för parkeringsantal är bra, men vi vill arbeta
med mobilitetsåtgärder och underlätta för människor att resa hållbart i hela
kommunen. Det ska vara lätt att välja färdmedel som kollektivtrafik, cykel, eller
elsparkcykel, eller att vara med i en bilpool. För att underlätta resandet med
kollektivtrafiken i allmänhet vill vi även se över och öka tillgången till
infartsparkeringar. Dessa parkeringar behöver finnas vid knutpunkter för
kollektivtrafiken.  
 
 9. Införande av miljözon 3 
Kommuner kan införa miljözoner för fordonstrafik. Miljözon 3 innebär i princip att
fordon med förbränningsmotorer förbjuds. Ett införande av miljözon 3 skulle skynda
på den nödvändiga omställningen av bilflottan till eldrift. Som ett första steg kan
miljözon 3 införas på ett antal gator inom Nacka stad för att sedan utökas successivt. 
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att verka och rösta för: 
att miljözon 3 införs i delar av Nacka stad?  
Ja / Nej / Ingen åsikt 
Kommentar: 
Inte just nu. Det viktiga är att jobba med att möjliggöra för Nackaborna att kunna
ställa bilen hemma och öka möjligheterna att välja utsläppsfria färdmedel. Vi behöver
ha infrastrukturen på plats med en bättre kollektivtrafik och laddstolpar innan vi inför
miljözon 3.  
  
10. Bevarande av spårreservat 
Värmdö kommun har i sin översiktsplan ett spårreservat för en framtida
spårförbindelse till Mölnvik. Nacka kommun har sina tidigare översiktsplaner också
haft ett spårreservat som hänger samman med det i Värmdö kommun. I Nackas
nuvarande översiktsplan finns ingen mark reserverad som spårreservat, vilket
riskerar att göra Värmdös spårreservat meningslöst. Spårreservatet är viktigt att
värna och behålla då vi av miljö- och klimatskäl kommer att behöva ersätta en stor
del av den vägtrafik som idag går på Värmdöleden med spårtrafik. 
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att verka och rösta för: 
att den mark som tidigare var reserverad för spårtrafik bevaras och att
spårreservatet införs igen när en ny översiktsplan tas fram? 
Ja / Nej / Ingen åsikt 
Kommentar: 
Spårbunden trafik innebär en kraftigt utökad kapacitet för kollektivt resande och
möjliggör för fler att ställa bilen hemma. Därför behöver vi reservera områden för
bland annat spårbunden trafik för kommande utveckling av Nacka. 
  
 Naturfrågor 
  
11. Naturvårdsprogram 
Nacka kommun har tidigare tagit fram ett grönstrukturprogram och ett kustprogram. I
grönprogrammet finns följande rekommendation: ”Ta fram ett naturvårdsprogram, där



drift, skötsel, utveckling och övervakning av Nackas grönområden och våta miljöer
beskrivs, med särskild vikt på identifierade ESKO-områden (Ekologiskt särskilt
känsliga områden).” 
Enligt våra valenkäter 2014 och 2018 var en majoritet av Nackas partier för att
komplettera befintliga program med ett naturvårdsprogram/plan, men därefter har
ingenting hänt. 
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att verka och rösta för: 
att ett naturvårdsprogram som även inkluderar sjöar, våtmarker och vattendrag
tas fram? 
Ja / Nej / Ingen åsikt  
Kommentar: Vi kommer verka för att Nacka kommun tar fram ett naturvårdsprogram
för drift, skötsel och övervakning av Nackas grönområden och våta miljöer. 
 
