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kom inte till dialog 

Hoppet om ett sammanhållet och obebyggt Ryssbergen lever. Förra 

fredagen arrangerade nätverket Rädda Ryssbergen en sista 

manifestation där politiker var inbjudna för en utfrågning. Men 

inga från den styrande alliansen kom dit. 

- Det är fegt och dåligt av dem att inte dyka upp, säger 

Naturskyddsföreningens Ronny Fors. 

I det ständiga trafikbruset från Värmdöleden och i eldrökig luftmiljö 

hade ett 50-tal personer samlats för en sista hållbarhetsdialog för Rädda 

Ryssbergen förra fredagen. 

Många var där — men inte politikerna i Alliansen, som tillsammans med 

S står bakom förslaget att låta fastighetsägaren bygga bostäder närmast 

Värmdöleden, och göra resten av Ryssbergen till naturreservat. 

Ronny Fors, ordförande i Naturskyddsföreningen i Nacka, var såklart på 

plats under hållbarhetsdialogen. Han har påverkat med remissvar och 

yttranden för miljöns bästa i Nacka under decennier berättar att 

Ryssbergen nog är den fråga han arbetat längst och mest med. Hans 

engagemang för området inleddes med planerna på att bygga en tunnel 

och en bro över till Kvarnholmen 2006. 

— Jag tycker det är fegt och dåligt av allianspartierna att inte dyka upp. 

Men jag har inte gett upp hoppet. Det har hänt saker, både Centern och 

Socialdemokraterna vacklar, och jag är inte säker på att alla politiker 

följer partilinjerna. Man hoppas och tror att de tar sitt förnuft tillfånga, 

säger Ronny Fors. 

Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, förklarar varför han inte 

var med: 

—- Jag och Cathrin Bergenstråhle (miljö- och stadsbyggnadsnämndens 

ordförande) har träffat denna gruppering många gånger, både i 

stadshuset och i Ryssbergen. Argumenten är väl kända. 

Däremot ser det ut som alla inbjudna politiker kommer till 

Kunskapsskolans nior i veckan, för att prata med elever som arbetar med 

Ryssbergen inom flera olika ämnen. 

- Vi har bjudit in dem, och de ska komma till våra lektioner, berättar 

läraren Sebastian Wurtz. 

Att länsstyrelsen inte tycker att liggande förslag duger och menar att 

skogens ska bevaras i sin helhet poängterades under 

hållbarhetsdialogen. 247 av 263 inkomna yttranden framhöll mer eller 

mindre samma sak: Att ingen bebyggelse ska godkännas i Ryssbergen. 

- Vi måste fortsätta att prata om Ryssbergen. Och saker och ting har 

förändrats. Nacka ska ju halvera byggtakten, sa Annika Drougge, 

drivande i Rädda Ryssbergen. 

Detaljplanen och bildandet av naturreservat i Ryssbergen kommer upp i 

miljö- och stadsbyggnads- respektive natur- och trafik-nämnden på 

möten senare denna månad. Därefter blir det slutligt beslut i 

kommunfullmäktige i december. 

Planer på flera bostadskvarter 

Ryssbergen är cirka 30 hektar naturskog med naturvärdesklass 1 eller 

2 mellan Värmdöleden i söder och havet i norr, från Svindersviks gård 

i väster till Vikdalen i öster. Den västra delen av området brann 2018. 

Fastighetsägaren vill, inom projektet Centrala Nacka, göra flera 

bostadskvarter och ett stort verksamhetshus längst upp mot 

Värmdöleden. Kommunen vill dessutom inrätta ett naturreservat för 

resterande Ryssbergen. I höst och vinter väntas de slutgiltiga 

besluten. 
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