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känner oro för 
stadsutvecklingen 

  

NVP frågade: Känner du oro inför stadsutvecklingen i Nacka? Varför/varför inte? Toni Martin 

Dobrzanski, 40, kompositör, Nacka/Danmark: ”Nej, jag känner ingen oro, men de där husen 

kommer nog bli fula, säger han och pekar på de halvfärdiga husen bredvid Nacka Forum. Jag 

tycker svensk arkitektur är ful och Nacka Forum är nog det fulaste jag har sett. Så jag 

förväntar mig inte så mycket. Samtidigt glädjer det mig att det händer saker. Just nu är det 

bara bilar på den här gatan, men som jag förstått det kommer det bli en bra gata för alla.” 
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0908 
» Grönområden engagerar mest » Befarar negativa konsekvenser av 

tunnelbanan 

Sex av tio Nackabor känner sig oroliga kring stadsutvecklingen i 

kommunen, visar en färsk enkät. Det som oroar invånarna är bland 

annat att naturområden försvinner och negativa konsekvenser av 

tunnelbanan. 

På kommunstyrelsens senaste möte presenterades en enkät beställd av 

Nacka kommun. Den behandlar bland annat vad Nackaborna tycker om 

stadsutvecklingen. 

En knapp majoritet av de tillfrågade tror att planerna med tät och 

blandad bebyggelse på västra Sicklaön kommer att bli bättre än i dag. De 

fördelar som lyfts fram är bland andra att Nacka blir en del av Stockholm 

och en ökad stadskänsla med ett bredare utbud av affärer, service och 

upplevelser. 

— Det finns ett stabilt stöd för att Nacka växer och det känns väldigt bra 

tycker jag. Sen är det klart att man ser fördelar med det och sen oro för 

vissa saker, säger Mats Gerdau, M, kommunstyrelsens ordförande. 

Stödet var dock något starkare för ett år sedan, då motsvarande enkät 

genomfördes. 

— Man har ju börjat med mycket trafikarbeten och vägomläggningar och 

det är klart att det stökar till det och det kan ta lite längre tid att ta sig 

fram. Det kan påverka, säger Mats Gerdau och fortsätter: 

— Det som är svårt med stadsutveckling är att det är så långa ledtider. Vi 

startade arbetet för sju år sedan när vi tecknade avtal om tunnel-banan, 

beslutade om att bygga nya bostäder och utveckla en tätare stadsdel. 

Tunnelbanan började byggas nyligen och det är fortfarande nio år innan 

den börjar rulla. Jag tror det är svårt för medborgarna att visualisera hur 

det blir innan man ser det. 

Enkäten visar att sex av tio känner någon form av oro över 

stadsutvecklingen. Bland annat oroar man sig för att tunnelbanan kan 

orsaka negativa konsekvenser, att kollektivtrafiken inte dimensioneras 

efter den ökande befolkningen och att kommunens fokus hamnar i det 

”nya” området och att utvecklingen i övriga delar av kommunen därför - 

negligeras. 

= Den oron kan väl jag också känna, hur ska det gå att ta sig fram? Men 

det betyder inte att min grundinställning är negativ. Klart att det finns 

farhågor att saker och ting kan påverkas, säger Mats Gerdau. 

Något som också oroar Nackaborna är att naturområden kan komma att 

försvinna. Grönområden är också den fråga som engagerar invånarna 

mest, framför allt de som bor på västra Sicklaön. 

— Det finns en oro för att vi ska nagga grönområdena i kanten, och det 

ska vi inte. Vi håller på att inrätta nya naturreservat och vi ska se till att 

det blir nya parker. 

Så några grönområden försvinner, men andra tillkommer? 

—- Vissa träd kommer att huggas ned, men det kommer att planteras nya. 

Jag skulle inte säga att det försvinner några grönområden. Vi ska försöka 

bevara så mycket vi bara kan. 

Vad kan ni göra för att minska oron? 

- Kommunicera och ha en dialog med våra invånare. Den här enkäten är 

ett jättebra underlag för det. Det är också viktigt tror jag att visa upp 

tydliga exempel på hur det kommer bli. 

Så gjordes undersökningen 

Under perioden 3-16 december 2020 genomfördes 750 intervjuer via 

telefon. De som fick svara på enkäten var ett slumpmässigt urval av 

kommuninvånare, som är 18 år och uppåt. Hälften av de svarande bor 

inom Nacka stadområdet och hälften i övriga Nacka. 

Syftet med undersökningen var att mäta i vilken utsträckning 

Nackaborna känner till stadsutvecklingen i Nacka, vad de tycker om 

det, engagemanget i utvecklingen och i vilken grad de känner oro och 

kommer att beröras under byggtiden. 
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