12. Naturskola i Nacka 
Forskning visar att utomhusundervisning i skolans pedagogiska verksamhet ger en
rad positiva effekter på elevers lärande, hälsa, fysiska aktivitet och deras personliga
och sociala utveckling (Klassrum med himlen som tak, en kunskapsöversikt från
Linköpings universitet). En kommunal naturskola ger kompetensutveckling för lärarna
att jobba med utomhuspedagogik och ger eleverna positiva naturupplevelser samt
lägger grunden för kunskap om miljö och ekologiska samband. 
Nackaskolornas nyttjande av Nacka naturskola ökade under åren innan den lades
ner. Dessutom besökte naturskolans pedagoger de skolor som valde att inte komma
till naturskolan. 
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att verka och rösta för: 
att en naturskola med fasta lokaler återstartas i Nacka? 
Ja / Nej / Ingen åsikt 
Kommentar: Klimatomställningen är vår tids största utmaning och vår samverkan
med naturen är en viktig del av det. Det är mer angeläget än någonsin att se över hur
en naturskola kan återstartas i Nacka. Socialdemokraterna var starkt kritiska till
Naturskolans nedläggning.   
 
13. Köpa in mark för naturskydd 
Kommunen har tidigare köpt mark för att kunna genomföra naturreservat i Skarpnäs
och Ryssbergen. Markköp kan vara en viktig del i att säkra särskilt värdefulla
grönområden som är av strategisk betydelse för sina natur- och kulturvärden. Det
betyder inte att kommunen måste äga alla mark som är värdefull, men ibland
behöver kommunen ta sitt ansvar och säkra sådana allmänna intressen genom
markköp. 
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att verka och rösta för: 
att kommunen vid behov ska genomföra markköp för att säkerställa
naturreservat och biotopskyddsområden? 
Ja / Nej / Ingen åsikt 
Kommentar: Vid behov ja. Vi anser att det är viktigt att kommunen äger strategiskt
viktig mark för att ha rådighet över den. Vid behov kan det därför vara lämpligt att
kommunen köper mark för att exempelvis säkerställa biotopskyddsområden.  
  
14. Erstavik 



Erstavik är Nackas största naturområde och det enda område i Nacka där ett
ekonomiskt inriktat skogs- och jordbruk förekommer. I Erstavik finns värdefulla
skogsområden och även värdefulla hagmarker som är beroende av skötsel, till
exempel bete, för att värdena ska behållas. Ett sätt att säkra dessa värden är att
bilda biotopskyddsområden och skriva naturvårdsavtal med markägaren. 
Vi har i tidigare enkäter inför valen 2014 och 2018 frågat om Nacka kommuns avtal
med Erstavik om nyttjanderätt och friluftslivets tillgång till Erstaviks marker borde
kompletteras med ett avtal om naturvårdsåtgärder. Det har båda gångerna funnits en
stor majoritet för detta, men trots det har ingenting hänt. 
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att verka och rösta för: 
att Nacka kommun bildar biotopskyddsområden i och/eller skriver
naturvårdsavtal med Erstavik för att skydda och bevara viktiga natur- och
kulturvärden i Erstavik? 
Ja / Nej / Ingen åsikt  
Kommentar: Det är viktigt att Erstavik behålls som ett sammanhängande område
som inte delas upp. Vi tycker det viktigaste här är att kommunen har en kontinuerlig
dialog med markägaren för att skydda och bevara viktiga natur- och kulturvärden i
Erstavik, och det behöver inte nödvändigtvis ske genom dessa lösningar. 
 
15. Naturreservat i Skuruparken 
Skuruparken kommer att bli ett alltmer betydelsefullt rekreationsområde, då
ytterligare 40.000 människor planeras att bosätta sig på Sicklaön. Så vitt vi förstår är
markägaren JM, som inte har några byggrätter där, öppen för att sälja parken eller
byta den mot lämplig kommunal mark. 
Skuruparken har mycket höga naturvärden enligt Skogsstyrelsen. Den är i stort
behov av skötsel, då markägaren enligt egen utsago ej sköter parken, som förfaller
och växer igen alltmer. Vid inrättandet av ett naturreservat tas en skötselplan fram.
Det är därför mycket angeläget att reservatsarbetet återupptas. 
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att verka och rösta för: 
att kommunen återupptar naturreservatsarbetet för Skuruparken? 
Ja / Nej / Ingen åsikt 
Kommentar: 
Ja, vi är för någon form av reservatsbildning under förutsättning att
reservatsbildningen värnar om såväl naturen som stugorna.  
Parken har ett stort värde som grönområde och är ett viktigt grönstråk och
spridningsområde. Vi tycker att Skurparken ska bevaras som den är idag. Stugorna
har ett värde ur ett historiskt perspektiv och ett värde för vår kulturmiljö. Vi tycker
alltså att de stugor som finns ska få finnas kvar och vid oförutsedda händelser få
repareras och återställas. Men stugägarna måste förhålla sig till att de finns i en park
som nyttjas av allmänheten, de får inte byggas ut så stugorna blir större och tar
grönområden i anspråk. 
 
