Botkyrka
Botkyrkapartiet (Ulla B Ludvigsson, 530 61 686)
1.
Vi vill bevara:
a/ Albysjön och leden mot Flottsbro som Naturvårdsområde.
b/ Hela Kagghamraområdet i Grödinge dito
c/ Grönområdena kring Malmsjön i Grödinge dito
d/ Grönområdena runt Getaren i Tullinge dito
2.
Ja, vi anser inte att kommunen ska satsa på mer höghusbebyggelseområden ex Tullinge villastad ska behålla sin
karaktär som villastad (Bp har motionerat i denna sak). Samma sak gäller Lindhov - vi vill ha största delen som
naturvårdsområde e t c.

Centerpartiet (Annika Öhrström, 530 378 40)
1.
I Botkyrka kommun finns ett antal områden som är skyddsvärda t ex kring Kagghamraån i Grödinge, Gammelskog
(Grödinge), tillrinningsområden kring vattentäkter (t ex Tullinge), skyddsområdet kring Bornsjön inkl
Lindhovsområdet, det öppna landskapet på ömse sidor av Hågelbyleden (med de stora ekarna).
Vi vill i nuläget ej klassificera graden av skyddsvärdhet i form av val av skyddsinstitut. Vi vill först ta del av den nya
miljöbalken.
2.
Genom att :
a/ Bevara de tätortsnära grönområdena och därmed slå vakt om gröna lungor och gröna sammanhängande stråk
b/ Effektivare arbetsplatsplanering
c/ Ej bygga fler bostäder utom styckevis förtätning (bevara Tullinge villastad)
d/ Bevara skogs och jordbruksmark + öppna landskap.
e/ Skapa en officiell proportion mellan grönyta och folkmängd i kommunen, som politiker kan enas kring (som ska ingå
i ÖP vilken i sin helhet måste förses med utförliga MKB:ar).

Kristdemokraterna (Bo Claesson, 531 804 33)
1.
Befintliga områden ska i möjligaste utsträckning bevaras. Nya områden kan vara sådana som innehåller speciell fauna
och flora. Allt detta är viktigt. Framtiden formas nu d v s vi förvaltar jordens resurser för våra barn och barnbarn. Det är
ett stort ansvar som vi inte kan slippa undan.
2.
Vi vill att befintliga grönområdens användning i första hand ska få förbli grönområden. Alla propåer ska noggrant
prövas.

Miljöpartiet (Barbro Svanström, 530 616 15)
1.
Vi som parti har inte möjlighet att inventera och bedöma vilka områden som har de största naturvärdena.
Miljöförvaltningen och den lokala miljöförvaltningen har den kompetensen, men vi vet att flera områden är på väg att
skyddas främst som reservat. Vi vill årligen avsätta 1 miljon kronor för skydd av värdefull natur. Kommunens
skogsvårdsplan måste följas! Det får inte stanna vid fina ord och för det krävs mer pengar. Vi kommer att fortsätta driva
på för skyddet av kommunens natur.
2.
Självklart! Stora delar av Botkyrka är nu så hårt exploaterade att nytt byggande i de områdena måste styras till redan
exploaterad mark (parkeringsplatser e t c) eller undvikas helt. Miljöpartiet förordar ett mycket sparsamt byggande och
har gått emot ett flertal byggprojekt i kommunen av miljöskäl.

Moderaterna (Thomas Eriksson, 530 614 15)

1.
Mark vårdas och skyddas bäst av sina ägare. Om det inte sker kan en sista utväg vara att skydda mark genom
naturreservat eller naturvårdsområden. Frågan aktualiseras ofta i samband med att skyddsvärd mark på olika sätt hotas.
Att i förväg säga vilka områden som eventuellt kommer att hotas är omöjligt. Flertalet ägare kommer att vårda och
bruka sina områden på ett ansvarsfullt sätt även i framtiden.
2.
Vi kommer att arbeta för att de gröna stråk som finns i kommunen ska bevaras. I tätbebyggda bostadsområden vill vi att
grönområden ska bevaras och att ny bebyggelse mycket mer än idag planeras till områden i och runt
centrumanläggningar. Vi vill göra det lättare att bosätta sig på Botkyrkas landsbygd för att hålla den levande. Vi kan
även tänka oss att glesa ut i kompakta miljonprogramsområden för att skapa mer grönytor och småhusbebyggelse.

Socialdemokraterna (Per Roland Sjöberg, 402 94 24)
1.
Vi kommer att fortsätta med det miljöarbete vi startat. Vi har tidigare år avsatt pengar i budgeten till den typen av
miljöarbete. Det finns två områden vi vill lyfta fram inför nästa mandatperiod. Det ena är Kagghamraån och dess
tillrinningsområden. Det andra är Svartkällsskogen söder om sjön Getaren och väster om Stora/Lilla Oxsjön.
2.
Vi försöker att på bästa sätt ta tillvara de speciella naturvärden som är viktiga för Botkyrka kommun.
Socialdemokraterna i Botkyrka antog redan 1988 en miljögaranti som omfattade bevarande av stora naturområden,
varsam skogsavverkning och förbättrande av närmiljön i bostadsområden. Men begreppet grönareal måste ibland ställas
mot andra centrala värden som bostäder och företagsetableringar.

Vänsterpartiet (Mats Einarsson, 654 13 10)
1.
Vi har ställt oss bakom kommunens uttalanden om bevarandeområden i Botkyrka (bilaga).
2.
Vi vill spara så mycket grönareal som möjligt, men vi måste också tillåta en viss bostads-, industri- och
kontorsbebyggelse eftersom det finns en efterfrågan på bostäder och arbetsplatser. För att spara miljön så mycket som
möjligt så vill vi i första hand att befintliga bostads- och industriområden förtätas. Det spar våra stora grönområden och
gör det möjligt att ha en bra kollektivtrafik som minskar bilåkandet.

Danderyd
Centerpartiet (Siv Sahlström, 753 12 35)
1.
Hela Rinkebyskogen vill vi ska bli naturreservat. Området runt Ekebysjön och öarna i Stora Värtan naturreservat.
Marken ner till Rösjön blir naturreservat. Sätra ängar vill vi ska bli naturreservat. Södra delen av kv Blåsippan i
Stocksund, Kevinge och Djursholms golfbanor får inte bebyggas. Området runt Djursholms slott vill vi blir
grönområde. Norra delarna av Kv. Brage och Kv. Giddungagap vill vi blir grönområde. Små grönområden får inte tas i
anspråk för bebyggelsen. Altorpsskogar och Svalnäs får inte byggas.
2.
Hela området runt Nora Träsk, söder om Borgenvägen vill vi ska bli parkmark. Norrängen 20.3 vid
Svanholmen/Strandängen ska bli parkmark. Centrala delen av Kv. Kompassen ska ändras till grönområde (Enebyberg),
Kv. Vindsvale, Djursholm vill vi blir grönområde.

Folkpartiet (Torun Hegardt, 755 05 47)
1.
Rinkebyskogen enligt ny översiktsplan. Sätra Ängar, Öarna i Värtan.
2.
Ja, genom att yrka bifall till förslaget till ny översiktsplan, där andelen grönareal ökat.

Kristdemokraterna (Inger Strömbom, 753 34 44)
1.
Arealen grönyta är liten i Danderyd. Denna areal skall därför inte minska. Samtidigt är det viktigt att grönområdena är
tillgängliga för kommuninvånarna och att diverse fritidsaktiviteter kan bedrivas där. Vilka aktiviteter som kan bli
aktuella i framtiden vet vi inte idag - därför tror vi att naturreservat, enligt dagens definition och regelverk, skulle
kunna innebära en begränsning. Vi förordar därför naturvårdsområde, vilket ger flexibilitet samtidigt som marken sköts
med stor naturhänsyn.
2.
Ja. Bebyggelse får endast ske på områden som idag är planerade för bebyggelse.

Miljöpartiet (Lennart Wenström-Lekare, 755 24 24)
1.
Att göra öarna i Värtan, Ekebysjön och större delen av Rinkebyskogen till naturreservat stöder vi med vissa tillägg:
Reservatet för Ekebysjöområdet bör inkludera hagmarkerna V och NV om sjön. Ingen del av Rinkebyskogen skall
bebyggas. Vi har gått med på att Annebergsområdet bebyggs, förutsatt att bebyggelsen blir ekologisk. Edvikens
stränder, Altorpsskogen och Sättra ängar kan vi tänka oss som naturvårdsområden. Tillägg: Svalnäsområdet skal bli
naturreservat (SVALNÄS)
2.
Politiskt genom samarbete med Centern, som liksom vi menar att Danderyd i princip är färdigbyggt. Opinionsmässigt
med hjälp av Naturskyddsföreningens lokala krets, till vilken vi har gott förhållande.

Moderaterna (Torsten Sjögren, 758 40 45)
1.
I pågående översiktsplanearbete föreslår vi att göra hela det nordvästra hörnet av kommunen till naturreservat. Området
omfattar hela Rinkebyskogen och Sätra ängar.
2.
Vi anser att kommunen i princip är fullbebyggd och att de gröna ytor som finns skall sparas gröna.

Socialdemokraterna (Sivert Svärling, 755 51 48)
1.
Vi vill medverka till att större delen av Rinkebyskogen, jordbruksmarken ned mot Sätra ängar samt området ned mot
Rösjön görs till naturreservat. Däremot anser vi att området närmast väster om Enebybergsvägen undantages. I detta

område "Danderydsberg" vill vi bygga ett ekologisk t anpassat område typ Hammarby sjöstad. Skälen för detta är i stort
följande: För det första behöver Danderyd fler hyresbostäder för ungdomar och för personal i vård, skola och omsorg.
Många anställda i dessa yrken bor i dag i andra kommuner. De har i regel inte råd att köpa villor eller bostadsrätter i
kommunen. Skall vi få folk till dessa viktiga uppgifter fordras, i en tid med risk för brist på personal till vård, omsorg
och skola, tillgång på hyresbostäder. Det andra skälet är att vi vill förlänga tunnelbanan norrut. Helst längre, men i
första hand till Dalkarlsängen. Mörby var heller inte tänkt som ändhållplats. Genom en mer funktionell
omstigningsplats skull en bättre trafikmiljö vinnas i Mörby och "slagsmålet" om infartsparkeringarna minska längre in i
Danderyd. Givetvis skall bebyggelsen i Danderydsberg inte utformas som en "betongstad". Vidare bör en ”djurväxel"
byggas vid Roslagsbanan, E 3:an och Enebybergsvägen mellan Rinkebyskogen och Ekebyområdet.
Vi vill alltså bygga väster om Enebybergsvägen för att få fler hyresbostäder i Danderyd samt skapa underlag för att
förlänga tunnelbanan och skapa bättre omstigningsmöjligheter. Enligt vår uppfattning medför detta en bättre miljö för
många i Danderyd och i hela Nordostsektorn.
2.
Vi anser att Danderyd i det närmaste är fullbebyggt efter det att Järnvägsdalen i Stocksund, området mellan Mörbylund
och Danderyds sjukhus och Danderydsberg blivit bebyggda. Däremot anser vi inte att ett 40-tal byggbara tomter skall
konverteras till parkmark. Majoritetens skäl är i stort att grannarna, ofta boende i flotta villor, inte vill ha bebyggt på
granntomten. Vi menar att detta får bedömas från fall till fall. Vissa kan bebyggas med villor, andra med hus för
särskilda boenden och några göras till park. Till saken hör att kommunen har svårt att hitta mark för sjukhem och andra
särskilda boenden samt inte sköter nuvarande parkmark särskilt bra.
Alltså sammanfattningsvis vill vi behålla övriga områden i Danderyd vare sig de är hagar med fornlämningar,
jordbruksmark, skogsmark öar eller golfbanor. Därmed hålls den Gröna Kilen öppen in mot bl a Ekoparken.

Ekerö
Centerpartiet (Solveig Brunstedt, 560 532 75)
1.
Tätortsnära rekreationsmark markeras i ÖP. Nästan hela kommunens landsbygdsdelar är av riksintresse för
kulturminnesvården.
Nej till att nya grustäkter öppnas.
Naturvårdsområde kan vara intressant för åssträckningarna samt andra skyddsvärda skogspartier enligt
Naturskyddsföreningens inventering.
2.
Ja. Genom översiktsplaneringen. Endast ny bebyggelse som permanentning, förtätning.

Folkpartiet (Mats Palmborg, 560 329 80)
1+2.
Ekerö är ju en mycket grön kommun, en av Storstockholms Gröna kila. Våra grönytor är mycket stora. Vi har ett
levande jordbruk och en omfattande trädgårdsnäring.
Jag kan inte se att vi under den gångna mandatperioden och inför de kommande åren mer än mycket marginellt kommer
att inkräkta något område som definieras som naturreservat eller naturvårdsområde.

Miljöpartiet (Eva Külper)
1.
Lovö - nationalstadspark
F. n. har kommunen anmält intresse för att Lovö ska göras till nationalstadspark. Sedan det gått upp för
"etablissemanget" vilket starkt skydd nationalstadsparken faktiskt ger, känner vi oss inte övertygade om att fler
nationalstadsparker kommer att tillskapas.
Miljöpartiet står givetvis bakom kravet på en nationalstadspark men anser att vi parallellt måste arbeta även med andra
skydd: Lovöparken måste ses över och ges formell status som en fördjupad översiktsplan. Möjligheterna att lägga
områdesbestämmelser för större delen av Lovö bör undersökas.
Jungfrusundsåsen - naturvårdsområde
Jungfrusundsåsen har stor betydelse som närrekreationsområde för Ekerö tätort och sedan färjans tillkomst även för
boende i Huddinge och Botkyrka kommuner. Avverkning har förekommit under den gångna hösten/vintern. Akuta
exploateringshot finns i form av bostäder
Roshagen/Solhaga. Ny avloppsledning tvärs över åsen och arbetsplatsområde vid Jungfrusund. Markägaren har också
uttryckt intresse för nytt arbetsplatsområde på norrsidan av åsen. Vi vill verka för att hela den återstående delen av
Jungfrusundsåsen blir naturvårdsområde.
I övrigt hänvisar vi till den av Naturskyddsföreningen för Ekerö kommun genomförda inventeringen "Skyddsvärd
Natur i Ekerö kommun".
2.
Ja, miljöpartiet på Mälaröarna arbetar för, och kommer att fortsätta arbeta för att andelen grönareal inte minskar.
Regionpolitik
Först och främst vill vi påverka riks- och landstingspolitikerna att föra en tydligare regionalpolitik. Vi ifrågasätter starkt
den gemensamma (m) + (s) linjen att ihärdigt marknadsföra Stockholm som den bästa platsen för företagande. Vi är
ytterst skeptiska till planerna på ett regionernas Europa, där Stockholm lanseras som "gateway to the east". (Bifogar vårt
remissvar till ärendet om Stockholmsregionens framtid). Vi vill göra det alldeles klart att en sådan
Stockholmsexpansionistisk politik givetvis leder till ett ökat exploateringstryck på Mälaröarna.
Och om inga åtgärder vidtas t.ex. i form av exploateringsavgifter, etableringsskatter eller annat kommer vi inte att få hit
företagen utan det blir ytterligare villamattor som rullas ut över kulturlandskapet. Följden blir fler pendlare, mer
trafikkaos och nya krav på stora vägbyggen som i de flesta fall måste dras just genom de gröna kilarna eftersom man
inte gärna kan föreslå nya hälsovådliga vägar i anslutning till bebyggelse. Praktexemplet - Västerleden - har vi alltför
färskt i minnet!
De gröna kilarna

är bra men det finns en risk för att exploateringen i stället ökar i övriga områden. I miljöpartiet på Mälaröarna känner vi
stor oro för t ex. Färingsö. Även på Adelsö finns ett stort exploateringstryck.
Miljöpartiet ger sitt fulla stöd till förslaget i pågående regionplanering - att så långt möjligt undvika att ta oanvänd mark
i anspråk för ny bebyggelse. Detta förutsätter för Mälaröarnas del bl a utveckling av småskalig
avloppsrening/kretsloppssystem för glesbygd.
Skydd för kulturlandskapet och uthållig livsmedelsproduktion
Miljöpartiet på Mälaröarna har under den gångna perioden kämpat mot bebyggande av Mälaröarnas jordbruksmark.
Både åkrar och betesmarker är hotade av EU:s jordbrukspolitik, till förfång inte bara för ögat utan också för den
biologiska mångfalden. På Mälaröarna har vi några av landets bästa åkerjordar - dessutom mycket nära konsumenterna
i Stockholm. Men med den förda jordbruks- och transportpolitiken på nationell och EU-nivå väger detta lätt när
exploatörerna vädrar lätt byggbar mark nära storstaden. Minns då att exploatering är oåterkallelig för hundratals år
framöver. Vår storstadsnära jordbruksmark behöver skydd! Varken lagar (NRL 2 kap. 4 §) eller kommunalt
markägande har hittills varit bra vapen i den kampen. Tvärtom har kommunen betett sig som den mest snikne av alla
markägare genom att exploatera just den kommunägda marken som tyvärr råkade vara jordbruksmark av högsta klassen
och dessutom alternativodlad!
Miljöpartiet arbetar nu med opinionsbildning och med att främja närodlat. Givetvis säger vi alltid nej till nya planer att
bebygga jordbruksmark - f.n. gäller det bl a gymnasieskola på Västeräng, ny skola på södra Brunna gärde, ny väg över
norra Brunna gärde, nytt arbetsplatsområde vid Östra Enlunda, nytt bostadsområde på Uppgårdsåkrarna...
Skydd för stränderna
Strandskyddet har varit en annan viktig fråga för miljöpartiet. Strandskyddslagen är alltför svag gentemot storstadens
exploateringskrafter, särskilt sedan kommunerna fick delegation på strandskyddsdispenserna. Andelen för allmänheten
tillgängliga naturstränder på Mälaröarna minskar i snabb takt, dels genom en alltför frikostig dispensgivning, dels
genom planläggning ( för bostadsbebyggelse) av tidigare strandskyddade områden, då strandskyddet regelmässigt
upphävs.
Miljöpartiet anser att det är nödvändigt att diskutera hur strandskyddet kan skärpas upp t ex. genom en återgång till att
dispensgivning sköts av en central myndighet som har ansvaret för och överblicken över hela Stockholms län.
Skydd för grusåsarna
Våra grusåsar är också föremål för särskilt stort exploateringstryck. F.n. pågår en kamp om Löten på Munsö, i en av de
gröna kilarna. Här har länsstyrelsen tillståndsgivningen och använder i hög utsträckning kommunernas översiktsplaner
som vägledning i detta arbete. Därför bör Ekerö kommun snarast skärpa upp skrivningarna angående Löten i sin
översiktsplan. Grustäkten måste helt upphöra inom några år och fram till dess kraftigt begränsas och villkoras med
bestämmelser till skydd för kringliggande bebyggelse och friluftsliv. För bergtäkt (som nu pågår i Löten, trots att
tillstånd saknas) bör man välja mindre störningskänsliga områden. Mängden bergtäkt kan också begränsas genom att
återvinningsmassor alltid ska användas i första hand.
Skydd för skogen
På senare tid har vi noterat ökat intresse för avverkning på Mälaröarna. Sannolikt kommer intresset att öka ytterligare i
takt med övergången till ökad användning av biobränsle. Vi behöver utveckla en strategi.
Insikt genom planering - framförhållning
En av den fysiska planeringens förtjänster är att den kan hjälpa oss att se varje tillsynes obetydliga lilla
exploateringsbeslut - i ett större sammanhang.
Ingen politiker skulle idag drömma om att börja spendera pengar utan en noggrann budget till grund. Miljöpartiet vill ha
en lika noggrann "markbudget" till grund för varje beslut om markanvändnng. Kommunens översiktsplan bör vara
under ständig utveckling och formellt revideras en gång om året. Medborgarinflytandet i processen måste ökas. Ett
sådant arbete är i sig opinionsbildande och sprider kunskap, insikt och god framförhållning. Det är nödvändigt för att
möta både de små stegens tyranni och plötsliga stora exploateringsattacker.

