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Till ledamöterna i Natur- och trafiknämnden
Tänk hållbart – Bevara skogen, låt Skuru ÅVC vara kvar!
Det tidsbegränsade bygglovet sedan 2002 för Skuru Återvinningscentral (ÅVC)
går ut i årsskiftet 2016/2017. Ingen permanent ÅVC anläggning är klar som kan
ersätta Skuru ÅVC. Det är anmärkningsvärt att Nacka kommun inte under dessa
14 år planerat för och iordningställt en permanent ÅVC för invånarna i Boo.
I stället avser kommunen fälla gammelskog med höga naturvärden och rödlistade
arter på ömse sidor om Boovägen för att anlägga en provisorisk ÅVC, som ska rivas
efter några år, när en permanent ÅVC står klar på annan plats. Kvar blir två avsprängda,
avjämnade kala ytor. Naturen är oåterkalleligen borta.
Detta till en kostnad av närmare 10 miljoner kronor.
Nacka kommun har ambitionen att vara en kommun med hållbarhetstänkande.
Översiktsplanen 2012 har titeln ”Hållbar framtid i Nacka”. Men den föreslagna
provisoriska Boo ÅVC visar på raka motsatsen. Förslaget har överklagats av
naturorganisationer och privata fastighetsägare till högsta instans.
Stockholms kommun löser problemen med tidsbegränsade bygglov för sina
återvinningsstationer i stan med beslut om permanent bygglov. Varför gör inte
Nacka kommun på samma sätt? Byggstarten för nya Skurubron är uppskjuten och
utgör inte längre något hinder för Skuru ÅVC att vara kvar.
Glöm planerna på ett provisorium. Påskynda plan- och byggprocessen för en
permanent ÅVC och ge Skuru ÅVC permanent bygglov. Att bevara skogen och
låta Skuru ÅVC vara kvar ett par år till är det enda HÅLLBARA!
Vi uppmanar Natur- och trafiknämnden att återremittera ärendet för att utreda

om inte permanent bygglov kan ges för Skuru ÅVC. Det borde vara möjligt att lösa
frågan på det sättet och då spara både värdefull skog och närmare 10 miljoner kr.
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