KRÖNIKA. ”Semlan står emot pandemin och restriktionerna”
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Nu avgörs slaget
om Ryssbergen

SPLITTRAR. Alliansen uppbackade av Social
demokraterna vill bygga 600 lägenheter i skogen
vid 222:an. Ronny Fors på Naturskyddsföreningen
och en splittrad opposition protesterar högljutt.


SID 4-5

#ETTSTHLM. Reino Igeskog, 74: ”Jag vill visa att vi äldre duger något till”
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Luftvärme och AC
Gratis hembesök från vår expert!
Nu gör vi det enkelt för dig i Hammarbysjöstad, Sickla, Nacka.
Maila eller ring oss så kommer vi överrens om en tid för ett kostnadsfritt hembesök.
Välkommen med din förfrågan!
Tel: 072-521 83 15, e-post: andreas.skoglund@elon.se

www.elonbutikerna.se
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Snart dags att
NYA PROTESTER. Beslut fattas i februari
KOLDIOXIDBUDGET. Hans Peters (C), ordförande i
Nacka kommuns miljöutskott.
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Nackas utsläpp får egen budget

NACKA. En koldioxidbudget kommer bli verklighet i

Nacka. Syftet är att kartlägga utsläppen som skapas
inom kommunens gränser och hur snabbt de måste
minska för att nå Parisavtalets utsläppsmål. Nackaborna släpper i genomsnitt ut cirka 2,1 ton koldioxid
per person. Nästan hälften så mycket som genomsnitssvensken. Trots det måste utsläppen i Nacka minska
med ytterligare 16 procent varje år fram till 2040.
– Det är nödvändigt att verka för mycket snabba
utsläppsminskningar för att undvika eller mildra allt
mer djupgående effekter och allvarliga störningar för
människa och natur, säger Hans Peters (C), ordförande i
Nacka kommuns miljöutskott, på kommunens hemsida.

Det finns perioder när man
är rädd för att inte orka.
Sara Wikström, biträdande rektor på Sickla skola och
grundsärskola, på kommunens hemsida. Om kampen
att få verksamheten att fungera under pandemin.

17-åring hyllas för uppsats

NACKA. Ida Svahn har vunnit förstapris i val- och

demokratinämndens uppsatstävling för gymnasieelever. Detta i samband med firandet av 100 år av
demokrati. I sin uppsats uppmanar hon politiker och
andra vuxna att lyssna till unga och vägleda dem.
Hon skriver bland annat: ”Hur ska man bära sig åt för
att väcka intresse hos den yngre generationen och få
dem att tänka efter samt se över sina beslut?”
Hon föreslår i uppsatsen att politiker ska åka ut till
skolor och låta eleverna vara delaktiga i diskussioner
och praktiskt arbete. Då kommer eleverna att förstå,
menar hon. Idas uppsats publicerades i Nacka Värmdö
Posten den 28 januari. Gabriella Teixeira de Matos,
Nacka gymnasium och klass Na 21 på Young Business
Creatives, YBC, fick också pris för sina bidrag.

»»Trots protesterna fortsätter p
 lanerna på uppåt
600 lägenheter i Ryssbergen.
– Nacka kommun skryter ju om att man har
mycket pengar – använd dem för att skydda
naturen i stället, säger Naturskyddsföreningens
ordförande Ronny Fors.
Värmdöledens vrål följer
Ronny Fors när han lämnar
Birkas villor och går genom
tunneln under motorvägen
till Ryssbergen.
Flera av tallarna hukar sig.
Pansarbark och platta kronor
skvallrar om att hundratals
av träden är minst 200 år. På
marken en stupad trädstam
där violticka breder ut sig
och knappnålsstora hål med
lila konturer visar att här trivs
skalbaggar. Ett trettiotal meter
norrut: sotiga svedda trädstammar som påminner om
bränderna 2018.
– Den här typen av skogar uppstår inte utan vidare
– den tar 500 år att återskapa,
säger Ronny Fors.
”Ska vara glad”
Förra veckan röstade både Alliansen och det största oppositionspartiet Socialdemokraterna för att inrätta ”Nackas
närmsta naturreservat” här.
Men de röstade också för att
bygga uppåt tio våningar höga
hus med 600 lägenheter.

Skogen tar
500 år att
återskapa.
– Jag tycker att man ska
vara glad åt 13 hektar naturreservat i Ryssbergen som
vi skyddar för framtida bostadsbyggande. Vår politiska
uppgift är att göra rimliga
avvägningar mellan olika
intressen. Vi behöver också
bostäder, säger kommunalrådet Mats Gerdau (M).
Fem hektar ”av en värdekärna i Nackas gröna infrastruktur” – 17 procent
av Ryssdalen – försvinner.
”Detta innebär stora negativa konsekvenser i form av
förlust av biologisk mångfald
och påverkan på spridningssambanden för gammal barroch ädellövskog”, skriver
kommunens utredare.
I december protesterade
uppåt 200 Nackabor utanför
stadshuset. Nya demonstrationer väntar den 21 febru-