Moderaterna (Inger Linge, 560 391 73)
1.
Lovö (även området utanför världsarvet Drottningholm) bör bli naturreservat eller varför inte nationalstadspark. Det
fyller samma funktion för västra Stockholm som Djurgården gör för den östra delen av staden.
Jungfrusundsåsen som naturvårdsområde för dess betydelse för tätortens rekreationsbehov och dess naturvärden.
2.
Ekerö kommun Mälaröarna kommer att växa successivt. Att sätta stopp just nu vid nuvarande markutnyttjande och
exploatering är inte rimligt med hänsyn till det tryck på bostäder som finns i regionen.

Vänsterpartiet (Annika Gustad, 560 513 27)
1.
Grusåsarna på Munsö
Kurön (hjälpa Frälsningsarmén att behålla sitt landstigningsförbud bl a)
De små öarna Midsommar och Pingst som ligger söder om Björkö.
2.
Motarbeta granplantage, speciellt vid landsvägarna där det är stor viltfara. Arbeta för cykelled Tappström-Munsö och
Tappström-Färingsö. De behöver inte ligga i direkt anslutning till de stora landsvägarna.
PS Det kalhuggs väldigt mycket skog på Mälaröarna just nu. Stora maskiner används som förstör mark. Ris och bråte
blir liggande kvar, skadeinsekterna kommer att frodas. DS

Haninge
Centerpartiet (Lena Vilmar, 777 1958)
1.
Stegholm på Gålö
Hemfosa
Rudanområdet
Torpa skog
Skutan-Högstaområdet
Norra Utö - mark inom försvarets område
Skärgårdsstiftelsens områden, Nåttarö, Rånö, Gålö, Ålö
2.
Vi prövar all exploatering utifrån bl a intrång i gröna områden, t ex finns starka krafter för att Jordbro industriområde
ska utvidgas i kanten av Rudan och Hanvedenområdena - vilket vi motsätter oss. Vägdragningen av Väg 73 där
förordade vi alternativ A - det förslag som ger minst intrång. Flygplats i Hemfosa - motsätter vi oss.
Vi slår vakt om de små närgrönområden som är viktiga ur flera aspekter.
Centerpartiet i Haninge kommer att väcka en motion i Kommunfullmäktige. Motionen har sin utgångspunkt i
Naturskyddsföreningens inventering, bilaga.

Folkpartiet (John Glas)
1+2.
Vendelsö: Folkpartikravet att Tyresta skulle bli nationalpark är uppfyllt. Vi känner oss mycket stolta över att området
nu blivit nationalpark. Vi har även fått Nationalparkernas Hus till Tyresta By och genom det fått grönområdesfrågor
mm mer påtagligt för oss alla Haningebor. Förutom pärlan Tyresta finns många andra naturvärden i kommundelen som
vi måste vara väldigt rädda om. Exempel är de unika miljöerna kring de små insjöarna Lycksjön, Ramsjön och
Svartsjön.
Skogsområdena runt dessa sjöområden måste bevaras som grönområden och inte bebyggas.
Det är viktigt att saneringen av Tyresån fullföljs.
Handen: Folkpartiet vill att närheten till de stora grön- och strövområdena i Hanveden ska finnas kvar. Det gäller också
Rudanområdet väster om järnvägen. Inom detta område ligger också de bägge Rudansjöarna som tillsammans med
Dammträsk bildar ett viktigt sjösystem.
I Slätmossen, invid bebyggelsen, finns en unik urskog som måste bevaras. Gärna som naturvårdsområde.
Jordbro: Vi vill att grönområdena i Jordbros centrala delar bevaras och utrustas (parker mm).
I ett så tättbebyggt område måste alla ha närhet till naturens andningshål. Gullringskärret söder om Jordbro, med unikt
växt- och djurliv måste leva vidare.
Tungelsta och Västerhaninge: Skogsområdena i Hanveden måste skyddas. Åarna inom dessa områden måste rensas upp
(Rocklösaån mfl).
Skärgården: De sammanhängande grönområdena som finns på övärlden måste bevaras (för fågelskyddet, unika
växtligheten, kulturmiljön, miljön mm).
Jag har på ett kortfattat och på ett så detaljerat sätt försökt belysa vilka delar av Haninge vi folkpartister ser som oerhört
viktiga grön- och naturområden. Under den tid vi innehaft majoritetsställning i Haninge har vi tagit initiativet till
framtagandet av ett operativt instrument, nämligen miljöpolitiska mål för Haninge. Pop-utgåva medsänds. Ärenden av
plankkaraktär, beslutsärenden i nämnder och styrelser av rubricerad typ ska bedömas mot 39 st miljömål.
Originalversionen är utförd som ett ifyllnadsprogram för skriftligt och signerat svar. Därmed tvingas vi politiker ta
ansvar till varför och hur vi har fattat olika beslut ur miljöhänsyn.

Miljöpartiet ( Johan Löfgren, 606 86 23/500 30 251)
1.
Naturskyddet - är vår främsta valfråga - och har varit det under flera val. I år har vi köpt "miljöpartikompasser" - riktigt
fina Silva-kompasser med vårt emblem, just för en "skogskampanj” där vi säljer kompasser till självkostnadspris och
ger kompasskunskap och "Haninges Natur" - kunskap. Vi har haft motioner och interpellationer i ämnet - senaste KF bl
a en motion angående Naturskyddsföreningen i länets rapport om oskyddade skogsområden med höga naturvärden - där
Haninge hade flest efter Norrtälje kommun.

2.
På många sätt!! Va fan tror ni vi sysslar med!! Vi arbetar för att sammanhängande naturområden ej exploateras eller
privatiseras. Vi anser inte att några nya områden ska exploateras utan vill i så fall förtäta befintliga bostadsområden
försiktigt. Områden runt Österhaninge kyrka ska bevaras samt den känsliga naturen från Årsta havsbad längs hela
Dalarövägen. Även Hanveden runt Vega till Huddinge bör skyddas.

Moderata samlingspartiet (Marietta de Pourbaix-Lundin)
1.
Följande områden anser vi behöver skyddas: Sandemar, Rudan, Skutan, Hanveden, delar av Hemfosa, skogarna kring
Ramsjön, Svartsjön och Lycksjön.
2.
Varje ny utbyggnad prövas enligt de miljöpolitiska målen antagna av KF 27/10 –97. Moderaterna står bakom dessa mål.

Socialdemokraterna (Niclas Lindberg, 745 40 74)
1.
Socialdemokraterna verkar bland annat för att det skall inrättas två naturreservat utöver redan befintliga MusköTorpaskog och Rudanområdet.
2.
Kommunen utarbetar för närvarande program för kommundelarna. I det arbetet är socialdemokraterna drivande för att i
största möjliga mån använda sig av förtätning istället för att ta nya grönareal i anspråk. I arbetet skyddar vi grönareal
och avsätter areal för parkmark och rekreation.
I den strategiska planen (budgeten) har socialdemokraterna fört in en viktig formulering om att "känsliga områden har
skyddats och Haningebornas möjligheter att nyttja skog, mark och skärgård är god".
Vi bevarar och utvecklar kommunens intressen i bl a stiftelser Tyrestaskogen och Fjärdlång.
Socialdemokraterna ser positivt på inrättandet av nya skärgårdsstiftelsen och dess möjligheter att bevara viktiga och
känsliga naturområden.

Vänsterpartiet (Inger Woef, 606 83 60)
1.
Vi arbetar för att sammanhängande naturområden ej exploateras eller privatiseras. Vi anser inte att några nya områden
ska exploateras eller privatiseras. Vi anser inte att några nya områden ska exploateras utan vill i så fall förtäta befintliga
bostadsområden försiktigt. Områden runt Österhaninge kyrka ska bevaras samt den känsliga naturen från Årsta havsbad
längs hela Dalarö-vägen. Även Hanveden runt Vega till Huddinge bör skyddas.
2.
I de kommundelsberedningar vi ingår i kommer vi att ha ett kretsloppsperspektiv för att skydda avrinningssystem och
åkermark och bevara våtmarker. Bifogar vårt handlingsprogram för -98.

Huddinge
Centerpartiet (Monica Eklund, 535 301 63)
1.
Förutom Gömmareområdet och Orlångslandskapet, som redan är eller står i begrepp att bli skyddade finns
Ormputtenskogen - Paradiset, ett ca 6 kvkm stort område i sydvästra Huddinge.
Området ägs av Huddinge kommun och Stockholm stad. Det bör bli ett naturreservat men vara öppet för det rörliga
friluftslivet. I Flemingsbergsskogen bör Orrmossen och Stensättra mosse skyddas från exploatering. Masmoplatån får
inte bebyggas utan skall ingå i Gömmarens naturvårdsområde.
2.
Centerpartiet i Huddinge vill bevara grönområdena i kommunen, men är också införstådda med att det kan innebära
betydande svårigheter i ett storstadsområde, dit folk söker sig för att få arbete och utkomst. Vår politik söker vi
förverkliga genom arbete i fullmäktige och nämnder, genom att verka utåt mot våra väljare på olika sätt, t ex genom
artiklar i pressen, flygblad, möten, diskussioner etc. Vi samarbetar också med bl a Hembygdsföreningen och
Naturskyddsföreningen. Det behövs bredd i arbetet.
Folkpartiet ( Per Edgar Pettersson, 740 4076)
1.
a) Vi vill skydda stranden i Vårby Gård inkl Seglarberget och ravinområdet, liksom givetvis det gamla gravfältet.
Denna process är redan igångsatt och inleddes under föregående mandatperiod, då Fp innehade ordförandeskapet i
Vårby KDN.
b) Vi vill också bevara den s k Mariedalsskogen som naturvårdsområde. Det gränsar i norr mot Sörskogsvägen, i öster
mot nya Sörskogen, i väster mot Fornborgsområdet och ansluter i söder mot det nu inrättade naturvårdsområdet kring
sjön Orlången. Tanken är att man genom 10 min promenad från Huddinge Centrum eller från busshållplats i Solgård
kan ta sig direkt in i ett milsvida naturområdet.
2.
Vi tänker fortsätta med vårt program "Gränser för grävskopor", som vi lade fram redan för sju år sedan. Detta innebär
att vi bara ska bygga nytt i förtätningsområden.
Vi vill även värna om de centralt belägna ”grön lungor” som ännu finns. Därför har vi sagt nej till socialdemokraternas,
vänsterpartiets och miljöpartiets förslag om bygge av idrottshall i paradisbacken i centrala Huddinge.
Slutligen vill vi verka för att områden som t ex Lännaskogen, Flemingsbergsskogen, ormputteskogen, sundby går,
Lissmasjön samt Korpberget bevaras.

Huddingepartiet (Valter Samuelsson, 535 30 162)
1.
Huddinge Naturskyddsförening har i skrivelse föreslagit ett antal områden (Trångsunds gård, Lännaskogen,
Flemingsbergsskogen, Korpberget, Sundby gård Ormputteskogen) som naturreservat. Huddingepartiet stöder detta
förslag till fullo. Vi vet att det är tillkommet efter sakkunnig bedömning. Som naturvårdsområde/naturreservat vill vi se
all den mark som ingår i de gröna kilarna enligt Regionplane- och Trafikkontorets karta Grönstrukturer i
Stockholmsregionen. Även små tätortsomgärdade grönområden som har betydelse för de boendes samvaro och strövtåg,
skolexkursioner och som lekområden för barn bör ges status av naturvårdsområde/naturreservat.
2.
Huddingepartiet anser att Huddinge kommun i princip är färdigbyggd. Vi säger nej till nya stadsdelar och annan
hårdexploatering. Vi säger också nej till Haningeleden mellan Sundby och Flemingsberg - som för obetydlig tidsvinst
skär sönder värdefull natur.

Miljöpartiet (Håkan Apelkrona, 535 301 50)
1.
Mp i Huddinge ställer sig bakom kraven att skydda områden som pekar ut i rapporten "Grönstrukturen i
Stockholmsregionen" vad avser Huddinge kommun. I Huddinge har ett naturvårdsområde inrättats under 1998. Två
ytterligare tillkommer 1999. 2 naturreservat har inrättats 1998 och 2-3 planeras 1999 under förutsättning att vi har
politisk majoritet nästa mandatperiod. Detta är ej förhandlingsbara mp-krav för att ingå i koalition.
2.
Genom att aktivt verka för att kommunens Agenda 21 mål ang markanvändning och biologisk mångfald blir styrande
för all markanvändning.

Moderaterna (Nils Johnson, 711 62 48)
1.
I Huddinge har nyligen ett naturvårdsområde inrättats i västra delen av kommunen. Området sträcker sig rund sjön
Gömmaren och är relativt litet. Området är dock mycket värdefullt för stora. Området är dock mycket värdefullt för
stora grupper av människor i både Huddinge och Stockholm. Inrättandet har dock skett efter flera överklaganden och
därmed förorsakat betydande försening.
Ett annat, mycket större område, håller på att bildas runt sjön Orlången. Detta område inrättas i två etapper. Vissa delar
av området kommer att inrättas som naturreservat. Från Moderaterna anser vi det värdefullt att skydda och bevara
värdefulla naturområden för framtiden.
Från moderaterna anser vi det värdefullt att skydda och bevara värdefulla naturområden för framtiden.
2.
Vi anser det värdefullt att bevara så mycket som möjligt av grönområdena. Huddinge kommun berörs ju av
riksintressen för bl a friluftsliv. Kommunen har därigenom ett ansvar på detta område för Huddingeborna men också för
boende i andra kommuner inte minst Stockholm.
För att uppnå detta vill vi vara noga med att undersöka om man i något fall verkligen behöver göra grönområden.
Behoven att ta ett grönområde i anspråk till ett annat ändamål skall i varje särskilt fall provas noga.

Socialdemokraterna (Peter Andersson, 711 53 48)
1.
Socialdemokraterna har lokalt i Huddinge i ett antal valprogram markerat vikten av att värdefulla områden i kommunen
avsätts som naturreservat/naturvårdsområden.
I det program som partiet gick till val på 1994 var det vår ambition att: "bevarandeplaner och inrättande av
naturvårdsområden eller naturreservat ska göras för de värdefullaste områdena i kommunen".
Under vår tid i majoritet i Huddinge kommun - i koalition med Vänsterpartiet och Miljöpartiet - har frågor om en
hållbar ekologisk utveckling som ett resultat av den angivna ambitionen varit högt prioriterade. Det har särskilt gällt
arbetet med en lokal Agenda 21 vilket också kommunfullmäktige kunde fatta beslut om i januari i år. Här ingår ett
flertal mål som syftar till bevarande av värdefulla områden.
Socialdemokraterna i Huddinge har i det politiska handlingsprogram som fastställts för nästa mandatperiod knutit an till
det lokala Agenda 21-dokumentet. Det innebär att de övergripande mål som här anges också bildar stomme i vårt
miljöarbete. I programmet skriver vi bland annat:
Vi tycker det är viktigt att Huddinge också i framtiden kan erbjuda sina invånare möjligheter att vandra i skogen, bada
och fiska vid ostörda sjöar, motionera och promenera i orörda marker. Det ska finnas skyddade och sammanhängande
områden i kommunen för såväl ett rikt djur- och växtliv som för rekreationer för kommunens invånare.
Huddinge kommun har under de senaste åren också kunnat omsätta höga ambitioner på miljöområdet i såväl skrift i
olika dokument som i praktisk handling.
I den fastställda jord- och skogsbruksplanen för kommunen anges att:
"Våra större naturområden Orlången-landskapet, Hanveden mellan Ådran och Öran, Lissmadalgången och
Orrmossarna bör avsättas som naturreservat eller naturvårdsområden. Även vissa mindre skogar, som sumpskogar,
och reser av natur- och urskog kan behöva få skydd. Gömmareområdet är idag naturvårdsområde."
Dessa ambitioner och mål är fastställda under ledning av och delas således också av Socialdemokraterna i Huddinge!!
Gömmarens naturvårdsområde kunde inrättas efter en olycklig tidsförsening.
Vid kommunstyrelsens sammanträde i februari beslutade kommunstyrelsen i enlighet med den delegation av
beslutanderätt som kommunen har, inrätta naturreservatet Björksättrahalvön, inom Orlångens naturvårdsområde. Vid
samma tillfälle inrättades också naturreservatet Gladöskogen.
För närvarande pågår också ett översiktsplanearbete där bevarande av grönstrukturen och värdefulla områden är en
viktig utgångspunkt.
I arbete med områdesstudie för Vårby gård behandlas också frågan om naturreservat för Vårbystranden.

2.
I största möjligaste mån ska nybyggnation - t ex bostäder - göras med förtätning eller genom omvandling av
fritidshusområden till permanentboende.
I övrigt är de planer och ambitioner som mycket ambitiöst ställs upp, vägledande för en fortsatt majoritet med
socialdemokrater i Huddinge.
I övrigt är de planer och ambitioner som mycket ambitiöst ställts upp, vägledande för en fortsatt majoritet med
socialdemokrater i Huddinge.

Vänsterpartiet
1.
Gömmareområdet och Orlångsområdet, dels för att möjliggöra ett bevarande av kultur- och naturområdena och för att
säkra gröna kilar. Gömmareområdets gränser får inte minska genom utbyggnad av Kungens kurva-området.
Orlångslandskapet delas redan på grund av vägtrafikutbyggnad om vi inte kan få igenom förbättring av redan befintligt
vägnät. Agenda 21 målen skall uppnås genom att alla får ta aktiv del i arbetet.
2.
Se ovan!

Järfälla
Centerpartiet (Lena Ringstedt, 580 259 40)
1.
Centerpartiet i Järfälla har drivit frågan om naturreservat på Järvafältet och Görvälnområdet som nu är verklighet. Nästa
stora område är Häradsallmänningen i norra Järfälla. Vi vill också införliva stora delar av Barkarbyfältet till Järvafältets
naturreservat. Vi har också motionerat om att kommunen ska gör en grönområdesöverenskommelse i syfte att bevara
och skydda de gröna kilarna. Vi har genom opinionsarbete stoppat Ormbackaleden som skulle förstöra ett fint
grönområde i SÖ Järfälla.
2.
Ja. Vi säger konsekvent nej till exploatering av grönområde – små som stora, även de som är insprängda i bebyggelse,
nu senast i Polhemsområdet och industri i Kallhäll (ICA).

Folkpartiet (Lars-Göran Redbrandt, 580 170 95)
1.
Häradsallmänningen – Ängsjö ska avsättas som naturreservat, ev kan del av området skyddas som naturvårdsområde.
Ungefärlig areal 600 ha.
Beslutet om naturvårdsområde inom del av Görvälnområdet har överklagats av markägaren. Vi vidhåller att området
ska skyddas.
2.
Ja., framför allt genom skydd av Häradsallmänningen. Vi verkar också för att bevara de återstående Gröna kilarna i
kommunen.

Kristdemokraterna (Jan Nilsson, 580 162 86)
1.
Häradsallmänningen bör ges ett erforderligt skydd snarast.
Garantier bör skapas för att Igelbäcken och dess omgivningar används så att bäckens naturvårdsvärde bibehålls och
utvecklas.
2.
Utmaningen för framtiden är att sköta och utveckla kvalitén hos grönarealer. Detta gäller såväl de gräs. Och
skogsmarker som finns insprängda i tätortsbebyggelsen (där det brister mycket idag) och i omgivande grönarealer.
Kvalitén är viktigare än kvantiteten. Grönarealerna skall utformas så att de ger upplevelser för många människor och så
att de befrämjar den biologiska mångfalden.