Exploateringsfrågor 
 
På västra Sicklaön finns flera närnaturområden som har stor betydelse för rekreation
och biologisk mångfald. Områdena bildar ett grönt bälte på västra Sicklaön och utgör
den innersta delen i den gröna kil som sträcker sig från Värmdö in till



Henriksdalsberget. Samtliga områden har i inventeringar bedömts ha höga
naturvärden och samtliga områden planeras att helt eller delvis bebyggas. 
Om Ryssbergen exploateras enligt kommunens planer blir dessa områden ännu
viktigare att bevara 
  
16. Henriksdalsberget, Trolldalen 
Under samrådet för Henriksdalsbacken (etapp 1 i planprogrammet för Henriksdal)
inkom 1650 yttranden från boende, miljö-, bostadsrätts- och hembygdsföreningar
med krav på att Trolldalen, alltså natur- och rekreationsområdet öster om
Henriksdalsbacken, ska lämnas orörd. Beslut om exploatering kommer att tas efter
kommunalvalet 2022. 
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att verka och rösta för: 
att den här delen av Trolldalen lämnas orörd? 
Ja / Nej / Ingen åsikt 
Kommentar: Då Trolldalen har en speciell karaktär, höga naturvärden och framförallt
ett högt värderat ströv- och rekreationsområde vore det olyckligt om denna del togs i
anspråk. 
Vi ser fram emot att ta del av de synpunkter som kommit in under samrådet och
hoppas att det kan leda till konstruktiva och konkreta förslag på hur
Henriksdalsberget kan utvecklas på bästa sätt.   
 
17. Henriksdalsberget, Trolldalen 
Nacka kommun vill inom etapp 2 och 3 i planprogrammet för Henriksdal även
exploatera den del av Trolldalen som ligger närmare Vilans skola, ödekyrkogården
och Finnboda hamn. 
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att verka och rösta för: 
att även den här delen av Trolldalen lämnas orörd? 
Ja / Nej / Ingen åsikt /  
Kommentar: När planprogrammet antogs ville vi att större delar av Trolldalen skulle
lämnas orört. Det är fortsatt viktigt för oss och vi vill bevara så mycket som möjligt.
Delar av etapperna 2 och 3 tycker vi är bra att det planeras för och att det byggs på
dessa områden. Nu ska ett förslag arbetas fram och vi kommer följa processen och
beakta det som framkommer i det fortsatta arbetet.  
  
18. Svindersberg 
Nacka kommun vill exploatera nästan hela Svindersberg, natur- och
rekreationsområdet mellan Finntorp, Svindersviks gård och Alphyddan. Samråd
kommer troligtvis hållas under hösten 2022 och beslut om exploatering planeras att
tas året därefter. 
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att verka och rösta för: 
att Svindersberg lämnas orörd? 
Ja / Nej / Ingen åsikt 
Kommentar: Vi ska såklart säkerställa att natur- och grönområden bevaras så långt
det är möjligt när Nacka utvecklas men samtidigt behöver vissa områden tas i
anspråk för att bygga bostäder. Vi är positiva till att Nacka får tunnelbana och
bostadsbyggandet är viktigt med tanke på den bostadsbrist vi har. Vi ser också just
tunnelbanan som en viktig miljöåtgärd. 



Vi kommer följa processen framöver. Det är svårt att redan nu ta ställning när vi ännu
inte vet vad som framkommer i samrådet eller exakt hur förslaget kommer att se ut.  
 