ari när kommunfullmäktige
väntas säga ja till bygget.
– Man bygger ju bort de
plattaste och mest tillgängliga
delarna. Sluttningarna ner
mot vattnet är vackra men
det är inte alla som klarar av
att gå där. Behovet av rekreation ökar ju mer man bygger,
säger Ronny Fors.
För dyrt att köpa marken
Han vill att kommunen gör
hela Ryssbergen till naturreservat. Mats Gerdau ser det
som orealistiskt.
– Klart att kommunen kan
köpa all mark men det kanske kostar någon miljard.
Men marken är väl inte lika mycket värd om kommunen säger nej till bostäder?
– Vi vill försöka komma i
mål med naturreservatet och
det gör vi inte om vi ska ha en
strid. 13 hektar naturreservat
skyddar vi för framtida bostadsbyggande – där går det
inte att bygga, säger Mats
Gerdau.
Johan Kristensen

Planerar plakatverkstad
●●Ryssdalen omfattar 30 hektar. Till största
delen en ”tallskog av högsta klass” som
uppfyller kraven att klassas som västlig
taiga, en prioriterad naturtyp som ska
skyddas enligt EU:s art- och habitatdirektiv,
enligt kommunens utredare.
●●På fem hektar vill kommunen bygga bostäSAMRÅD. Skarpnäs har diskuterats som naturreservat sedan början av 90-talet.
FOTO: NACKA KOMMUN

der, verksamhetslokaler och förskola.
●●Den 13 februari planerar nätverket Rädda
Ryssbergen plakatverkstad.
●●Den 21 februari kommer Rädda Ryssbergen och andra Nackabor att demonstrera
utanför stadshuset när kommunfullmäktige vänta säga ja till byggplanerna.

PROTESTER. Demonstration i
december. 
FOTO: PRIVAT

FRÅGAN · Vad tycker oppositionen om att bygga bostäder i Ryssbergen?

Skarpnäs naturreservat på samråd

NACKA. Det finns 15 naturreservat i Nacka. Ytterligare

tre är på väg att bildas. Ett av dem är Skarpnäs. Den
28 januari–14 mars pågår ett samråd för att få in
markägares och andra intressenters åsikter om planerna på ett naturreservat där. Kommunens målsättning är så lite inskränkningar i allemansrätten som
möjligt och att möjliggöra ett aktivt friluftsliv.
Skarpnäs har diskuterats som naturreservat ända
sedan början av 90-talet. 2015 beslutade kommunpolitikerna om att etablera ett naturreservat, men det
beslutet revs upp av länsstyrelsen två år senare.
Ett annat naturreservat planeras på Ryssbergen och
i Baggensstäket planeras ett kulturreservat.

VISSTE DU ATT… Nina Morling är kommunens nya exploateringschef? Senast hade hon samma roll för västra
söderort på Stockholms stad. På kommunens hemsida
säger hon: ”Nacka är en av de mest spännande kommunerna i Stockholm när det gäller stadsutveckling”.

Mikael Carlsson (Nackalistan), oppositionsråd

Tomas Ottosson (V), kommunstyrelseledamot

– Att exploatera delar av Ryssbergen är vansinne och
Nackalistan kommer inte gå med på att naturreservatet
begränsas som det görs i majoritetens förslag. Naturvärdena är så höga att hela området måste skyddas.

– Vi är höggradigt emot. Ryssbergen har en central betydelse i att binda ihop Nackareservatet med Svindersvik
och Trolldalen för växter och insekter. Det är oanständigt
mot kommande generationer att ens komma på tanken att
sabotera detta urskogsområde.
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bygga på Ryssbergen
BESVIKEN. ”Vi vill gärna ha ett naturreservat men om
det sker på bekostnad av att man bygger 600 bostäder säger vi nej. Priset är för högt”, säger Ronny Fors,
ordförande i Naturskyddsföreningen i Nacka. 
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SVAMPIGT. Svampar trivs på de döda träden i Ryssbergen.
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DÖD VED. ”De stora förekomsterna av död ved i Ryssbergen gynnar den biolgiska mångfalden”, säger Ronny Fors.
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VISION. Verksamhetsbyggnaden närmast Värmdövägen ska dämpa bullret för de omkring 600 bostäderna. 
ILLUSTRATION: ÅWL

Esa Örmä (SD), kommunstyrelseledamot

Gunnel Nyman Gräff (S), oppositionsråd

Sidney Holm (MP), oppositionsråd

– Vi har från början haft inställningen att hela Ryssbergen
ska vara naturreservat. Det är ju väldigt värdefull natur,
nästan unikt i Stockholmsområdet. Vi förstår att det är en
fråga om pengar men ibland måste man sätta andra värden högre.

– Kompromissen mellan bevarande och ny bebyggelse är
acceptabel. Att delar av Ryssbergen bebyggs är en del i att
Nacka bygger stad. Naturreservatet måste dock bli det planerade sammanhängande område som var tänkt.

– Vi är totalt emot. Det är ju så värdefull natur, nästintill urskog som har stått orörd väldigt länge. Vi hade hellre sett
att man lade Värmdöleden förbi Ryssbergen i en tunnel på
drygt en kilometer och byggde bostäder ovanpå.