Miljöpartiet (Mattias Kaufmann, 580 286 47)
1.
Vi vill skydda Häradsallmänningen (Sollentuna Häradsallmänning) i sin helhet i Järfälla kommun.
Vi vill ha reservat runt Igelbäcken och stödjer nuvarande förslag om reservat.
Vi vill skydda hammarskogen.
Vi arbetar även för att skydda Stäketfläcken (område invid nuvarande järnvägssträckning)
2.
Tydligt begränsa exploatering bland annat genom att påverka översiktsplanen som är under utformning just nu.
Pröva varje detaljplaneärende noggrant för att inte naturområden skall skadas.
Arbeta för att bevara grönområdena på nuvarande Barkarby flygfält.
Arbeta för att bevara ”gröna lungor” i bostadsområden och stadsdelar.

Moderaterna (Mikael Freimuth)
1.
Vi är lyckligt lottade då vi har omfattande grönområden med fullgott skydd i kommunal ägo. Det finns för närvarande
inget intresse att bebygga dessa områden. Kommande generationer får föra sona egna bedömningar.
2.
Genom att värna större sammanhängande grönområden för i första hand rekreation och friluftsliv. Dock är vi öppna för
en diskussion om kompletteringsbebyggelse och arbetsplatser inom kommunen.

Socialdemokraterna
1.
Häradsallmänningen ska skyddas. Hästa klack ska inte bebyggas.
2.
Nej, men viktigt att det finns grönytor och tillgång till samlade grönområden i närområdet.

Vänsterpartiet (Alberto Castellanos, 580 362 82)
1.
Häradsallmänningen – troligen som naturvårdsområde
2.
Vänstern har omvärderat sin byggnadspolitik i Järfälla och motsätter sig i stor utsträckning olika förtätningsprojekt. Vi
stödjer byggnation av Barkarbyfältet. Vi har lyft upp betydelsen av de gröna bältena/spridningskorridorerna –
förbindelse mellan kilarna – och kommer att fortsätta att propagera för dem.

Lidingö
Centerpartiet (Lilian Becker, 765 27 00)
1.
Lidingöcentern har lagt en motion i kommunfullmäktige om utvidgat naturvårdsområde från Askrike i norr till Mölna
strand i söder. (bilagt klipp ut Lidingö Tidning)
2.
Vi anser det viktigt att den gröna arealen ej minskar, därför arbetar vi för att ny bebyggelse endast får ske genom
förtätning i befintlig bebyggelse. Vi vill även behålla skogarna som rekreationsskog. Ingen avverkning, endast försiktig
gallring runt t ex ekar, självsådd m m.

Folkpartiet (Christina Nylund, 765 17 17)
1.
Det finns flera skyddsvärda områden på Lidingö. Kottlasjön och dess omgivningar är ett (Kottlasjön och området söder
om sjön, ej öster om Insjöhagsvägen). Det tillhör också de mest hotade p g a de, för tillfället, nedlagda planerna på en
ny dragning av Södra Kungsvägen.. Naturvårdsområdet bör utvidgas till att omfatta Kottlasjöns södra delar.
Efvikslandet liksom ev delar av Grönsta bör ses över för att bli naturvårdsområde.
2.
Lidingö är utsatt för ett hårt exploateringstryck. Vi anse att det kan ske en försiktig förtätning av befintlig bebyggelse.
Inga grönområden bör tas i anspråk för ny bebyggelse.

Lidingöpartiet (Inger Damberg, 731 30 42)
1.
Redan 1991 begärde Lidingöpartiet i en motion i fullmäktige att få i princip hela Elfsvikslandet förklarat som
naturvårdsområde. (Detta avslogs av andra partier.) Vi vill fortfarande utöka Långängens naturvårdsområde till att gälla
hela Elfsvikslandet samt gärna även skogen vid badbergen vid Kottlasjön.
Kottlasjön måste behållas som reservvattentäkt.
2. JA! Genom att förhindra exploatering av kvarvarande grönområden. Lidingö är redan den 5:e tätast befolkade
kommunen i Sverige.
Lidingöpartiet har i kommunfullmäktige fått igenom ett 1-årigt stopp för skogsavverkningen på Lidingö i avvaktan på
att bl a Naturskyddsföreningen ska ges möjlighet att få påverka skogsskötseln på Lidingö.

Miljöpartiet (Ted Wallin, 698 54 82)
1.
2.
Vårt bostadsprogram säger att Lidingö är färdigbyggt.

Moderaterna (Staffan Anderberg, 731 30 50)
1.
Lidingö har två naturvårdsområden: Långängen och Kappsta. Det är inte aktuellt att inrätta några fler. Lidingös
grönområden skyddas genom översiktsplanen.
2.
Nuvarande och kommande översiktsplan slår fast att grönområdena inte skall bebyggas.

Socialdemokraterna (Kari Diederichsen, 731 30 70)
1.
Vi har inom socialdemokraterna i Lidingö inte diskuterat någon utökning av skyddade områden. I samband med att
översiktsplanen kommer att revideras kommer vi att arbeta mera konkret med denna skyddsfråga.
2.

Det beror på vad som räknas in i grönareal. T ex menar vi att vi behöver av och till bygga bostäder, men då som
komplettering och förtätning. Detta kan ändå leda till att nya mark behöver tas i anspråk.

Vänsterpartiet (Sven Erik Wånell, 766 05 59)
1.
Det finns på Lidingö en bred, för att inte säga total, politisk enighet, med en fast förankring i Lidingöbornas önskan att
bevara Lidingös grönområden. Merparten av grönområdena är i stadens ägo och har således redan ett fullgott skydd.
Det finns därför ingen anledning att utöka de nuvarande naturvårdsområdena. Som framgår av fråga 2 måste dock alltid
det miljömässigt mest optimala väljas när olika miljömål kommer i konflikt med varandra.
2.
På två områden (vid Högberga station på Lidingöbanan och i Sticklinge) kan målet att bygga där det finns utbyggd
kollektivtrafik innebära att det bör bli viss (hyreshus-) bebyggelse på befintlig skogsmark.

Nacka
Centern (Käthe Bäcklund, 716 62 94)
1.
Även mindre grönområden – gröna lungor i bebyggelsen – måste få bli naturvårdsområden och skyddas från
exploatering. Ex blockstensområden i norra Skuru, Tollare, randområden kring Nyckelviken och Velamsund.
Naturreservat – naturområden som finns i Nacka har tillkommit på vårt initiativ.
2.
Vi har efter ihärdigt arbete lyckats få igenom i övergripande mål för Nacka kommun att arbetet skall bedrivas med
beaktande av Agenda 21. Det gäller att se till att så sker också. Även stränderna måste skyddas från exploatering.

Folkpartiet (Anders Österlund, 716 01 33)
1.
Folkpartiet liberalerna i Nacka vill att Erstaviksområdet ska få ett naturvårdsområdesskydd. Det är en av de viktigaste
kilarna som sträcker sig ända in till Hammarby sjö.
Ett särskilt stöd behövs för Slumnäs-Lindskärsområdet. Det består av ett flertal områdestyper med rester av gammal
kulturbygd. Höga skogsklädda berg, hällmarksområden, förkastningsbranter, bäckravin, odlade åkrar, betade hagar,
ädelövskogsdungar, våtmarker, skärgårdsstränder med både klippstränder och flacka, sanka vikar, allt inom en
kvadratkilometer, gör området unikt så nära en storstad.
Danmarks ängar i Boo är ett annat viktigt område.
Mindre grönområden som kommunen äger, t ex inom bostadsområden och stränder runt Järlasjön är värda att få ett
skydd med fastställda skötselplaner.
Folkpartiet har konsekvent motarbetat planen för kvarteret Dahlia där Fredells byggvaruhus gör ett gravt intrång i den
gröna kilen in mot hammarby sjö. Vi tog också initiativ till kvalitetsplanen för ”Norra kusten” för att säkerställa det stöd
området behöver inför kommande exploateringskrav.
2.
Vi tycker det är viktigt att kommunen sätter upp mål för hur grönarealer ska bevaras. Nyexploatering bör undvikas på
orörda områden och i alla detaljplaner bör det säkerställas att mark för ”närodling” görs tillgängliga. Nacka
”grönkaraktär” måste bevaras – Nacka får aldrig bli en stenförort!

Kristdemokraterna (Margareta Wiklund, 718 06 65)
1.
Eftersom jag fått denna enkät mycket sent är det omöjligt att ge ett konkret svar på denna fråga nu. Återkommer vid
debatten men jag vill redan nu påpeka att i skyddandet av naturreservat och naturvårdsområden handlar det inte bara om
exploatering av mark med olika typer av maskiner utan också om exploatering av natur genom utsläpp och
luftföroreningar. Har annan dimension av frågan än t ex hur reglerna för trafiken skall vara för att minska utsläpp, att
kolla avloppsnät, lägga nytt etc för att minska övergödning. Vaka över att känsliga växter inte försvinner och andra
naturvärden. Att hävd införs för vägkanter för mångfalden etc.
2.
I vårt principrogram har vi skrivit: ”Gröna bälten och kilar i kommunen får inte exploateras ytterligare. Nybebyggelse
skall styras till f d industriområden eller områden med befintlig bebyggelse. Detta ska vi bl a arbeta för med alla för oss
tillgängliga medel.

Miljöpartiet (Ronny Fors, 651 39 73)
1.
Nacka friluftsområde/Erstavik
Skuruparken (ca 25 ha)
Ryssbergen (ca 30 ha)
Tollare (ca 50 ha)
Rensättra (ca 40 ha)
2.
Ja! Genom att utnyttja det kommunala planmonopolet för att förhindra att grönområden exploateras, upprätta en
grönstrukturplan.

Moderaterna (Erik Langby, 718 92 06)
1.
Erstaviksområdet (privatägt), delen som inte redan är naturreservat (”Erstavik/Strålsjön”), bör bli naturvårdsområde i
enlighet med redan ingånget avtal.
Nacka friluftsreservat/Nacka Gårdsområdet (ägt av Stockholms stad) med bl a Hellasgården bör bli naturvårdsområde.
NV Boo, Telegrafberget med omnejd (i huvudsak privatägt) bör prövas som naturvårdsområde.
Området V Duvnäs Utskog (kommunägt) bör bli naturvårdsområde.
Svärdsö (kommunägt) bör prövas som naturvårdsområde.
En utvidgning i NO av Tattby naturvårdsområde bör prövas.
2.
Ja. Byggande ska i huvudsak ske på redan ianspråktagen mark (oftast gamla industriområden). Viss ianspråktagen mark
görs om till grönområde.

Socialdemokraterna (Börje Granlund, 718 93 40)
1.
I Nacka har vi stora sammanhängande grönområden: Velamsund, Nyckelviken, Erstavik/Nacka-reservatet. I den
kommande planeringen gäller det att behålla dessa och bygga bostäder på de gamla industriområdena – återanvända
industrimarken. När de nya bostadsområdena skapas går det samtidigt att möjliggöra ett grönstråken ökar och få
sammanhängande kontakt med de stora grönområdena Velamsund/Erstavik, Nyckelviken etc.
2.
Ja.
1. Genom att på alla sätt pröva alternativa VA-system och därmed minska kostnaderna och bidra till att grönområdena
kan bevaras i gamla sommarstugeområden.
2. Särskilt uppmärksamma behoven av grönytor vid den planering som nu sker på Västra Sicklaön.

Vänsterpartiet (Birthe Kelly, 718 41 25)
1.
Skogsö
Stränderna ska hållas tillgängliga för allmänheten.
Strandskyddet ska inte upphöra.
2.
Byggnation skall endast ske på tidigare ianspråktagen mark. Grönområden ska bevaras. Stoppa exploateringen av mark
till småhusbebyggelse.

Norrtälje
Centerpartiet (Bengt Ericsson, 0176-711 66)
1.
Frågan är omfattande och viktig. I vår ytmässigt stora kommun finns många områden som behöver skilda former av
skydd. Vilken nivå på skydd måste avgöras i varje enskilt fall. Sannolikt kommer riksdagen att ta den nya Miljöbalken
före sommaren. Där lär det bli ändringar vad gäller beteckningar.
Hos oss kan det vara allt från omfattande skogsområden till små enskilda markavsnitt som av olika skäl är
bevarandevärda. Det finns ändå anledning att här nämna några områden:
Riddersholm på Rådmansö där landstinget genom sitt fastighetsbolag Locum äger marken. Att delar av egendomen
Riddersholm sannolikt tas över av Skärgårdsstiftelsen avser vi vara bra. Markområdet behövs för det rörliga
friluftslivet.
Kommunskogen i Fastena har ytmässigt stor areal – över 600 hektar – och måste finnas kvar i allmän ägo för att värna
om framtida skydd.
Björnö gårds marker invid Kvisthamraviken kan av flera politiska partier bebyggas ända ner till vattnet. Här är vi
tydliga – eventuell byggnation måste föregås av omfattande förstudier där också ekonomi och vägdragningen ska
redovisas. Bebyggelse i stora delar av hagmark och direkt invid stränderna är otänkbart för oss.
Färsna gård utanför Norrtälje tillhör också de marker som måste planeras med stor omsorg. Att ha värdefull mark så
nära inpå stad/tätort är mycket värdefullt.
Storholmens festplats i Estuna omvandlas så sakteliga till en vikingaby. Kommunen äger marken och byggnation sker
av en förening emellanåt utan tillstånd. Marken är känslig på den värdefulla udden i sjön Erken, med sin närhet till
Norr-Malmas gårds naturområden och odlingsmarker samt att sjön också är Norrtälje kommuns viktigaste
sötvattenskälla.
I Hallstaviksbygden finns långt framskridna planer på att bygga ut motorsporten. Markområden som ligger med närhet
till tätort och bebyggelse måste hållas fritt från störande ljud.
Utöver det som upptagits ovan finn självfallet fler bevarandevärda områden. Vårt synsätt är att mark ska hållas
tillgänglig för allmänheten.
2.
Frågan är knepigt ställd. Att arbeta för att grönarealen i kommunen inte minskar, torde vara svårt att uppnå.
Markområden växer igen genom att lantbruk upphör. Visserligen blir det grön areal, men från att tidigare har varit
tillgänglig blir dessa marker svårtillgängliga. Villor och fritidshus kommer att byggas – om än i liten omfattning och i
huvudsak i tätorter närhet. Men även på landsbygd tillåter vi byggnation om alla villkor blir uppfyllda. Strandnära
bebyggelse måste föregas av synnerligen starka skäl. Näringsverksamhet är ett skäl att kunna godkänna bebyggelse i
strand eller strandnära läge. Exempel en varvsägare som behöver utveckla sin verksamhet.
Grönareal är ett vidsträckt begrepp. Vår inställning är, att de områden med grönareal vi redan har, ska vi slå vakt om.
Den får inte minska i någon större omfattning med det vore fel att tro att den kommer att öka. Igenväxning vid tidigare
lantbruk kommer att bli omfattande den närmaste 10-årsperioden. Detta bl a beroende på en synnerligen hård
beskattning som sker genom oskälig fastighetsbeskattning tillsammans med orimlig förmögenhetsbeskattning. Jordbruk
med betande djur (hos jordbrukare) kommer att bli en sällsynthet i vår kommun. Inom 10 år har antalet
mjölkproducerande bönder reducerats ytterligare.
Ridhästar å sin sida och fårskötsel i många fall med EU-stöd å andra sodan kommer att finnas. De bidrar i viss mån till
öppna landskap. Men där finns inte den långsiktighet och kunskap om naturens lagar som hos en jordbrukare, som
bedriver verksamhet år efter år och i generation efter generation. Detta är en allvarlig fråga som alltför få politiker och
tjänstemän behagar att inte.
Svaret på frågan blir att vår inriktning självfallet är att arbeta för att grönarealen i kommunen inte minskar. Men det
finns alltför många krafter som drar åt annat håll. Okunskap om samband är oroande.
Folkpartiet (Hans Andersson, 0175-602 05)
1.
Under mandatperioden skall vi fullfölja målen i den lokala Agenda 21 när det gäller kommunägd skogsmark dvs minst
5% (ca 100 ha) produktiv skogsmark skall undantas långsiktigt från skogsbruk år 2000. Den totala kommunala
skogsarealen skall vara miljömärkt till år 2000 (ca 2000 ha).
2.
Genom att hålla landsbygden levande, med god kommunal service, skola, omsorg. Vid kommunal upphandling värdera
närproducerade produkter. Påverka stat och myndigheter angående fastighetstaxering m m i skärgården för att hålla
markerna öppna. Kräv att lantbruket i kommunen kan fortsätta, och helst att betande djur kan öka i antal för att kunna
hålla Roslagens vackra hagar och ängsmarker öppna.

Miljöpartiet (Mats Wedberg, 0176-314 53)

1
1. Björnögård med omkringliggande kulturlandskap kan bli ett värdefullt natur- och kulturområde nära stadens centrum.
Miljöpartiet har motarbetat att detta område skall exploateras. Vi har stött tanken på att kulturminnesförklara hela
området.
2. Ett starkt tryck finns på kommunens stränder. Strandskyddet kan endast upprätthållas genom att ständigt bevaka
utvecklingen. Idealet vore att planlägga fler kustområden för att på detta sätt juridiskt binda upp utvecklingen så att idag
fria områden kan så förbli. Detta är dyrt och denna handlingslinje är inte framkomlig. Strandskyddet måste förstärkas.
Tecken på att utvecklingen går mot större tolerans/slapphet när det gäller de öppningar som finns mot stränderna.
Begreppet ”lucktomt” i PBL bör mer strikt formuleras. Inom en 10-20årsperiod riskerar alla stränder vara privatiserade,
som är framkomliga och därför attraktiva.
Alla båthus etc skall ligga vid vatten bör samlas till samfälligheter och stå på mark som ej utgörs av tomtmark utan där
skall allemansrätten gälla.
Strävan skall vara att bevara stränderna så orörda som möjligt.
2.
För Norrtälje kommun i stort är inte risken att grönarealen minskar. Problemet är den glesa bebyggelsen i form av
fritidsbostäder som ligger i det ”gröna”. I Norrtälje stad stöder Miljöpartiet att staden förtätas på ett ”stadsmässigt” sätt,
för att spara grönområden kring staden /se ovan). En förtätning av staden och en restriktiv tillståndsgivning i orörda
delar av kommunen. Förtätningar kan även gälla befintliga byar.

Moderaterna (Christer Candal, 0176-170 25)
1.
Jag tycker att antalet naturreservat och naturvårdsområden som redan finns i denna stora gröna kommun är fullt
tillräckligt.
2.
Det finns inga planer aktuella som väsentligen skulle kunna minska grönarealen i denna stora gröna kommun.