19. Skogen vid Nacka vattentorn 
Enligt översiktsplanen ska skogen vid Nacka vattentorn och skogen ovanpå Nacka
strandtunneln exploateras när Nacka bygger stad. Den här skogen har höga
naturvärden och kan ses som en fortsättning på Ryssbergen och den är även mycket
viktig som grön spridningskorridor. 
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att verka och rösta för: 
att skogen vid Nacka vattentorn kommer att lämnas orörd? 
Ja / Nej / Ingen åsikt 
Vi har stor bostadsbrist och behöver bygga bostäder i Nacka. Vi ska såklart
säkerställa att natur- och grönområden bevaras så långt det är möjligt när Nacka
utvecklas men samtidigt behöver vissa områden tas i anspråk för att bygga bostäder.
Om naturvärden går förlorade behöver vi säkerställa att grönområden bevaras på
andra ställen.  
 
20. Skydd av Ramsmora i Boo som naturreservat 
Rensättra naturreservat har nyligen antagits och Skarpnäs naturreservat planeras
antas inom kort. Nackas östra del i den gröna Nacka-Värmdökilen är därmed
skyddad sånär som på ett större värdefullt område i Ramsmora mellan Rensättra och
Velamsund. I mars 2021 aviserade Nacka kommun ett förslag på anläggning av en
ny stor sportanläggning, större än Boovallen vid Boo gårds skola, med tre stora
fotbollsplaner i konstgräs, omklädningslokaler och parkeringar mitt i de gamla
kulturmarkerna i Ramsmora, trots att ett skydd varit en uttalad politisk ambition sedan
många år. 
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att verka och rösta för: 
att Ramsmora skyddas som naturreservat? 
Ja / Nej / Ingen åsikt / Kanske 
Kommentar: Kanske. Det är mycket viktigt att vi har grönområden och
spridningsområden, men samtidigt kan inte alla dessa områden vara just
naturreservat. Vad gäller sportanläggningen är vi för att det ska finnas fler idrottytor i
Nacka. Men en förutsättning för fotbollsplan på Ramsmora är förstås att projektet
klarar av kraven för både miljö- och kulturmiljö. Vi anser att det är ett mycket bättre
alternativ att bygga fotbollsplaner på Porsmossen. 
 
21. Bevarande av naturmarken i Dalkarlsängen i Boo 
Om Detaljplan för Dalkarlsängen södra i Boo, som inkluderar Bootippen, genomförs
kommer värdefulla naturområden oåterkalleligen förstöras och grönstrukturen i Boo
att ytterligare försvagas. Befintliga skogsområden, som är klassade som nyckelbiotop
som utgör viktiga gröna samband med angränsande naturområden, försvinner liksom
befintliga våtmarker som utgör lekområden för skyddade groddjur. Dessutom
tillvaratas inte möjligheten att skapa en ny park av Bootippen med såväl rekreativa
som biologiska kvaliteter. Planförslaget leder ofrånkomligen till förluster av värdefulla
skogsekosystem som inte kan kompenseras. 
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att verka och rösta för: 
att naturmarken i detaljplaneområdet Dalkarlsängen södra bevaras? 
Ja / Nej / Ingen åsikt 



Kommentar: 
Detta är en svår fråga. Vi har varit för planförslaget för att det ska bli kommunalt
vatten och avlopp vilket de boende väntat på länge. Det var för oss en kompromiss
då kommunalt vatten och avlopp är en oerhört viktig miljöåtgärd. 
  
22. Marina i Skogsö naturreservat 
I Skutviken i Skogsö naturreservat planeras att schakta, spränga, fylla ut och muddra
för att anlägga en marina, vilket alltsammans står i strid med föreskrifterna för
Skogsö naturreservat. 
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att verka och rösta för: 
att planerna på en marina i Skutviken läggs ned? 
Ja / Nej / Ingen åsikt 
Kommentar: Generellt försvinner många varvsplatser i Nacka vilket vi tycker är
olyckligt eftersom de också är viktiga för vår kommun. Men självklart måste även
detta ske på ett hållbart och klimatsmart sätt, precis som med all byggnation.  