Socialdemokraterna (Lennart Allard, 0176-575 04)
1.
Ett antal områden kommer att sättas av som naturreservat den kommande mandatperioden, om dagens röd-gröna
politiska majoritet får fortsatt förtroende.
Innan vi tar upp framtiden är det viktigt att se vad som skett sedan majoritetsskiftet 1994.
Kommunen har aktivt arbetat med länsstyrelsen och tagit ett eget ökat ansvar. Den strategi som vi har arbetat efter har
varit framgångsrik. Efter valet 1994 har åtta statliga skogsreservat avsatts. Genom att vi har lyckats motivera staten att
öka sitt engagemang har kommunen kunnat använda sina pengar till andra viktiga miljöinsatser, bland annat länets
första Aktionsplan för biologisk mångfald. De avsatta reservaten har en sammanlagd areal på 306 hektar.
Kommunen har själv bildat sitt första reservat, Lindholmen, en ek-. och hasselbacke utanför Norrtälje. 1996 invigdes
det av den f d miljöministerns och talmannen Birgitta Dahl.
I vänsterpartiets, socialdemokraternas och miljöpartiets gröna budgetar har planeringskontor getts uppdraget att bilda
naturreservat i två tätortsnära skogar. Det handlar om Färsna (norr om Norrtälje) och Vigelsjö (nordväst om Norrtälje).
Den politiska ambitionen i budgetarna som presenterades 1996 och 1997 är att reservaten ska invigas 1998. Tidsplanen
kommer eventuellt inte att hålla men ett av dem bör bli färdigt under året.
I Grön budget 1997 uppdrogs det till samma kontor att bilda ett reservat av en del av Järsöströmmen. Det har senare
visat sig finnas ett statligt intresse av att bilda reservat i området. Det har gjort att kommunen nu bearbetar länsstyrelsen.
Vid sidan av Järsöströmmen ska Samnäsfjärden avsättas som naturreservat. Med detta steg ges en grund havsvik ökat
skydd. Samnäsfjärden har oexploaterade stränder och hyser en mängd rödlistade kransalger.
Vidare, vad som konkret är på gång inför framtiden finns angivet i Aktionsplan för biologisk mångfald, ett dokument
som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet beslutat att utarbeta för att få en sammanhållen strategi för
kommunens arbete på området.
I planen som har antagits av fullmäktige anges – förutom Färsna och Vigelsjö där uppdrag redan getts – att
skogsreservat kan bildas i Vätö huvud – värdefull varierad blandskog med flera nyckelbiotoper – och Svanberga –
skogsområde med gammal granskog nära samhället Svanberga. Något beslut om att dessa ska bli reservat under nästa
mandatperiod finns formellt inte, men med den takt som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har haft
räknar vi med ytterligare något skogsreservat. (De borgerliga partierna har i regeringsställning varken gett uppdrag om
att inrätta reservat eller bilda reservat.)
Kommunen har ambitionen att ge myrarna ett bättre skydd. Tillsammans med den av socialdemokraterna, vänsterpartiet
och miljöpartiet 1988 inrättade naturvårdsfonden har vi ambitionen att skydda rikkärr som inte finns med i
myrskyddsplanen. Det handlar i första hand om något av följande, Igelsjön (edsbro), Björkbackenkärr (Malsta) och
Söderträsket (Roslagsbro).

2
Vår kommun utgör en tredjedel av ytan i Stockholms län. Det gör att vi per person är gynnade. Valet att göra
naturreservat kring främst Norrtälje handlar om att säkra andelen grönareal kring vår största tätort. Kring Älmsta,
Hallstavik och Rimbo finns också god tillgång till grönareal.
De aktuella byggplaner som finns har utformats utifrån långtgående krav på närhet till natur. Den ambitionen finns
nedtecknad i den av fullmäktige antagna översiktsplanen för Norrtälje kommun, men också i ett antal mindre, mer
lokala översiktsplaner.

Vänsterpartiet (Bertil Karlsson, 0176-817 55)
1.
Ett område av Björnö norr om vägen mellan slalombacken och herrgården bör skyddas. Vänsterpartiet har motionerat i
kommunens fullmäktigeförsamling om detta. Helst ser vi att hela området norr om vägen skyddas. Frågan är mycket
viktig för Vänsterpartiet.
Skyddet av Riddersholm är också mycket viktigt. Den frågan ser dock ut att vara på väg mot en lösning.
Detta är två mycket viktiga frågor för Vänsterpartier och som är mycket högt prioriterade.
2
Ja, se ovan.
Vänsterpartiet håller posten som ordförande i Norrtälje Naturvårdsfond som bedriver ett intensivt arbete med att skydda
fauna och flora. Till skillnad från andra partier (undantaget mp) är vi mycket restriktiva med att tillåta bebyggelse inom
strandskyddat område. I regel bör endast bofast befolkning kunna beviljas dispens.

Nynäshamn
Centerpartiet (Dick Larsson, 730 26 444)
1.
Nedre delen av Hammerstaån för skydd av havsöring och bäver. Detta gäller också nedre delen av Fitunaån och av
samma skäl. Till skydd för häckning av berguv vill vi här också ge ökat skydd i anslutning till häckningen - områden
som i det här läget inte lämpar sig för fri publicering.
2.
Vi kommer att arbeta för att grönarealen inte avsevärt minskas. Ett visst ianspråktagande måste tyvärr ske. Vi vill inte
enbart hänvisa människor till tätorterna.

Folkpartiet (Per-Erik Åkerman, 520 380 45)
1.
Vi följer intentionerna i den plan som är framtagen i samband med att Nynäshamn blev en ekokommun.
2.
-

Miljöpartiet (Eva Dannstedt Branting, 500 490 59)
1.
Dels värdekärnorna 7.6 Bogberget, 7.8 Häringe-Hammersta, 7.11 Fituna.
Dels ett stort antal områden beskrivna i ”Översiktlig naturinventering i Nynäshamn 88-90”. Dessa är: 33 koholme, 52
Musån, 35 Fållnäs, 37 Stora Vika, 53 Norrlöt och Kronberget, 64 Lillsjön-Långsjön, 1 Fjättersjön, 67 Djursnäs, 45 Torö
b, c, d, e, i, l, 48 Herrhamraöarna.
Det finns ett stort antal mindre områden med mycket höga och högsta naturvärden som vi vill att kommunen köper in.
Tänker motionera om fond för detta.
Vi vill att vår kommun samarbetar med Stockholms stad vad gäller deras stora markinnehav.
2.
Vi stödjer tanken att utbyggnad skall ske längs järnvägen i redan exploaterade områden. Vi motsätter oss alla förslag
om nya sträckningar av väg 73, om E4 Syd, om flygplats vid Hemfosa.

Moderaterna (Karl-Erik Johannisson, 520 306 30)
1.
I Nynäshamn finns följande
Naturreservat: Järflotta, Kärringboda, Hammersta/Häringe
Naturvårdsområden: Ören, Landsort.
Fågelskyddsområden: Gunnarsstenarna, Korsholmen, Knappen, Pipskär, Jeppeskär och Brudskär. I princip är hela
Nynäshamn skyddsvärt, men vi vill också kunna erbjuda flera att bygga och bo här. Intrång på ovan nämnda områden
blir inte aktuell, medan strandskyddsgränserna troligen kommer att jämkas när behov uppstår.
Befintliga skyddsvärda reservat och områden ställer vi uppför.
2.
Vi kommer att bevaka att stadskärnans ”gröna lungor” bibehålls via Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Vi ställer också
upp för Stugan och Dyån.
Socialdemokraterna (Sölve Lundén, 520 302 51)
1.
Kommunen har 5 stora reservat – naturvårdsområden. Styrans våtmarker ca 150 h. Kärringboda ca 60 ha. Järflotta ca 50
ha. Landsort ca 25 ha. Lövhagen ca 20 ha.
Alhagens våtmarker ca 20 ha
2. Utökning av Örens naturvårdsområde till ca 10 ha
3. Naturskolan påbörjar under 98 en inventering och restaurering av hagmarker.
4. Fagersjön restaurering och skötsel fortsätter.
2.
Strandskyddslagens 300 m gräns efterlev.
Grönytor inom tätorterna är i kommunens översiktsplan klassade parkmark.

I en skärgårdsmiljö som vår är vi mycket återhållsamma med etableringar inom känsliga grönytor. Bevarandergraden är
och skall fortsättningsvis vara hög.

Vänsterpartiet (Bodil Ekholm, 530 407 17)
1.
Området norr om Tärnan och Fitunaområdet. Dessutom skulle en översyn av området runt Kärringboda behöva
(landstingets område)
2.
Ja, vi ser att det största hotet mot grönarealen i kommunen är exploateringshotet som kommer från skogsbruket. Vi
kommer att jobba för att stora penningintressen inte kommer före naturvårdsintressena. Det är viktigt att bevara den
biologiska mångfalden. Partiet är representerade i Miljö- och byggnadsnämnden där vi bevakar att Ekokommun
Nynäshamn verkligen följer agenda 21 intentionerna.

Salem
Centerpartiet (Jan Bosander, 532 557 83)
1.
Lindängen-Högantorpsbäcken (reservatsbildning pågår, men går trögt)
Bornhuvud
lämpligt naturvårdsområde
Vitsand-Jungfrulund
lämpligt naturvårdsområde
Falkberget
lämpligt naturvårdsområde
Nedre Söderby
lämpligt naturvårdsområde
(Hela Bornsjöområdet är skyddat som vattenskydds- och naturvårdsområde.)
2.
Ja, genom att delta i detaljplanearbetet.

Folkpartiet
1.
Salems kommun är nog den kommun i Stockholms län som procentuellt har mest skyddad mark som naturreservat. Det
är bra och det vill vi behålla. Någon utökning av naturskyddad mark kan vi inte se behövlig.
2.
Vi har inte planer på att minska andelen grönareal i kommunen.

Kristdemokraterna (Lars-Gunnar Geijer, 532 512 07)
1.
Vad jag som ordförande vill försöka göra är att väcka naturintresset till liv på ett mer konkret sätt i vår, annars väldigt
naturintresserade grupp. Då gäller det först och främst Rönninge friluftsområde som huvudsakligen utgörs av
skogsbevuxen mark som inte ägs av Salems kommun men av Stockholms stad. Området gränsar i norr mot väg E4, i
väster mot Södertälje (sjön Tullarn-Getsjön-Glabergasjön) och söder/öster mot bebyggelsen Rönninge/Salem.
I själva området finns det ett belyst motionsspår och i den östligaste delen av området finns skjutbana. Vid
utgångspunkten, Solbovägens nordligaste ände, finns parkeringsplats.
Detta friluftsområde är välbesökt av motionärer, friluftsmänniskor och barnfamiljer hela året. Man kan göra mycket
annat än att jogga i elljusspåret bl a svamp- och bärplockning.
Detta område skulle jag vilja ha till ett naturvårdsområde. Jag har inte haft den tiden att hinna undersöka ifall det redan
är det. Men efter förankring i lokalavdelningens styrelse vill jag annars arbeta för det.
2.
Nu är vår kommun så fantastiskt rik på grönområden att jag tycker att kommunen är unik på detta sätt. Vi kommer att
försöka att finna en bra balans mellan nybyggeri och bevarande av grönområden i kommunen. En befolkning på mer än
ca 15 000 är inte möjlig då det skulle påverka de naturområden vi vill bevara. Jag skulle vilja att detta blev en av de
frågor som vi kommer att ha högt upp på vår lista att bevaka.

Miljöpartiet (Marja Andersson, 532 504 86)
1.
Eftersom det mesta av Salems landsbygd ligger inom vattenskyddsområde och det inom detta område även ligger
reservat är riskerna för närvarande små att någon exploatering kommer att ske. Vi har därför inga direkta planer på att
kräva något utökat skydd för något område.
2.
Vi kommer att bevaka planarbetet i Salems tätort så att de gröna öar som finns kvar inte fragmenteras. (Tyvärr har vi
inte haft möjlighet att hindra en del olyckliga lösningar under den här mandatperioden.)

Moderaterna (Christer Öhlin, 532 598 06)
1.

Större delen av kommunen är idag ett naturvårdsområde. Det behövs inte mer!
2.
Vi tänker se till att ytterligare bostäder byggs.

Sigtuna
Folkpartiet (Birgitta Forsberg-Rosén, 592 533 93)
1.
Fortsatt restaurering av Steningeviken (Mälaren) genom rening av Märstaån och andra tillflöden.
Bevaka att Lövstaån inte ytterligare förorenas från Knivsta reningsverk. Garnsviken drabbas därav och bör skyddas
eftersom både viken och markområdena därikring är viktiga både för Mälarens vatten, bevara unika växter och för
rekreation.
Utreda antal rullstensåsar inom kommunen och dess betydelse för helheten i miljön, i syfte att begränsa ytterligare uttag
från dessa.
2.
Frågan ä ställd så att man inte kan ge ett generellt svar eftersom det skulle innebära förbud för ytterligare byggnation.
Vi är dock medvetna om att vissa områden, exempelvis Tilskogen bör skyddas från ytterligare exploateringar.
Miljöarbetet kräver konstant och konsekvent bevakning. Sigtuna kommun har mycket infrastruktur som innebär
negativa konsekvenser för miljön vad gäller bl a buller, utsläpp i luft, markintrång och avgränsningar. Inför framtiden
krävs att vi utnyttjar redan befintlig, samt inte minst, ny teknik för att förbättra miljön.

Miljöpartiet (Mikael Anchers, 757 39 68)
1.
De områden som idag är naturreservat vill vi fortsätta skydda. Vi kommer att göra allt för att skydda Hällboskogen
gentemot Vägverkets ev planer på ny väg genom skogen.
2.
Ja. Påverka markägarna till ett ekologiskt hållbart brukande av skog och mark. Samt att genom att inrätta samhället
överhuvudtaget enligt ekologiska principer.

Moderata samlingspartiet (Rolf Tangbratt 591 243 30)
1.
Att skydda naturområden är angeläget för människorna i kommunen och för miljön, men för politikerna är det ännu
viktigare att ha en helhetssyn och kunna väga in alla faktorer i beslutsprocessen. Samhället utvecklas och besluten idag
ger bindningar för generationer framåt. De prioriteringar inom kommunen vi tror på är:
 Skydda och bevara de naturområden som omfattas av marken mot Mälaren ( te x Rävsta).
 Bebyggelse för boende prioriteras till norr om Sigtuna.
 Arlanda flygplats byggs ut efter behov.
2. Andelen grönareal i Sigtuna kommun är så stor idag att frågan inte är avgörande. Beslut om flygplatsen Arlandas
utbyggnad får t ex ej låsas av snäva beslut om procent av grönareal.

Samling för Sigtuna (SfS), Harriet Nadell 592 511 89
1. Sigtuna kommun har under denna mandatperiod fastställt 2 naturreservat - Hällsbo och del av Billbyskogen - trots att
kommunen är (och har varit) i en svår ekonomisk situation.
Nu aktuellt: Ev ny dragning av riksväg som vi i SfS motsätter oss på det bestämdaste. Ingen väg genom en naturskön
skogs- och ängsmark (Billbyskogen).
2. Eftersom SfS är ett lokalt parti hörs vi naturligtvis inte uppe på ”riksplanet” men självklart är att vi vill skydda
naturen och mångfalden i vår kommun tillika de gröna kilarna.

Socialdemokraterna (Gun Eriksson, 591 260 01)
1.
Tillsammans med många andra goda krafter har vi i Sigtuna lyckats rädda Hällboskogen. Sedan 1997 finns där ett
kommunalt naturreservat. Vår del av Storstockholms gröna kilar ansluter till det området. I detta stråk ingå bl a även
naturreservatet i Rävsta där kommunens Naturskola ligger.
2.

De investeringar i infrastruktur m m som pågår och planeras vid Arlanda är synnerligen omfattande. Kommunens
möjlighet att påverka denna utbyggnad är begränsade.
Vi har gott om grönareal i Sigtuna kommun. Vi kommer under mandatperioden att arbeta för att andelen inte ska
minska. En viktig uppgift är att verka för att de grönarealer och det kulturlandskap som finns runt Arlanda flygplats
behålls.
I kommunens eget skogsbruk kommer vi bl a att arbeta för att behålla tätortsnära skogar, avdela områden för naturlig
utveckling och begränsa avverkningarna. Vi kommer att arbeta för en miljöcertifiering av kommunens skogsbruk.
Under 1998 startar kommunen tillsammans med hushållningssällskapet ett omfattande projekt för inventering och
utveckling av ängs- och hagmarker. Vi kommer aktivt att stödja detta och liknande projekt.

Vänsterpartiet (Lena Sundstedt, 591 119 43)
1.
Fysingen
Billbyskogen
Rävstareservatet utvidgas
(Steningedalen med Märstaån naturvårdsområde)
2.
Ja. Ingen bebyggelse i Pinbacksskogen. Upprustning av Steningedalen. Inga flera rullbanor på Arlanda. Bevaka vad
som planeras i kommunen.

Sollentuna
Folkpartiet (Lennart Gabrielsson, 92 16 25)
1.
I den nyss antagna översiktsplanen framgår att inga ytterligare grönområden skall bebyggas.
Vi har också under det senaste året köpt in 200 ha mark i Törnskogen för att ytterligare stärka vårt inflytande i det
området.
2.
De besluten togs i samband med översiktsplanen.

Kristdemokraterna (Sven-Bertil Geilert, 35 83 91)
(Numren refererar till karta)
1.
Område 2.5, utefter Norrvikens östra strand är en mycket viktig rekreationsyta både vinter (isbanan) och sommar
(strövområde).
2.
Kristdemokraterna i Sollentuna anser det mycket viktigt att stå emot krav på bebyggelse som inkräktar på miljösköna
områden. Kd anser att de “gröna kilarna” 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, under alla omständigheter måste vara sammankopplade. Kd
är emot utbyggnaden av Norrortsleden, med tunnlar upp mot Täby.

Miljöpartiet (Bengt Cedrenius, 35 01 72)
1.
Hela Margreteborgsområdet mellan Nationalstadsparken och nuvarande bebyggelsen i Tegelhagen (södra
bebyggelsegränsen i Sollentuna) samt E4:an och Edsviken vill vi ska ingå i Nationalstadsparken. Utgör idag kantzon
enligt lagens förarbete.
Törnskogen norr om Gustavsbergsleden mellan Frestavägen och kommungränsen vill vi göra naturreservat av. Har
dessutom uppmanat systerpartier i grannkommuner att bygga vidare i Upplands Väsby och Täby.
2. Vi går till val på parollen “ ingen bebyggelse på jungfrulig mark”. Vi har också motionerat i fråga om Törnskogen
och avvaktar svaret. Jobbar aktivt på att stoppa Norrortsleden.

Moderaterna (Bengt Liljeroth, 754 692 35)
1.
“ytterligare” (än vad?) Moderaterna i Sollentuna har i samråd med övriga partier utarbetat och lagt fast
naturvårdsområden i gällande kommunplan. Dessa områden utgör storleksordningen 15- 20% av den totala
kommunarealen, vartill kommer sjöar som utgör cirka 10%. Planen som fastställs i kommunfullmäktige torde betraktas
som adekvat för innevånarnas behov.
2.
Refererande till fråga 1 har moderaterna i Sollentuna för avsikt att försvara den fastställda planen. Gestaltnings- och
miljöfrågor är centrala för oss.

Socialdemokraterna (Christina Hägermark Berggren, 92 16 12)
1.
Idag är Järvafältet och Rösjöreservatet undantaget från exploatering.
- Vi vill dessutom skydda Törnskogen (dock accepterar vi föreslagen dragning av Norrortsleden om den blir av och viss
exploatering av Södersättra/Norrsättra)
- Vi vill skydda Tegelshagsskogen för exploatering (enl s-förslag skall endast en rad bostäder accepteras norr om Råden
vägen(?).
2.
Vi vill ha en koncentrerad utbyggnad av Sollentuna där stationslägena ska prioriteras för tätare exploatering. Vi vill
koncentrerar utbyggnaden av Margreteborg för att inte ta Tegelhagsskogen i anspråk. (se ovan)

Vänsterpartiet (Mia Vävare, 96 16 42)
1.
Törnskogen
Rösjö-området
Norrvikens strand från Torpaängen till Bollstanäs.
Falkberget (den ännu obebyggda delen)
2.
Vi anser att det behövs en viss nybyggnation, t ex servicelägenheter/äldreboende och att detta kan ej ske utan att en del
grönareal används. Men vi är måna om att de grönområden vi har bevaras och att de sköts så att naturvärdena består.

Solna
Centerpartiet (Mikael Castanius, 82 47 00)
1.
Sedan vår mångåriga kamp för att skapa ”nationalstadsparken” lyckats, kommer vi att fortsätta kampen mot den många
kvarstående hoten och för att förstärka skyddet med alla demokratiska medel.
Förstärka naturskyddet runt Råstasjön och söka bevara en tillräcklig korridor i Västerjärva mot Igelbäcken och
Järvafältets grönområden.
2.
Motverka ytterligare motorvägsbyggen. Begränsa ”kontoriseringen” av nya områden.

Folkpartiet (Anders Ekegren, 730 32 944, Birgitta Norberg, 734 24 10)
1.
Folkpartiet i Solna vill garantera att naturen i Igelbäckens dalgång (med fisken grönlingen) bevaras för framtiden som
naturvårdsområde eller får annat starkt rättsligt skydd. Även de delar av Igelbäcken som går genom Stockholm och
Sundbyberg bör ingå i naturvårdsområde. Vi har aktivt verkat för att nationalstadsparken skulle komma till stånd. Inom
Solnas gränser finns också stora grönområden vid Järvafältet och Ulriksdalsfältet. Dessa är viktiga rekreationsområden
för friluftsliv, men också en viktig grön kil. Vi tycker det är viktigt med sammanhängande grönstråk. Det ska vara
lättare att kunna följa en grön väg från Brunnsviken till Hagalund, Skytteholm och Ulvsunda.
2.
Som politisk parti måste vi göra avvägningar. I Solna behövs fler bostäder och då främst småhus och större lägenheter.
Folkpartiet i Solna har under några år drivit tanken att etablera en s k Trädgårdsstad. Trädgårdsstaden är från början en
engelsk tanke som vi anser borde få större uppmärksamhet så den är sund för människan, miljön och ekonomin. Vi har i
dessa sammanhang främst diskuterat delar av Ulriksdalsfältet och de delar av Järvafältet där militären förr höll till, dvs
ej på något grönområde på Västerjärva.

Kristdemokraterna (Allan Klingström, 734 25 26)
1.
En stor del av Solna omfattas av nationalstadsparken – denna klenod skall värnas! I övrigt är Solna en stor trafikapparat.
Där finns inte mycket att skydda. Möjligen kan små områden återerövras, men det ju en annan sak…
2.
Genom att alla kommunala beslut fattas mot bakgrund av miljöhänsyn!
Genom att en liten del av parkeringsböter återförs till trädplantering!

Moderaterna (Anders Gustâv, 734 21 91)
1.
Moderaterna har i Solna i majoritet aktivt bidragit till tillkomsten av nationalstadsparken, som nu omfattar en stor del av
Solnas yta. Torde knappast vara aktuellt med flera formellt skyddade områden. Däremot söker vid exploatering av
Ulriksdalsfältet och Västerjärva att slå vakt om den s k gröna linjen och ett sammanhängande grönstråk på Järvafältet. I
det sammanhanget kommer jag att fortsätta mitt personliga engagemang för Kymlinge. Även om det inte ligger i Solna.
2.
Ett sådant löfte kan inget hederligt parti ge i Solna (ärlighet varar som vanligt längst) Stor enighet råder om att bygga på
Frösunda, Ulriksdalsfältet och Västerjärva. Det betyder att grönområden per definition minskar.

Socialdemokraterna (Nina Wadensjö, 82 62 40)
1.
Området vid Igelbäcksdalen bör skyddas, en ansökan kring det finns inlämnad.
En stor del av Solnas gröna yta är nationalstadspark och därigenom skyddad. Dessutom ska vi noga följa Sollentunas
byggplaner vid Margreteborg så att de inte påverkar våra gröna ytor.
2.
Genom att minska på asfaltsytan och öka på gröna områden, till exempel genom att ta bort parkeringsplatser och ersätta
med gräsmattor. Arbetet har påbörjats kring Hagaterminalen och ska fortsätta i övriga Solna.

Vänsterpartiet (Jenny Johansson, 27 67 33)
1.
Vänsterpartiet strävan är att grön- och parkområden ej ska bebyggas t ex ska strand- och grönområdena längs Huvudsta
och Ulvsundajsön bevaras. Vi vill även förstärka och utveckla de gröna kilarna och som konkret åtgärd har vi lagt
förslag om överdäckning av Bergshamraleden.
2.
Vi vill stärka och utveckla stadens grönområden och motsätter oss att intrång sker i nationalstadsparken varav 1/3 av
arealen ligger i Solna. Behovet av bostäder är mycket stort och nybyggnation innebär att en viss grönareal minskas
inom Frösundaområdet vilket måste accepteras.

Stockholm
Centerpartiet (Antonis Karamouzis, 508 29 879)
1.
Områden som redan är naturreservat: Judarnskogen (90 hektar), Kyrksjön (40 hektar).
Centerpartiet vill forcera arbetet med följande naturreservatsbildningar:
- Norra Djurgården (380 hektar)
- Södra Djurgården med Ladugårdsgärdet (450 hektar)
- Hansta (280 hektar)
- Flatenområdet (530 hektar)
- Nacka/Tyrestakilen, delar inom Stockholms kommungräns (har ej någon arealberäkning)
Centerpartiet vill dessutom att följande områden skall skyddas som naturvårdsreservat enligt naturvårdslagen:
- Älvsjöskogen, om båda sidorna av järnvägen (110 hektar)
- Sätraskogen (230 hektar)
- Fagersjöskogen (100 hektar)
- Rågsveds friområde (100 hektar)
- Årstaskogen med Årsta holmar (90 hektar)
- Hammarbyskogen/Nackareservatet, delar inom Stockholms kommungräns (100 hektar)
- Järvafältet med Igelbäcken (460 hektar)
- Kyrkhamnskogen (130 hektar)
- Grimstaskogen med Hässelby holme (250 hektar)
- Haga-Brunnsviken (har ej någon arealberäkning)
- Bällstaån, i samarbete med övriga berörda kommuner (har ej någon arealberäkning)
- Blackebergsskogen (har ej någon arealberäkning)
- Nockebyskogen i Bromma (har ej någon arealberäkning)
Arealberäkningarna har tillhandahålits av Stadsbyggnadskontoret.
2.
Centerpartiet vill att kommunfullmäktige skall besluta ge i uppdrag åt stadsbyggnadsnämnden att utarbeta ett förslag
till åtgärdsplan som leder till att den totala mängden grönyta/ naturmark ökar i Stockholm.
Inom ramen för det ovan nämnda ställningstagandet driver centerpartiet följande frågor:
- Stockholms kvarvarande naturstränder skall ej bebyggas, samt det skall utredas vilka av stadens befintliga kajer som
kan vara lämpliga för rivning och återskapande av naturstränder.
- Identifiera asfalterade och vanvårdade områden inom Nationalstadsparken som kan återställas till naturmark.
- Identifiera områden i Stockholm där de biologiska spridningsvägarna är svaga och bör förstärkas genom återskapande
av grönytor.
- Skapa i samarbete med företrädare för övriga kommuner i regionen, landstinget, Länsstyrelsen m. fl. ett varaktigt
skydd för de sammanhängande grönområdena, gröna bältet, och grönkilarna i regionen.
- Avveckla flygtrafiken på Bromma till förmån för en ekologisk, småskalig och varierad bostadsbebyggelse och
grönområden.
- Ur ett generellt förhållningssätt bör man sluta bygga i parker och i grönområden och endast bygga i redan asfalterade
områden.

Folkpartiet (Joachim Quiding, 508 290 00)
1.
Vi anser att ytterligare minst 500 ha mark bör skyddas som naturreservat. Det område som närmast står i tur att bli
skyddat är Hansta.
2.
Ja. Vi står fast vid den av kommunfullmäktige fastslagna målsättningen att nya bostäder och lokaler i första hand ska
byggas på redan exploaterad mark.

Miljöpartiet (Lars Ahlqvist, 070-47 29 611)
Kista, Rinkeby, Spånga och Tensta
1.
I dessa stadsdelar önskar vi skydda Järvafältet som naturskyddsområde.
Att förlänga Nationalstadsparken genom att lägga till Järvafältet och Hansta vore det ideala

-

-

-

Järvafältet hotas av ingrepp från vägbyggen: dels breddning av E18, dels Yttre tvärleden. Hotet är överhängande.
Lundagravfältet med angränsande ängar och skogsbackar inklusive Skestatomten måste skyddas från varje
bebyggelse. Hotades av småhusbebyggelse så sent som förra året, men avvärjdes då. Kan mycket väl dyka upp
igen.
Grönkilen mellan Tensta och Solhöjden attackerades senast genom den planerade inomhushallen för fotboll.
Flyttningen till Spånga IP medför, att nya områden i stället kommer att tas i bruk för utomhusplaner, vilket också
inkräktar på rekreationsområdena.
Spångaåns stränder, särskilt nedströms Spånga centrum skyddas, ev. genom promenad- och cykelvägar på båda
sidor. Inga som helst utsläpp i ån får förekomma.
Hästa gård reserveras för ekologiskt jordbruk. Igelbäcken skyddas, men även dess närområde och
tillrinningsområden (trafikleder hotar allvarligt!)
Hansta, måste bevakas trots sitt naturskydd. Arkitekttävlingar och stora planer på bebyggelse var på gång 79-82.
Igelbäcken, som har den unika fisken Grönlingen i sitt vatten .Måtte vi få fortsätta att glädjas åt Igelbäcken och
skryta med Grönlingen .

2.
Ingen bebyggelse får ske på grönområden, utan enbart på redan exploaterad mark. Eventuella ersättningsområden för
exploaterade ytor är oftast bara surrogat, som inte kan kompensera förlusten av naturmark inom överskådlig tid. Man
måste också beakta grönstråkens närområden. Inga fler motorleder.

Hässelby -Vällingby
1.
Antalet boende i Hässelby har minskat något under 90-talet och kommer inte att öka de närmaste tio åren enligt en
befolkningsprognos (områdesprogram 97 Hässelby ).
De gröna områden som finns bör kunna bevaras.
- Hela området Kyrkhamn -Lövsta - Riddersvik bör skyddas som natur- och kulturområde. Området skulle kunna bli
naturreservat.
- Rekreationsvärden finns längs Mälarstranden från Grimstareservatet med Hässelby holme fram till Järfälla, och
skall förbli grönstråk. Området ingår i en av stadens gröna kilar.
- Grimsta skogen hotas av Västerleden, som ingick i Dennispaketet. Hittills har starka krafter lyckats förhindra, att
projektet startar (förmodligen en penningfråga också). Den planerade bebyggelsen i Bromma, i känslig skogsmark,
kommer att stänga av grönstråket mellan Judarnskogen och Grimstaskogen.
- Tungstenen är ett kvarter i Grimsta. Inga ritningar finns. Ett hektarstort grönområde är tydligen påtänkt som
byggprojekt. Det skulle lämpa sig bra för koloniträdgårdar. I kanten av detta område finns fornminnen.
Grimstaskolan och en bollplan gränsande till Grimstaskogen ligger invid kv. Tungstenen.
2.
Bristen på bostäder i Storstockholmsområdet kan driva fram nybyggnationer, förtätningar o.s.v. Bebyggelse,
parkeringsplatser eller liknande får ej anläggas på grönområden. Koloniområden behålls eller nyskapas. En del
byggplaner är beslutade sedan tidigare och påbörjade.
Stadsdelsnämndsreformen ger allmänheten ett större lokalt inflytande. Miljöhänsyn skall genomsyra alla verksamheter i
förvaltningen. Seminarier och föreläsningar anordnas.
Stadsdelsnämnd och förvaltning arbetar för ” Blå flagg” i Kanaan-badet.

Bromma och Västerled
1.
- Bromma flygplatsområde kan återskapas som natur och ingå i de gröna kilarna. Våtmarker kan skapas. Dessa
marker bör vara naturreservatskyddade.
- Mälarstränder med naturmark bör skyddas.
Den gamla kulturmarken , blandskog och koloniträdgårdsområdena söder om Bromma flygfält bör absolut bevaras.
Speciellt vid en utbyggnad av Bromma flygfält. Områdets areal är något mindre än en kvadratkilometer, men är av stor
betydelse (skiss 1). Genom att bevara detta område och stegvis förstärka grönstrukturen skulle man kunna få till stånd
ett grönstråk som sträcker sig från Ulvsundaviken i öst via Ulvsunda slottspark, Lillsjön sedan det nämnda området
vidare till Kyrksjön (blivande naturreservat). Detta skulle bli ett för den biologiska mångfalden betydelsefullt
sammanhängande grönområde i stadsdelen.
Kusterna kring stadsdelen är värdefulla grönområden. Ingen ytterligare bebyggelse bör tillåtas vid stränderna.
Strandlinjens gröna utgör en förlängning är Görvälnskilen och måste skyddas. Det finns värdefulla strandområden kring
Ulvsundaviken. Den kulturpåverkade ekskogen i anslutning till den gamla bebyggelsen i Minneberg ansluter väl till den
frodiga vegetationen längs Ulvsundavikens stränder.

-

2.
-

-

-

Något väster om Minneberg ligger en mycket skyddsvärd om än liten ekskog. (Skiss 2).
Om båtklubbens areal kunde begränsas får man ett nästan sammanhängande grönstråk kring hela viken, från
Minneberg via Ulvsunda industriområde.
Olovslundsparken bör få hög skyddsstatus. Den nuvarande markanvändningen bör garanteras.

Grönområden ska öka, ej minskas.
Bebyggelsen på naturmark och parkmark skall ej förekomma, om så ändock sker måste grönytan kompenseras .
Koloniträdgårdar och parkmiljöer som vid Åkeshovs slott ska bevaras.
Bromma flygfält ”avasfalteras”. Trädgårdsstad med fler grönytor. (Här har mp, Bromma stadsdelsgrupp tankar om
att, för att spara grönyta, bygga flerbostadshus i 2-4 våningar - detta har inte diskuterats inom partiet men kan vara
värt att framföra). Minska det stora köpcentrat i anslutning till Bromma.
S- och Fp-agerandet i Blackebergsskogen lär oss att tidigare överenskommelser kan brytas om senare beslutsfattare
inte har insikt i dessa. De gröna kilarna måste skyddas mera permanent, det måste bli mycket svårare att exploatera
dem.
Östra delen av Ulvsunda slottspark skall ej bebyggas.
Mycket begränsat byggande vid Stora Mossens idrottsplats. Rör ej lövskogen, hällmarkstallskogen och våtmarken.
Judarnområdet får inte kringgärdas av bebyggelse. Ingen förtätning och ingen bebyggelse på park- & naturmark.
Strandzonerna bl a vid Ulvsunda måste bevaras. Bebyggelse får ej gå ner till vattenbrynet .
Båtklubbens areal vid Ulvsundaviken bör om möjligt minskas.

Kungsholmen -Norrmalm-Östermalm
1.
- Inget naggande i kanten på Rålambshovsparken godkännes!
- På grund av att stora delar av Nationalstadsparken ligger på Östermalm finns inga planer på ytterligare expansion
av grönområden. Däremot är det viktigt att ta vara på det som finns och se till att det får vara kvar.
2.
-

-

-

Det bör inte byggas på grön mark .Om så ändå sker ska den exploaterade grönytan ersättas i närmiljön. Vi vill
dessutom att asfalterade ytor blir grönytor i t ex Nationalstadsparken. Dock kan redan exploaterad mark utnyttjas,
men parkerna och grönområdena skall lämnas ifred
Att ta vara på de grönområden som finns är mycket viktigt för oss. Vi tycker att efterhållningen har varit lite dålig
med bilar som har fått parkera på grönområden och parkeringar som har tagit plats där det tidigare var
grönområden.
Träd i stadsmiljö bör alltid ersättas om de p.g.a. ålder eller skador måste tas bort.
Parkerna kan utvecklas vad beträffar biologisk mångfald.
Små orörda vilda ytor som t ex bergbranter ska lämnas orörda.

Hornstull-Maria/Gamla Stan-Katarina/Sofia
1.
- Tantolunden, Långholmen är ställen som måste bevaras och ej bebyggas eller på annat sett förstöras. De borde
därför skyddas på ett eller annat sätt .
- All natur utanför redan befintlig kvartersmark- såväl parker som koloniområden, raviner och bergsbranter,
Skinnarviksberget, och även gröna områden med lekplatser och gångstråk, är skyddsvärda och bör betraktas som
naturvårdsområde. Sådana områden måste skyddas från exploateringsförsök från bl a gatu- och fastighetskontoret
och andra exploatörers hot.
- Även den storstadsflora som växt upp i själva stenstaden bör finnas kvar där den inte gör allvarlig skada på
bebyggelsen.
- Som naturreservat vill vi speciellt utpeka: Årsta holmar. Som naturvårdsområden: Årsta Strand. Även vattendragen
inom Maria - Gamla stan bör få skydd som marina reservat.
I Katarina-Sofia finns det inget område stort nog (förutom ute vid Brunnsviken men där är det ju redan ett naturreservat)
att man skulle kunna kalla det för naturreservat eller naturvårdsområde. Men självklart så vill vi skydda det som finns t
ex; Stora Blecktornsparken, Vita Bergsparken och den grönkil ute vid Nacka som sträcker sig från Hellasgården. För
Sickla uddeområdet finns redan beslut från kommunfullmäktige om att den skall exploateras även om det kanske inte
skulle ha varit något vi skulle ha önskat!
2.
-

Vi måste noga se upp med kommande försök till intrång på några naturområden t ex Eriksdalslunden där man nu
vill förstora kvarteret Halmen på bekostnad av befintliga träd och parkytor.

-

-

Miljöpartiet de Gröna i Maria-Gamla stan vill inte bara behålla befintliga grönområden, utan även utvidga dem
(stadsdelen har lägst andel fria ytor i Sthlms stad) t ex genom att göra om oanvänd mark inom bebyggelsen till
grönytor .Parken inom Bofils båge vill vi ge den vilda karaktären (naturrum i norra delen ) som var tänkt från allra
första början; även Fatbursallén bör få en mer naturlig växtlighet. Likaså får övriga parker inom stadsdelen gärna
bli mer vildvuxna.
Vi vill minska den skadliga biltrafiken och snabbt öka kollektivtrafiken. Icke tillåta några fler bilplatser eller garage
i innerstaden, allt för att stoppa ökning av buller, avgaser och trafikolyckor.

Årsta-Enskede-Hammarby
1.
- Vårt första område, Årstaskogen, kommer att klassas som naturreservat inom en tvåårssperiod. Det har mp
självklart drivit. Andra, mindre grönområden som finns är mindre betydande var för sig, men har en självklar
funktion som helhet. Tyvärr verkar det svårt att skydda sådana små grönområden i form av reservat eller dyl. Man
kan detaljplaneskydda dem mot exploatering. Årstafältet skyddas redan nu av att det kommer att bli park.
- Hela lilla Sickla är en viktig grön länk mellan stad (Hammarby sjö bl.a.) och mer sammanhängande grönområden.
En länk fylld av växter, insekter och djur. Detta område borde vara reservat eller naturvårdsområde.
- Strandremsan utmed Sickla sjön bör särskilt bevaras om Hammarby Sjöstad verkligen fylls av innevånare. Dessa
kommer säkerligen att vandra just där. Hela detta område är särskilt viktigt att skydda.
- Nytorps gärde är ett mycket viktigt rekreationsområde och fungerar som en länk mellan Nacka friluftsområde och
Enskededalen.
2.
Det är viktigast att undvika att grönområden isoleras för mycket från varandra, hamnar på svåråtkomliga ställen eller att
bara de områden ingen vill bygga på tenderar att bli grönområden. Detta kan förebyggas t ex genom att man redan nu
tänker sig områden med en slags maxbebyggelse och därigenom samtidigt skapa grönområden för framtidens behov.
Hammarby har många anvisade byggområden, vilka vi försöker avstyra. Vi anser att Hammarbyhöjden är nog förtätat
nu. Vi vill snarare göra parker med dammar av detaljplanerad mark. Mark som ”i princip” inte nu uppfattas som
grönområde.
Skarpnäck-Söderled-Farsta
1.
- Flaten är ett mycket uppskattat område. Detta har vi nu fått som naturskyddsområde/ reservat, vilket är glädjande!
Mp har varit med och drivit frågan.
- Förbindelsen av grönområden fram till Nackareservatet bör värnas.
- Skärgårdsskogen N.Ö. om Skarpnäck borde kanske ges en högre skyddsstatus.
- Eken, Listudden, Orhem och Odlaren är koloniområden som bör värnas.
- Fagersjöskogen, Farstanäset samt Drevviken och dess stränder tillika övriga grönkilar som ännu finns inom
stadsdelen bör i första hand skyddas som naturreservat. Det är viktigt att värna de gröna kilarna.
2.
-

Genom att anvisa föreslagen el. efterfrågad byggnation inom berörd stadsdel till tidigare exploaterade ytor dvs.
tidigare asfalterade eller på olika sätt redan ”avgrönskade” (Hittills praktiskt taget helt utan gehör !)
Grönytor som är belägna mellan Bagarmossen och Skarpnäck bör ej exploateras.
Vi har dock ställt oss bakom ett bygge som faktiskt tar av grönarealen i Skarpnäck. Det spelar stor roll vilken sorts
mark som tas i anspråk för byggnation. Det finns t ex en park här som det varit tal om att bygga i, planer som vi
absolut har satt oss emot. Det kommer vi att fortsätta göra. Bäst är det om byggen förslås på redan exploaterad
mark.

Vantör-Älvsjö
1.
- Rågsveds friområde, som är stadsdelens sammanhängande grönområde, är enligt ÖP 96 ”av högt
naturvetenskapligt värde”. För att skydda Rågsveds friområde, som har ett känsligt ekosystem med våtmarker och
sly till gagn för bl a fåglar kräldjur, bör området skyddas som naturvårdsområde. Om inte inventering skett bör den
genomföras.
- En grönplan bör tas fram för Vantör. Det skulle möjliggöra en långsiktig planering för att utveckla grönstrukturen i
betongförorterna i Vantörs stadsdel.
- Älvsjöskogen, som till största delen tillhör Älvsjö stadsdel, bör skyddas och möjligheterna även för boende i
Vantör att ta sig under eller över järnvägen måste finnas.
- Långbroparkens fina miljö bör värnas.
2.

-

-

Det är oerhört viktigt för grönstrukturen i betongförorten att när byggnation föreslås i grönmark, bör detta endast
tillstyrkas då väldigt speciella skäl föreligger. I sådana fall skall alltid ersättningsmark föreslås i
stadsbyggnadsnämndens tjänsteutlåtande.
Det är färdigbyggt i Älvsjö och om det ändå ska byggas skall detta ske på redan exploaterad mark.
Älvsjömässan bygger t ex ut, men detta är på eget område och på redan exploaterad mark.

Liljeholmen-Hägersten-Skärholmen
1.
- Vinterviken
- Mälarstranden måste bevaras som det rekreations- och naturområde, det är idag.(För vår del gäller det sträckan
Axelsberg - Mälarhöjden, men det borde självklart gälla hela den obebyggda Mälarstranden).
- Sätraskogen ska skyddas och inte naggas i kanten. Sätraån och två mindre ”biåar”, en mynnar ut i Mälaren vid
Skärholmens gård och den andra vid Johanneshovsbadet, borde samlas i dammar och filtreras innan de rinner ut i
Mälaren.
- Om Stockholmsvägen flyttades skulle man kunna bebygga det område där vägen går nu istället för att nagga på
Sätraskogen.
2.
-

Vi kommer självklart inte att tillåta bebyggelse i Kulturparken i Liljeholmen och inte heller i anslutning till den.
Vi vill inte bygga köpcentra i Djuringe-Smistaskogen. Mp stadsdelsgrupp föreslår också att E-4an - E-20 täcks över
- något som inte processats i partiet men som ändå bör nämnas här.

Moderaterna (Per-Inge Buskas, 508 291 47)
1.
- Flaten
- Hansta
- Kyrksjölöten
- Norra Djurgården
- Älvsjöskogen
Vidare bör Fagersjöskogen med Farstanäset, Rågsveds friområde och Sätraskogen utredas.
2.
Vi tänker arbeta i enlighet med den princip för det framtida byggandet som vi moderater tog initiativ till och som
kommunfullmäktige antog i december 1994.
”Staden skall i planeringen verka för att det framtida byggandet i möjligaste mån sker på redan exploaterad mark och
inte på parkmark eller i värdefulla grönområden”.
Vidare tänker vi arbeta i enlighet med den av kommunfullmäktige den 15 november 1996 bifallna motionen av Barbro
Noreson (m) och Carl-Erik Skårman (m) om klassificering av
stadens parker och grönområden. Motionen innebär att en grönkarta och grönområden finns och ge förslag till hur de
skyddas och utvecklas. Ett förslag till grönkarta finns framtaget av stadsbyggnadskontoret och gatu- och
fastighetskontoret. Förslaget kommer att sändas ut på remiss innan sommaren.

Socialdemokraterna (Mats Hulth, 5082 90 00)
1.
Socialdemokraterna har bidragit till att Judarnskogen (90 ha) och Kyrksjölöten (40 ha) nyligen har avsatts som
naturreservat.
Förområdena Hansta (280 ha), norra Djurgården (380 ha), Södra Djurgården (450 ha), Älvsjöskogen (110 ha),
Sätraskogen (230 ha), Kyrkhamn-Lövsta (130 ha), Grimstaskogen-Hässelby Holme (250 ha), Årstaskogen-årsta holmar
(90 ha) och Flaten (530 ha) har staden beslutat att utreda skydd enligt naturvårdslagen. Socialdemokraterna står bakom
dessa beslut.
För Järva friområde (460 ha) utreder länsstyrelsen för närvarande naturreservat. Kommunen är i detta fall remissinstans,
men ännu finns inget föralg att ha synpunkter på.
Ett beslut om att anta det nuvarande förslaget till översiktsplan kommer att innebära att skydd enligt naturvårdslagen
utreda även för Fagersjöskogen-Farstanäset (140 ha) och Rågsveds friområde (100 ha). Socialdemokraterna kommer att
verka för att skydd enligt naturvårdslagen utreds för dessa områden.

Vi vill inte föregripa de utredningar som pågår eller planeras igångsättas. I princip är dock Socialdemokraterna positiva
till att som naturreservat skydda samtliga de aktuella områdena.
I stadens förslag till översiktsplan (bifogas) beskrivs stadens natur- och friluftsområden mer i detalj på sidorna 137-140.
På en karta på sidan 92 samt på kartan Stockholms grönstruktur är områdena markerade.
2.
Under innevarande mandatperiod har några strategiska beslut tagits, som syftar till att skydda stadens grönområden. I
December 1994 beslutade kommunfullmäktige att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att i planeringen verka för att
det framtida byggandet i möjligaste mån sker på redan exploaterad mark och inte på parkmark eller i värdefulla
grönområden. Vidare står i Miljöprogram för Stockholms stad, som kommunfullmäktige antog i september 1995, att
den ”faktiska tillgången av park- och naturmark, som är ekologiskt och kulturellt värdefull samt har betydelse för
rekreation, hälsa och vardagsfritid, ska inte minska. dessutom ska så stora sammanhängande områden med obebyggd
mark bevaras att fortsatta förluster av biologisk mångfald förhindras och god tillgång till mark för rekreation och
friluftsliv garanteras också i framtiden.”
Som jag ser det har staden genom dessa beslut, som Socialdemokraterna står bakom, ett gott skydd mot framtida
exploateringar på grönmark. En utgångspunkt i arbetet med ny översiktsplan har varit att inga intrång ska ske i
grönområden.
Socialdemokraterna i Stockholm slår på detta sätt vakt om grönkilar och andra grönområden. Jag vill dock understryka
att det är viktigt att även kranskommunerna ser nyttan av att hålla gröna spridningskorridorer öppna för flora och fauna.
Avslutningsvis skulle jag vilja påstå att det under den senaste perioden av socialdemokratiskt styre i Stadshuset fattas
beslut som har en avgörande betydelse för bevarande av grönstrukturen i Stockholm.

Stockholmspartiet (Anders Thoor, 508 292 00)
1.
Stockholmspartiet vill prioritera skyddet av följande ormråden:
- Sätra friområde - efter stranden från Vinterviken/Gröndal ned till Vårberg
- Hela Hansta (naturreservat) - inget undantag för Yttre tvärleden
- Ekskogen i Lugnets f d industriområde (naturreservat) - exploateringsgraden i Lugnet
måste minska betydligt
- Årstaviken - hela Årstaviken inklusive markområden i dess anslutning
- Årsta Holmar (naturreservat)
- Årstaskogen (naturreservat)
- Grimstaskogen (naturreservat)
- Lövsta (naturreservat)
- Judarnskogen (naturreservat)
- Älvsjöskogen (naturreservat)
- Fagersjöskogen (naturreservat)
- Flatenområdet (naturreservat)
- Hammarbyskogen (naturreservat)
2.
Stockholmspartiets förslag att nybyggnation ska ske på redan exploaterad mark har beslutats av kommunfullmäktige.
Det har inneburit att byggandet i Stockholm håller på att få en annan karaktär. Allt fler p-platser och outnyttjade
skolgårdar utnyttjas för bebyggelse. Det är en direkt
konsekvens av beslutet. Fortfarande byggs dock på Stockholms grönområden - särskilt omtalade är Kv Stugan i
Stadshagen och vägbygget utefter Mariabergets brant.
Stockholmspartiet arbetar för att öka andelen grönareal i kommunen. Vi vill t ex återskapa Järnvägsparken vid
Tegelbacken och riva parkeringshusen Parkaden och P-slöjd till förmån för parker.

Vänsterpartiet (Antonio de la Cruz, 508 29 156)
1.
1) Hansta, dvs hela Hansta utan några markreservationer till Yttre Tvärleden.
2) Flatenområdet, ett av Stockholms största grönområden vill vänsterpartiet skydda genom
naturreservat
3) Mälarstranden (Sätraskogen). Hela utan markreservat för Västerleden.
4) Rågsved, Fagersjö som naturvårdsområde

5) Älvsjöskogen dvs hela och inte enbart västra utan även östra Älvsjöskogen
6) Farstanäset och det känsliga området runt omkring som naturvårdsområde.
Dessutom har Stockholms KF redan beslutat med vänsterpartiet som pådrivare åtskilliga skydd av grönområden med
hjälp av naturreservat och naturvårdsområde.
2.
Först genom skyddsbestämmelser. Men också genom att koncentrera bebyggelse till redan exploaterad mark. I vissa fall
när viss grönmark måste tas i anspråk ska detta ersättas med lika mycket grönmark i närliggande område. Detta måste
regleras i detaljplanen/genomförandeavtal.

Sundbyberg
Centerpartiet (Stig Bergström, 733 00 73)
1.
Centerpartiet har i 30 års tid arbetat för Kymlinges bevarande som grönområde. I början av 1996 avslöjades planer att
anlägga en ishall i mitten av Kymlinge, att öppna upp T-banestationen samt också att bygga någon form av köpcentrum.
Dessutom skulle gator och vägar dras fram i området.
Centerpartiet agerade direkt i frågan genom interpellation till s-kommunalrådet Ove Holmberg hur s ställde sig i frågan
samt genom insändare i SST och DN. Vi blev då anklagade av m för att ta ”billiga poänger” i frågan, men när de övriga
partierna insåg hur opinionen var i frågan så sade de nej till planerna ett efter ett.
Dessutom tog centerpartiet initiativ till samarbete med andra partier och organisationer i frågan och vi tog gemensamt
fram ”Rädda Kymlinge”-knappar.
På senare tid har vasakronan, som äger marken och som givetvis är intresserade av att tjäna pengar på det genom att
man har avkastningskrav på sig, avslöjat att det finns byggplaner i området som Skanska står bakom. Ett stort antal
lägenheter ska då byggas och detta tycker vi skulle vara ett alltför stort ingrepp i Kymlinge.
Centerpartiet ser mer än gärna att Kymlinge på något sätt skyddas, men vi vill också värna om medborgarnas
möjligheter till rekreation och friluftsliv i området. Dessa två krav står inte emot varandra utan det måste bli en lösning
som garanterar områdets framtida status som grönområde samtidigt som utnyttjandet av området kan fortsätta på samma
sätt som idag.
Centerpartiet i både Stockholm, Solna och Sollentuna (gränsar till Kymlinge) står också bakom detta krav liksom
landstingsgruppen och även länets riksdagsman Lennart Daléus.
Folkpartiet liberalerna (Katariina Güven, 706 80 64)
1.
Vi kommer att arbeta för naturreservat och naturvårdsområde i hela
Kymlinge. Vi vill ha starkare skydd kring Igelbäcken än i övrig
Kymlinge. Skyddsområdet ska börja norr om den tilltänkta "Trädgårdsstad"
i Stora Ursvik som Folkpartiet har motionerat om. Norrifrån ska
skyddsområdet börja från kommungränsen.
2.
Ur vårt handlingsprogram:
Värna Kymlinge
Bevara Kymlinge som naturområde men utöka tillgängligheten. Samplanera
med exempelvis Naturskyddsföreningen. Kanske en 4H-gård är en möjlighet?
Bevara och upprusta våra grönområden
Detaljplanera våra parker till natur- eller parkmark. Vi behöver våra
grönområden till friluftsliv samt för att balansera den trånga
stadsmiljön i södra Sundbyberg.
Vårda våra vattenområden
Vi vill inleda ett arbete för att Bällstaån och Lötsjön på sikt ska
renas så att sundbybergarna även framledes ska kunna njuta av dessa
enastående naturområden. Dessa vattenområden ökar stadens attraktivitet.
Samarbete över kommungränser är givetvis nödvändigt.

Miljöpartiet (Barbro Markusson, 29 58 10)
1.
Kymlinge borde skyddas som naturreservat.
Under den senaste tiden har flera intressen och planer på exploatering av området framlagts. För att förhindra framtida
exploatering och låta det vara kvar som idag med välbehövlig rekreation och motion för invånarna, ser vi det
nödvändigt att vidtaga åtgärder för detta.
2.
Vi vill verka för att behålla de få återstående grönytorna i centrala Sundbyberg, som ju är mycket tättbebyggt. Vi vill
även begränsa nyexploatering av mark, och då det måste ske ändå, efter regler: Återställ så mycket grönyta inom
samma område som tagits i anspråk för nybyggnationen.

Moderaterna (Hans-Erik Malmros, 0708-26 08 40)
1.

Vi har motionerat om att göra Kymlinge till naturreservat. Vi vill också bevara omkringliggande Läderbacka och Ursvik
grönt.
Givetvis skall grönkilen Rissne äng-Lötsjön-Golfängarna bevaras grönt. Men även Tomparken, Tuvan, Lilla Alby och
Solparken i Duvbo.
2.
Den pågående förtätningen bör omprövas till förmån för grönytorna. Vi kan dock tänka oss att bygga på FOA-området i
Stora Ursvik.

Socialdemokraterna (Ove Holmberg)
1.
Det område som, är aktuellt att skydda som naturreservat är Igelbäckens dalgång som är en del av Kymlingeområdet.
Länsstyrelsen har gjort en utredning som kommer att gå ut på remiss till samtliga berörda kommuner i länet. I oktober
går remisstiden ut. Det område som i första hand är aktuellt att skydda som naturreservat är området kring Igelbäckens
dalgång. Övriga områden vill vi bevara som grönområden med möjligheter till friluftsliv och natur.
I det socialdemokratiska handlingsprogrammet som är antaget av Sundbybergs arbetarekommun har vi slagits fast att
”Våra parker och områdena runt Lötsjön och golfängarna är betydelsefulla tillgångar liksom stadens del av Kymlinge
och Ursviks friluftsområde där vi kan ströva fritt och uppleva närhet till naturen. Dessa områden ska skyddas och vårdas
både med tanke på friluftslivet och för att de är viktiga livsmiljöer för djur och växter.
Igelbäckens dalgång ska skyddas som en del av grönstråket från Brunnsvikens södra ände till Säbysjön.”
2.
Just nu pågår i kommunen ett omfattande arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Ett led i detta har varit att
genomföra en ortsanalys som belyser markanvändningen och ortens utvecklingsmöjligheter. Vår politiska målsättning
är att kommunen som är landets till ytan minsta kommun inte skall få mindre grönområden.

Vänsterpartiet (Johan Fransson/Bert Jagerby, 706 80 67)
1.
Vi vill att skyddet för Kymlinge förstärks. Om det skall vara naturreservat eller naturvårdsområde har vi inte tagit
ställning till ännu. Det kan finnas behov av olika skyddsnivåer i området. När det gäller Igelbäcken och dess dalgång
behövs det ett starkt skydd. Vi kommer att lyfta fram denna fråga i valrörelsen.
2.
Här kan vi inte svara med något klart Ja. Detta då vi är positiva till bebyggelse i västra Järva och i Ursvik, mellan FOA
och Rinkeby. Även om marken idag är avsedd som industrimark och möjlig för bebyggelse, så är det idag ett grönt
område. Vi ser att även vår kommun måste ta ansvar för befolkningsökningen i stockholmsregionen. Detta innebär att vi
är positiva till en ekologisk förtätning och bebyggelse i tidigare planerade områden.
Samtidigt vill vi påpeka att Kymlinge är en betydande del av kommunen och vi anser att betydelsen av området ökar
när bebyggelsen kommer närmare inpå. Vi vill på detta sätt ta ansvar för att Sundbybergare och andra i regionen har
tillgång till ett orört grönområde. Detta ställer krav på att kommunen har en konkret bevarandeplan för området.

Södertälje
Centerpartiet (Leif Holmberg)
1.
Moraåns dalgång 70 ha
Pilkrog-Håknäs. Den grunda viken där Moraån rinner ut i Östersjön bör skyddas precis som resten av Moraåsystemet.
24 ha
Taxingeån inkl drottningskällan. Åtminstone delar av ån behöver skyddas. Ca 15-25 ha
Ledarön-Björkasund. 150 ha
Orrsättra hage intill väg 509 mellan Järna och Nykvarn. 5 ha
Öar i Mälararkipelagen. Stora naturvärden på öar såsom Jurstaholm, Eksholmen (13 ha) och Ridön.
2.
Ja, centerpartiet arbetar för att bevara gröna ytor i stadsmiljön. Vi är t ex motståndare till flera föreslagna exploateringar
i idéprogrammet Staden, stränderna och vattnet. Vi vill bl a spara Hushagen och Hansta strands värdefulla
naturområden från exploatering. Vi vill bevara Näsets udde och avvisar alla planer på att spränga bort halva berget för
att anlägga en lastbilscentral.
Vi tycker det är viktigt att kommunekologen inventerar och bevakar den biologiska mångfalden i kommunen. Resurser
måste finnas för att kunna underlätta reservat och naturvårdsområden, när tillfällen kommer. Det är viktigt att
kommunen är vaksam och skyddar nyckelbiotoper i kommunens skogar. Centerpartiet kommer självklart att bevaka
naturvårdsaspekterna i översiktsplanearbetet.

Folkpartiet (Olov Lindqvist, 550 109 01)
1.
Rent generellt anser folkpartiet att natur- och kulturlandskapet är av stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Fler
områden i vårt län bör ges ett bättre skydd genom inrättande av naturskyddsområden och naturreservat. Däremot kan vi
i nuläget inte peka ut något särskilt område i Södertälje kommun som vi tycker skall bli naturreservat eller
naturskyddsområde.
2.
Ja. Vi har föreslagit tillsättande av en stadsträdgårdsmästare som skulle bl a få den uppgiften. Vi har även föreslagit en
upprustning av våra strandpromenader, en särskild doft- och fruktlekpark samt två miljoner kr extra för särskilda projekt
i våra ytterområden.

Kristdemokraterna (UllaBritt Karlsson, 550 254 48)
1.
Södertälje har i år initierat ett stort arbete med en ny översiktsplan ”hur skall marken i kommunen användas?”
Naturligtvis vill vi värna om vår miljö, men samtidigt tycker vi att vi bör vänta med konkreta uttalanden tills den ”nya”
översiktsplanen är under arbete eller nästan klar.
2.
-

Miljöpartiet (Carl Frick)
1.
Moraåns dalgång: Moraåns dalgång är av stort värde för landskapsbilden, närrekreation, kulturminnevården och den
vetenskapliga naturvården. Miljönämnden fattade ett beslut 1992 om att området skulle bli naturvårdsområde men
beslutet överklagades av markägare. Arbete pågår för fullt för att på nytt försöka få området säkerställt som
naturvårdsområde.
Pilkrogen-Håknäs. Den grunda viken där Moraån rinner ut i Östersjön är bl a en värdefull fågellokal och kan betraktas
som en nästa etapp i skyddet av Moraåsystemet.
Taxingeån. Den ställvis meandrande ån har stort värde bl a på grund av att havsöring leker här. Vidare utgör
lövskogsmiljöerna i åravinen värdefulla biotoper för den vetenskapliga naturvården. Åtminstone delar av ån bör få ett
mer varaktigt skydd.
Drottningkällan. Objektet kan sägas utgöra en mindre del av ovanstående objekt. Källan har stort kulturhistoriskt
intresse.
Visbohammar. Objektet är ett värdefullt hagmarksobjekt på privatägd mark som bör kunna vidmakthållas med hjälp av
miljöstöd och eventuella engångsinsatser.

F d Jullen. Området utgörs huvudsakligen av täta al- och videbestånd. Den f d sjön har främst ornitologiska värden.
Området är privatägt. Ett säkerställande skulle först och främst innebär en kostsam sjörestaurering. Om resurser finns
borde ett sådant sjörestaureringsprojekt kunna genomföras utan att man bildar naturreservat.
Ledarön-Björkasund. Området har synnerligen stora värden ur naturvårdssynpunkt. Rätt skötsel av ädellövskogen och
fortsatt bete av strandängarna är en förutsättning för att bibehålla naturvärdena. Kommunen har f n avtal om nolaersättning för betesdriften på ön. Ön består av flera fastigheter med olika privata markägare. Markägarnas olika syn på
ett eventuellt skydd gör det svårt att komma fram till en lämplig lösning. Diskussioner pågår för att se om det är möjligt
att komma fram till en lösning på problemet. Kopplingen mellan Nola-ersättningen och reservatstankarna är uppenbar.
Åsgropsjöarna. Området är intressant på många sätt inte minst ur landskapsbildssynpunkt. Eftersom området ligger
inom Yngernområdet avvaktade kommunen länge hur länsstyrelsen kommer att säkerställa riksintressen ”Yngern”.
Ligger nu i den nya kommunen Nykvarn.- Södertälje kommun ville göra Yngern till naturreservat men det ville inte
länsstyrelsen. Hur vi skall gå vidare just nu är inte klart.
Ånstasjön. Miljönämnden har gett förvaltningen i uppdrag att skydda ”Ånsta-komplexet” som naturreservat och att
restaurera sjöar, åar och marken i området. Området var dock inte med på listorna från 1990-. Ånstasjön var tidigare en
känd fågelsjö ed bl a en skrattmåskoloni och flera par svarthakedopping som häckfåglar.
Kalkberget vid Egilsvik. Objektet finns inte med i nämnda listor över områden som kommunen ansåg bör skyddas
enligt naturvårdslagen. Området har dock synnerligen stora naturvärden och aktualiserades häromåret i samband med en
avverkningsanmälan. Kalkberget är i stort sett intakt frånsett ett mindre kalkbrott i norra änden av berget. Flora och
vegetation i området påminner om förhållanden på Öland och Gotland. På berget finns en lav som i övrigt endast
förekommer på några få lokaler på Gotland och Öland! Arten betecknas som akut hotad i Sverige eftersom den har så få
förekomster i landet. I området finns en liten naturlig badplats. Utsikten uppe från berget är enastående. Det vore
önskvärt att skydda området som naturreservat och göra området mer tillgängligt samtidigt som flora och fauna i
området skyddas och vårdas på rätt sätt. Inledande förhandlingar har skett med markägaren som är villig att sälja
området. En fastighetsvärdering har gjorts. Möjligheter att få ekonomiskt bidrag av naturvårdsverket för inköp av
området för att bilda naturreservat av området bedöms goda.
Orrsättra hage. Denna hagmark intill väg 509 mellan Järna och Nykvarn. I hagmarken som har en intressant flora finns
dessutom den sällsynta trumpetgräshoppan, kanske den enda säkra lokalen i Stockholms län. Objektet skulle nog
behöva ett mer långsiktigt skydd än det miljöstöd som finns idag.
Öar i Mälararkipelagen.- stora naturvärden finns på öar såsom Jurstaholm, Eksholmen och Ridön. För Jurstaholm har
kommunen avtal om Nola-ersättningar. Eksholmen har uppmärksammats i samband med ”södertörnsekologerna”
projekt om hotade arter på Södertörn, naturvårdsverkets rapport 4390 (bil 4). Områdena bör undersökas närmare i ett
sammanhang för att se om och hur skydd enligt naturvårdslagen bör åstadkommas.
Tillkommet naturreservat
Bårsjön, som är en del av den nationella myrskyddsplanen räddades i sista stund från försäljning till en
skogsentreprenör genom intensiva insatser från miljöpartiets Gudrun lindvall, riksdagsledamot.
2.
Vi strävar efter att nybyggen i första hand sker i anslutning till kollektivtrafikstråk. Södertälje kommun har inte ont om
”grönareal”. Det är en stor kommun med mycket obebyggd mark.
Kommunen har under många år haft egna Nola-avtal. Det har i många fall fungerat mycket bra. Nu är det lite mer
komplicerat i och med EU-anslutningen.

Socialdemokraterna (Anders Lago, 550 160 00)
1.
Södertälje torde tillhöra de mer aktiva kommunerna i landet när det gäller naturvård och inte minst när det handlar om
att bilda kommunala naturreservat respektive naturvårdsområden. Fram till idag har kommunen bildat fyra naturreservat
och ett naturvårdsområde. Under våren 1988 inköptes ett område som också ska bli naturreservat.
Socialdemokraterna i Södertälje vill fortsätta med detta naturvårdsarbete och skydda särskilt värdefulla naturområden
som är i behov av skydd och vård.
Bland angelägna objekt kan nämnas Moraåns dalgång (70 ha) intill Järna tätort med fortsättning ut till saltsjön vid
Pilkrog (24 ha). I detta fall är det skötseln med bete som är huvudfrågan samt att bebyggelsen inte hindrar lämplig
markanvändning sett ur naturvårdssynpunkt.
Ett område som också vore önskvärt att säkra för framtiden genom reservatsbildning är Eksholmen (13 ha) i Mälaren
intill Enhörnalandets nordligaste udde, under förutsättning att även markägarna är intresserade av detta.
Ett tredje objekt är Orrsättra hage (5 ha) som bör få ett stadigvarande skydd och säkrad skötsel för framtiden.
I övrigt arbetar vi för att avsätta erforderliga medel för skötseln av de naturreservat/naturvårdsområden som kommunen
redan skyddat.
2.
Kommunan har en mycket stor andel grönareal i förhållande till hela ytan. Däremot är arealen grönyta i själva tätorten
Södertälje ej anmärkningsvärt stor och har proportionellt minskat under årens lopp.

Under detta år har kommunen tagit fram ett förslag till grönområdesplan för Södertälje tätort. Med denna som
utgångspunkt vill socialdemokraterna verka för att grönområdesstrukturerna inte utarmas ytterligare. Särskilt observanta
kommer vi att vara i ytterkanterna av tätorten där vi tror konflikterna är särskilt stora. En ändamålsenlig planering av
grönområden kommer att tillämpas även i de mindre tätorterna.
Frågan om grönområdena har speciellt uppmärksammats i den nyligen inledda programdiskussionen inför arbetet med
en ny Översiktsplan.

Täljepartiet (Tommy Hansson, 550 805 70)
1.
Inga. En levande natur och naturlig samverkan människa-miljö förutsätter att naturen används, naturligtvis på ett så
ansvarsfullt sätt som möjligt (se t ex boken ”Marknadsliberal miljöhushållning av Terry L Anderson och Donald R
Leaf, Stockholm 1997)
2.
Inte nödvändigtvis. Däremot vill vi bevara ”gröna lungor” i centrala Södertälje som (s)-majoriteten vill exploatera.

Vänsterpartiet (Staffan Norberg, 550 320 88)
1.
Eksholmen, 7 ha
Stora Alsjön, 100-240 ha
Fifång, 172 ha
Marsjön, 44 ha
Korpberget-Linängen, 10 ha
2.
Vi vill stoppa försäljning av fastigheter med grönområden i nära anslutning till större tätorter i kommunen. Ex området
från Bränningen till Farstanäs hålls intakt.
Överväga naturvårdsfond, handlingsplan för skogsbruket, ändra försäljningspolicy.

Tyresö
Centerpartiet (Bengt Bergström, 770 25 68)
1.
Rävnäshalvön
Gimmersta hage
Klövberget och Dyviks lövängar
Fatbursdalen
Ytterligare ingrepp i den gröna korridoren mellan Tyresta och Nacka får absolut inte göras.
2.
Ja. Begränsa byggandet i kommunen ”Kommunen skall vara återhållsam med planering av nya bostäder i obebyggda
eller fritidsbebodda områden.”

Folkpartiet (Marie-Louise Larsson (712 86 47)
1.
Rävnäset, Klövberget och Dyviks lövängar önskas skyddade som naturvårdsområden. Likaså Telegrafberget som
området kring Ällmora träsk. Vidare behöver vissa delar i Trollbäcken skyddas ex. resterna av Fornudden, områden
närmast Bansjön och området norr om Gammelström
2.
Ja, bl a se till att Gimmersta hage = Gimmersta by = Fatbursdalen ej bebyggs. Kommunens tomter vid norra strand mot
Erstaviken skall bevaras som naturmark och i övrigt gäller att vi skyddar stor del av befintliga gröna ytor.
Detta sker genom att skapa opinion samt att i nämnder och styrelse bevaka dessa ärenden.

Kommunala Rättspartiet (Hans Lardin, 712 57 21)
1.
Som naturvårdsområden anser vi att all areal syd-sydost om Tyresö slott, t ex miljön runt slottet, StormyraStorängsfladen ända ut till Vissvass-Åva skall bevaras orört.
Även området väster om slottet fram till Alby gård skall bevaras som det är idag.
När det gäller Tyresö-Brevik skall värdefull kulturhistorisk miljö som Dyviks gård med omgivning vara orört.
2.
Om vi får mandat tillfullmäktige i kommande val, skall vi agera som vi hittills gjort. Vi är mot exploatering av nya
områden, då vi anser att det ej går att ta mer areal för nybyggnation, vi är en skärgårdskommun, ej en betongförort.

Miljöpartiet (Leif Bratt, 712 29 89)
1.
Klövberget, Rävnäset & Dyviks lövängar bör skyddas som naturvårdsområden.
De gröna kilarna är ett minne blott.
2.
Ja, genom att kräva att vi inte ytterligare hårdgör ytor, genom att bromsa nyexploatering genom att plocka bort
jungfrulig mark från exploatering ex vis Fatbursdalen.

Moderata samlingspartiet, Berit Assarsson (742 06 91)
1.
Rävnäset inklusive området omedelbart norr om sjön Fatburen (område 6.3 på er bifogade karta). Dessutom vill vi
särskilt skydda ett par områden på Brevikshalvön:
Klövberget och Dyviks lövängar - Dyviksmaren. Dessa områden är enligt kommunens naturinventering klassade som
”mycket högt naturvärde”.
2.
Ja. Vi har inga planer på att föreslå någon annan markanvändning på nuvarande gröna områden i kommunen. All mark
inom Tyresö kommun som naturskyddsföreningen har markerat på sin karta, 6.3-6.7, är naturmark och skall så förbli
enligt kommunens översiktsplan. Moderaterna i Tyresö står helt bakom översiktsplanen i denna del. Utanför de av

föreningen markerade områdena har vi Brevikshalvön, Tyresös kust- och skärgårdsområde. I vår reservation till
översiktsplanen har vi särskilt markerat att här ska i princip ingen förtätning genom avstyckningar ske. Nuvarande
tomtstruktur med stora naturtomter skall behållas även i framtiden.
Vänsterpartiet (Mikael Gustafsson, 654 08 20)
1.
De områden vi ytterligare vill skydda i Tyresö kommun är Rävnäset, Klövberget och Dyviks ängar. Vi vill omvandla
dessa områden till naturreservat.
Dessutom vill vi till varje pris förhindra exploatering av Fatbursdalen, som är en viktig lokal spridningskorridor.
2.
På frågan om vi tänker tillse att grönarealen inte minskar är svaret ja om man med det menar att skydda befintlig
grönstruktur. Däremot vill vi fortsätta utbyggnaden av Tyresö Strand, som idag redan är exploaterat av
fritidshusbebyggelse. Men vi vill inte bygga något i Fatbursdalen, vilket vi även kraftigt motsatt oss och även lyckats få
med detta i översiktsplanen.

Täby
Centerpartiet (Kerstin Gräns, 510 129 69)
1.
Centerpartiet vill bevara hela centrala grönområdet genom skyddsplanering för att förhindra Norrortsledens utbyggnad
från Karbylund/Bergtorpsvägen – Rosenkälla. Vi förordar i stället att befintligt vägnät dvs Bergtorpsvägen ska
accepteras som Norrortsled. Inom området finns förutom värdefull natur en fornstig som från kulturhistorisk synpunkt
är mycket värdefull. För närvarande planeras att stigen även ska bli en naturstig. Därför ytterligare ett argument för
bevarandet.
2.
Vi arbetar för att området Rönninge-Skavlöten ska bli ett naturreservat.

Folkpartiet (Sven Fjelkestam, 768 93 94)
1.
- Skavlöten-Rönninge by
- Naturmarken norr och väster om Skarpäng
Dessa områden vill vi avsätta som naturreservat p g a dess stora betydelse som fritids- och rekreationsområden. För
Skavlöten-Rönninge by även för områdets kulturhistoriska värde.
2.
Inga nya stora sammanhängande grönområden får tas i anspråk för nybebyggelse. Täby är i princip färdigbyggd (men
förtätning kan gå an).

Kristdemokraterna (Rolf Åbjörnsson)
1+2.
Som ordförande i Kristdemokraterna i Täby kan jag redovisa att vi i kommunen motsatt oss utbyggnaden av
Norrortsleden genom kommunen. Huvudskälet härför är att bevara grönområdena i den delen av kommunen. Området
synes motsvara av Er angivet område betecknat 3.2. Vi kommer även fortsättningsvis att motsätta oss exploatering av
detta område. I övrigt har vi inte tagit ställning konkret i de av Er ställda frågorna.

Miljöpartiet (Gunnar Zettersten, 768 10 44)
1.
Nyckelbiotoperna som kommer fram i den pågående kommunala inventeringen.
2.
Genom att fortsätta att motarbeta Norrortsleden, och att ytterligare bostäder byggs i grönområdena.

Moderaterna (Torsten Björnsson, 768 95 09)
1.
Moderaterna i Täby har initierat planering för att omvandla området Skavlöten och Rönninge by till
naturvårdsområde/naturmark. Vi har genomfört en planering för vårt centrala grönområde SO Täby kyrkby som
friluftsområde för att påverka Vägverkets planering för Norrortsleden. Vi har skrivit anvisningarna för planeringen för
friluftsområdet så att naturintressena säkerställs.
2.
Se ovan.

Socialdemokraterna (Bo Göran Grip, 768 93 78)
1.
Området som sträcker sig mellan höjdpartiet mellan Hägersnäs och Arninge fram till Rönningesjön för att säkerställa
Rönninge By och området däromkring. Prästgårdsmarken mellan norr om Gullsjön och Täby kyrkby. Strandremsan
öster om Badparksvägen mot Rönningesjön har vi tänkt att ej skall bebyggas som planerat.
2.

Ja, sättet beror på var planeras utbyggnad av bostäder och verksamheter. Översiktsplanearbetet är ett lämpligt
instrument.

Täbypartiet (Lasse Wilhelmsson)
1.
Stolpaskogen
Löttinge-Prästgården. Centrala grönområdet är nu skyddat av kommunen, men hotas ännu av Norrortsleden.
Rönninge-Skavlöten. Skyddsplaneras f n. Rönningesjön och dess stränder bör också skyddas. Våtmark vid norra
tillflödet och värmepump i bottensediment kan motverka övergödning och ge energibesparing.
Hagby. Hotat av gamla byggplaner som bör omprövas.

Upplands Väsby
Centerpartiet (Solweig Flemmer, 590 860 40)
1.
Vi vill slå vakt om de gröna korridorer som finns kvar.
2.
Ja. Bygga nytt enbart genom förtätning och inte ta nya områden i anspråk. Vi vill också införa ”kommunala får” för ett
öppnare landskap.

Folkpartiet (Åke Barklund, 590 846 06)
1.
Folkpartiet liberalerna i Upplands Väsby anser, som nätverket ”Skydda Storstockholm gröna kilar” att just strukturen av
rejäla gröna stråk mellan vägarna/järnvägarna och efterföljande bebyggelse, är grundstrukturen för inte minst
skolornas/förskolornas dagliga friluftsliv och naturvetenskapliga studier/exkursioner och de boende närrekreation. Här
skall grundskyddet vara naturvårdsområden där markerna skall skötas genom aktivt jordbruk/trädgårdsbruk och
”tätortsnära” skogsbruk. För biologiskt särskilt intressanta och rika miljöer bör inrättas naturreservat med
skötselföreskrifter som främjar de biologiska värdena. I Upplands Väsby finns 2 stora grönstråk, i väster (RunsaOxundsjön-Mälaren-Edssjön) och i öster (Fysingen-Fresta-Norrviken) där det är viktigt att pågående areella näringar
fortsätter och där mycket stor restriktivitet skall råda beträffande annan exploatering. Fysingens stränder bör göras till
naturreservat och skötas till fågellivets fromma, men med lämpliga anordningar för besökare att kunna studera
fågellivet – utan att störa. Samordning bör ske med Sigtunas del av sjön.
Upplands Väsbys närströvområden (Runby, Smedby, Sanda, Edsberget/Frestadalen, Sandagärdet och Älvsundaåsen)
och bostadsnära parker (Löwenströmska parken, Skomakarhagen, Hasselskogen, Runby hage, Äggetparken,
Hembygdsparken, Zamoras kulle, Prästgårdshagen, norra berget, Stationsparken, Suseboparken, Folkparken,
Ekeboparken, Johanneslundsparken, Kanalvägsparken, Väsby trafikplats, Djäkneparken, Vilundaåsen, Brunnbyparken,
Skälbyparken, Carlslundsparken, Frestaparken, Tolanberget, Tomtaparken, Eddaparken, Sandaparken, Bollstanäs
festplats, Fylgiaskogen, Grimstaparken och Norrvikens strand) skall inte naggas i kanterna eller omföras till annan
användning än rekreationsanpassad skogs- och parkskötsel, gärna förskönande, av typen friställande av särskilt vackra
träd, meandring av tidigare grävda raka diken, stigröjning/spängning i blötmarker, frihuggning och slåtter av gläntor m
m.
2.
Ja! Nödvändig bebyggelseutveckling skall ske genom förtätning av existerande bebyggelse och ianspråktagande av
mellanliggande ”skräpmark” (ej grönområden). Närströvområden och bostadsnära parker får alltså inte naggas i
kanterna.

Kristdemokraterna (Olof Granström, 590 885 72)
1.
Trots att jag sitter i miljö- och hälsoskyddsnämnden som ersättare, har jag för dålig kunskap i ämnet, och kan ej peka ut
något speciellt område som ytterligare behöver skyddas. Vi bevakar dock noggrant vad som sker.
Inför valet: 1. Bli av med Vägverkets saltupplag på Åsen, som ökar salthalten i grundvattnet. 2. Minska (ställa krav)
freonutsläppen från värmepumpen (alldeles för höga läckage). 3. Ställa krav att tungmetallutsläppen från industrin till
Fysingen upphör.
2.
Genom att förtäta befintlig bebyggelse i de centrala delarna av kommunen.

Miljöpartiet (Mikaela Valtersson, 590 948 69)
1.
Törnskogen som ligger i Upplands Väsby och Sollentuna. Mp i Sollentuna och Väsby försöker gemensamt få
Törnskogen skyddad och bevarad för framtiden.
2.
Genom att arbeta för en lugn utbyggnadstakt där vi främst förtätar de centrala delarna istället för att exploatera nya
grönområden.

Moderaterna (Christer Derger, 590 970 43)

1.
Det är inte aktuellt att skydda ytterligare områden. Arlanda flygplats är ett effektivt skydd för större exploateringar.
Gällande översiktsplan och aktuella byggplaner för de närmaste 10 åren avser endast förtätning av redan bebyggda
områden centralt i kommunen.
Om Sollentuna vill göra naturreservat av Törnskogen så kommer vi att stödja det.
2.
Frågan är inte aktuell. Se ovan.

Socialdemokraterna (Vanja Edvinsson, 590 970 29)
1+2.
I 1990 års översiktsplan ingår grönplan med grönområden indelade i olika nivåer; stora grönområden (strövområden),
gröna stråk, friluftscentra och promenadområden. Dessutom redovisas 15 områden av särskilt intresse för naturvården.
Under nästa mandatperiod ska en ny översiktsplan utarbetas. Utgångspunkten i det arbetet bör vara att bevara och
förstärka nuvarande grönstruktur.

Upplands-Bro
Centerpartiet (Christina Brofalk)
1+2.
Inom vår kommun har vi förmånen att ha både naturreservat och naturvårdsområden och en fantastisk natur/kultur i hela
kommunen. Vi har 13 mil stränder och stora strövområden.
För närvarande har vårt parti inte för avsikt att begära ytterligare naturskyddsområden eller naturvårdsområden.
Det vi under flera år har arbetat för och som vi också kommer att fortsätta med är att värna de ”nära” naturområdena.
”Gröna” områden nära skolor, dagis och bostäder. Vara rädda om de nära grönområdena vid förtätningar, byggnation
osv.
Det får inte bara finnas parker och klippta gräsmattor, utan också skogar, bäckar, ängar och biologisk mångfald nära där
människor bor och barn leker. Naturen skall inte vara något man bara åker Bil till, den skall vara nära.
Alla barn skall få uppleva närhet till en skog, en äng, en myrstack och en bäck att leka i. Våra barn idag är
morgondagens beslutsfattare.
Att värna och vara rädda om naturen, miljön, den biologiska mångfalden är oerhört viktigt för vårt parti.
Kristdemokraterna (Per Danielsson, 582 417 10)
1.
Just nu pågår arbete med översiktsplan och fördjupad översiktsplan i kommunen. Innan beslut om nya områden tas för
vi en diskussion mellan olika partier om en rätt balans och användningar av mark. Vi anser det mycket viktigt att
skydda grönområden men kan inte säga specifikt vilka områden som skall bli naturreservat eller naturvårdsområden.
2.
vi vill specifikt bevaka områdena söder om järnvägen i Bro ner mot Mälaren när nya bostadsområden skall planeras.
Det är viktigt att både erbjuda god boendemiljö och värna naturområden.
Vänsterpartiet (Mariette Rydh)
1.
Naturreservat:
Broängarna
Naturvårdsområden:
Mälarens stränder
Ullevifjärden
Lillsjön
Örnässjön
Lejondalssjön
Alla Klass 1-områden
Hotklassade områden t ex på Lennartsnäshalvön, Smidö, Ådö, Rösaringåsen och i Håbo-Tibble
Ta hänsyn till de regionala ”gröna kilarna”
Samarbeta med försvarsmakten för strategi för långsiktig plan för naturvårdsområden inom I1:s område
2.
Bevara grönområden inom bebyggda områden och planera in grönområden i samband med planering och byggande av
nya bostadsområden.
Arbeta med kommunal information och dialog till/med allmänhet, skolor, företag, föreningsliv m fl
Konsekvent integrering av bevarandeaspekten i Öp, Föp och detaljplanering
Förbättra dagvattenhanteringen, lösningar med våtmarksområden
Förbättra avloppslösningarna t ex vid planändringar för fritidsboende
Hitta lösningar som kan bevara fauna, flora och fågelmark på Broängarna
Viktigt med miljöanpassning av all kommunal och näringsverksamhet
Realisera och fullfölj intentionerna i agenda 21
Tänk globalt, handla lokalt!

Vallentuna
Centerpartiet (Anne-Marie Karlsson, 652 50 20)
1.
Tärnanområdet är det område vi i Vallentuna kan se hotas och som vi måste försöka bevara för framtiden. Något annat
område som annars är direkt hotat ser vi inte. Något område som skall planläggas har vi f n inte. Vi tycker från centerns
sida att man inte annat än i undantagsfall skall göra naturskydds- eller naturvårdsområden. Men hotas de områdena vi
tycker är värdefulla skall vi försöka skydda dem.
2.
I vår kommun har vi lyckligtvis gott om grönområden. Vi tycker inte att människor skall bo inpå varandra, men någon
stor exploatering ser vi inte under de närmaste åren

Miljöpartiet (511 742 04)
1.
Delar av Tärnanområdet (Exerman-Hersby ca 100 ha)
Eventuellt också Vadadalen norr om Brottby (areal ?)
2.
Svårt att säga att grönarealen inte alls kommer att minska men vi förespråkar en mycket försiktig utbyggnad. Alla större
grönområden och områden med speciella värden för naturvård och friluftsliv anser vi måste bevaras.

Moderaterna (May-Britt Brantingsson, 511 721 50)
1.
Redan idag finns stora områden i Vallentuna kommun som är av riksintresse och som är naturreservat eller
naturvårdsområde. Dit hör t ex Angarnsjöängen och Vadadalen. Dessa är även riksintresse för kulturminnesvården.
Ytterligare ett naturreservat enl NVL 7§ är Tärnaområdet som är 13 ha. Andra viktiga områden av riksintresse enl NVL
19§ är Björkby-Kyrkviken. Området omfattar 110 ha.
För övrigt finns områden som är ekologiskt särskilt känsliga. Dit hör delar av Vallentunasjön, Lindholmen med dess
våtmarker ängs- och hagmarker. Rörmossen med dess barrskogsområde och våtmarker samt Garnsviken. Dessa
områden bör bevaras som naturskyddsområden. De senare områdena sammanfaller med de områden som är av
riksintresse.
Det finns andra områden som är värda att bevaras. Det kan vara restbiotoper, åkerholmar eller mindre lokaler för hotade
arter. Vid all planläggning och tillståndsprövning är det viktigt att ta hänsyn till speciella naturvårdsområden och/eller
kulturminnesvård.
Markim-Orkesta är ett område som är en alldeles speciell jordbruksbygd och dess kulturlandskap bör bevaras.
2.
Moderaterna arbetar för att det ska finnas grönområden som har ekologisk, kulturell och social betydelse. I Vallentuna
kommun finns gröna kilar som går från Stockholms centrum ut till periferin i Stockholms län. Dessa kilar (två st finns i
Vallentuna kommun) bör bevaras även för kommande generationer. De bör inte bebyggas i en kommande
befolkningstillväxt. Hit räknas områden som Vadadalen, Rörmossen, Angarnsjöängen, m Långhundraledens dalgång
och Gävsjöbäckenet. Dessa är s k värdekärnor och känsliga för ingrepp och exploatering. Ett område som är en
värdekärna har en area på minst 3 km2.
Dessutom kommer moderaterna att arbeta för att det finns gröna stråk som sammanbinder de gröna kilarna. Det ska
finnas en grön närmiljö för rekreation och friluftsliv för de boende inom ett nära gångavstånd. I tätorterna vill
moderaterna arbeta för bostadsnära parkområden. Det ska finnas promenadstråk för de boende i dess närhet. Större
strövområden i direkt anslutning till promenadstråken och större grönstråk.
Grönstrukturen ska ge möjligheter för kultur-, natur- och friluftsintressena.

Vänsterpartiet (Svein Tryti, 510 250 03)
1.
Tärnanområdet i östra Vallentuna kommun.
2.
Vallentuna kommun har mycket grönareal. Därför är det viktigt att grönområden inte styckas av vägdragningar och att
grönområden nära bebyggelsen bevara även om de totalt sett utgör relativt små arealer. Negativ påverkan på miljön
måste stoppas. Vallentuna kommun har en mycket dålig kollektivtrafik både lokalt och mellan grannkommunerna i

öst/västlig riktning. Därför är bilen det enda alternativet för många boende i kommunen och pendlare till och mellan
österåker och Upplands-Väsby kommuner.
Vänsterpartiet kommer att arbeta för att kollektivtrafiken förbättras så att bilberoendet minskar. Ökad biltrafik skall inte
få vara skäl till att ge dispenser för att stycka känsliga grönområden med vägar och till att exploatera för att täcka
vägbyggens kostnader.
Vänsterpartiet kommer att kräva fullständiga miljökonsekvensbeskrivningar vid planer på nya projekt och att
ekologiska värden bedöms som ekonomiska värdein vid utvärderingar av planer.
Vänsterpartiet kommer att verka för att andelen grönareal inte ökar genom att små sjöar växer igen.
Exempel på frågor som vänsterpartiet drivit i Vallentuna kommun:
- Trots motstånd från kommunens tjänstemän och kommunfullmäktiges majoritet har efter vårt agerande åläggande från
länsstyrelsen kommit om byggande av reningsverk i Kårsta-Ekskogen,
- Renovering av Gillingetippen som läckte lakvatten till Angarnsjöängen
- Förbättrad gödselhantering vid Angarns stuteri (200 hästar)
Vi har inte lyckats
- Stoppa byggande av Arningevägen
- Få kommunfullmäktiges majoritet med på att rena Valltentunasjön genom att tillsätta kalk till vattnet som pumpoas via
Vallentuna sjövärmeverk och låta det rinna ut genom en slambassäng innan det rinner ut i sjön.

Vaxholm
Centern
1. Bogesundslandet har idag visst skydd som naturvårdsområde. Under föregående mandatperiod var Vaxholmscentern
drivande i att stadens Fastighetsverk skulle ta hand om Bogesundslandet (3000 ha) istället för Assi Domän AB för att
bättre bevara kulturlandskapet
Under nästa mandatperid kommer vi att genom kommunfullmäktige fastställa skötselföreskrifterna för de 18 områden
vi delat in Bogesund i. Det ska vara hög skyddsstatus.
Vaxholmscentern vill att Damstakärret med omgivande hällmarkstallskog och Träsksjön med ordentliga strandområden
görs till Naturreservat (genbank för bl a signalkräftan).
3200 provinienser av barrträd från norra halvklotet har samlats och växer på Bogesundslandet. Denna genbank anser
Vaxholmscentern måste skyddas!
För övrigt är Vaxholmscenterns ambition att avsätta västra Bogesund för forskning (som dt en gång varit) – 20 km
fågelvägen från Sergels torg.
2.
Vaxholmscentern vill att nybebyggelsen i första hand görs genom förtätning av redan byggda områden för att bevara de
orörda omgivningarna. Det öppna kulturlandskapet ska bevaras.
Sjöleder och tillfartsvägar till Vaxholm ska ge intryck av orörd natur d v s ej bebyggas mer än idag.
Före att bevara det natursköna kullön (som genom kommundelning och ny väg hamnat centralt i Vaxholms stad) har
Vaxholmscentern länge kämpat för att där bygga en ekostadsdel (radhus och ett fåtal villor) istället för de stora
flerbostadshusområden det troligen annars blir fråga om. Etapp 1 med 100 hus kommer att byggas under nästa
mandatperiod. När utbyggt ska ön maximalt ha 250 hus. Retsen av ön ska vara kolonilotter nära bebyggelsen (Ett
verksamhetsområde är planerat vid vägen på de fd kolonilotterna för miljövänliga verksamheter t ex
äggtemperatillverkning, miljöriktig butik etc Ekobyar/stadsdelar ska även inrymma arbetsplatser.) 25 av husen på
Kullön ska (i Ekobyn Söderkulla) ska byggas för forskningsändamål (experimenthus) av KTH Byggenskap.
Vaxholmscentern anser det självklart att alla grönområden som idag finns för det rörliga friluftslivet i Vaxholm ska
bevaras – Killingen på Resarö., området vid Rindö by, Eriksö och Lägret på Vaxön med andra mindre områden på
andra öar.
Det torde faktiskt inte finnas någon annan kommun i Sverige som har 50% av sin yta fredad vilket Vaxholm har!

Miljöpartiet (Bertil Ivarsson, 541 311 20)
1.
Till att börja med vill vi att kommunen köper in Löwenströmska trädgården om den inte kan räddas genom
byggnadsminnesförklaring.
Killingeplatån på Resarö måste sparas som rekreationsområde.
Fredriksbergsområdet måste skyddas från huggning.
2.
I stort sett kommer vi att få fullt med att bromsa de största ”tokigheterna” i kommunen.

Moderaterna (Hans Håkansson, 541 708 00)
1.
Del av Bogesundslandet.
2.
Ja – genom att verka för att inga nya exploateringsområden släpps fram inom kommunens ”Gröna Bälten”. T ex hela
Bogesundslandet.
Socialdemokraterna (Jan-Olof Schill, 541 361 03)
1.
Bogesundslandet

Killingeskogen på Resarö
Större sammanhängande grönområden på öar
2.
I en växande kommun är det svårt att undvika att grönarealen minskar! Vi arbetar för att nyexploatering endast sker på
mark som inte är av betydelse för bevarande av biologisk mångfald, rekreation och rörligt friluftsliv
Nyexploatering skall ske i former, som är så lite ytkrävande som möjligt. Vid bostadsbebyggelse eftersträvar vi
bebyggelseformer som är yteffektiva. Miljöanpassade småskaliga flerbostadshus och gruppbebyggelser istället för
friliggande småhus. Vi har t ex konsekvent motarbetat exploateringen med 250 lgh i småhus på ¼ av Kullöns areal,
istället för den ekologiska by med 50 lgh som ursprungligen planerades på en bråkdel av öns yta. Tyvärr har den
borgerliga majoriteten i Vaxholm gett vika för exploateringsintressenterna och godkänt exploateringsavtalet, och
kommer sannolikt att den 25/5 godkänna detaljplanen för de första 100 lgh av totalt. 250.
Nya exploateringsbehov skall så långt det är möjligt styras till redan trafikstörda eller på annat sätt ianspråktagna
markområden. Däremot är det viktigt att inte bebygga kvarvarande grönytor i redan hårt exploaterade områden. I vissa
fall kan det enligt vår mening vara miljömässigt bättre att göra en begränsad exploatering på jungfrulig mark än att fylla
gröna luckor i befintlig bebyggelse med nya byggnader.

Vänsterpartiet (Gunilla Lauthers, 541 37 558)
1.
Öppen åkermark skall bevaras i enlighet med översiktsplan och fördjupad översiktsplan. Det betyder att planen skall
respekteras och att man inte utan nytt planförfarande kan ändra markanvändning.
Kulturmiljöer såväl som miljöer där biologisk mångfald är avhängig av mänsklig verksamhet (åker, äng, hagmark,
skog) behöver ökat skydd inom Vaxholms kommun.
2.
Genom motioner, insändare m m kommer vi att fortsätta att verka för att även mindre grönområden inom
bostadsområden måste bevaras så att barn alltid har närhet till naturmark.

Värmdö
Centerpartiet (PO Larsson, 570 381 55)
1.
Det är ett område som kallas ”Storskogen” – ett område som bör bevaras och ej bebyggas. Området sträcker sig från
idrottsplatsen ”Värmdövallen” och rakt österut. Områdets areal ca 500 ha. Personligen har jag omtalat detta för
länsstyrelsen och kommer att sända in en skrivelse om detta. Men det skulle vara bra om naturvårdsmyndigheter kunde
”trycka på”.
2.
Helt klart arbetar vi för detta, det är inte möjligt att göra flera planer, det är bättre att förtäta i redan befintliga planer.

Miljöpartiet (Agneta Ericsson)
1. Vi anser att man med en klok, grön samhällsplanering, där man väger in värdet av naturen inte behöver göra några
naturreservat.
2. Ja, genom att ej tillåta exploatering av grönområden i närheten av samlad bebyggelse eller inom det gröna bältet.

Moderaterna (Monica Pettersson, 571 646 46)
1.
Vi är tveksamma till ytterligare naturreservat inom Värmdö kommun p g a den uppmärksamhet ett sådant område då får
och därmed ökat ”slitage” på naturen. Området Långviksträsk på Ingarö med tillhörande våtmarker, anser vi viktigt att
skydda.
2.
Värmdö är en av landets snabbast växande kommuner. I och med att även fritidsområden med befintliga byggnader
räknas av er in i begreppet ”gröna kilar” och grönareal så ser vi det som mycket svårt att förhindra att den grönareal
minskar. Däremot ska givetvis ytterligare miljöpåverkan minimeras.

Socialdemokraterna (Anna Hellgren, 570 300 00)
1.
Detaljställning till områden och så som bör bli skyddade tar vi ställning till i samband med att kommunens
översiktsplan under nästa mandatperiod ska revideras. Vi ser dock med tillfredsställelse på det privata initiativ som
villaägare på Klacknäset tagit då de eventuellt kommer att friköpa områden kring Björnö och Klacknäset av StockholmSaltsjön för att skydda naturen mot ytterligare bebyggelse. Tanker är att detta ska bli ett friluftsområde med tillgång för
allmänheten.
2.
Vi vill att Värmdö ska bli en eko-kommun, vilket innebär respekt för och att följa de fyra systemvillkoren i all
kommunal verksamhet. Vi har haft en enkät ute bland alla kommunmedborgare – Arbetsboken – vars svar varit tydliga
på att inte bygga på orörd mark, utan endast förtäta i områden med befintlig service och befintliga kommunikationer.

Vänsterpartiet (Mats Skoglund, 570 300 62)
1.2. Vi vill bevara de återstående grönområdena samt slå vakt om strandskyddet.

Österåker

