
Nacka Miljöv̊ardsr̊ad

Verksamhetsberättelse för år 1996

Styrelsen m m

Under 1996 har styrelsen haft 11 sammanträden.
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Ordförande Jan Åman
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Rolf Löfström
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Revisorer Käthe Bäcklund
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Revisorssuppleanter Fabian Edelstam
Karl Siik

Valberedning Arne Marténg
Aina Olsson
Lennart Siik

Remissvar

Nacka miljöv̊ardsr̊ad har under 1996 avgett remissvar i följande fr̊agor:

• Program för detaljplan för NO Hedvigslund, Älta. (Förtätning av bebyggelse, sm̊a-
skaliga VA-lösningar).

• Detaljplan för Duvnäs utskog, Prinsvägen, Skurusundsvägen (Utökad villabebyg-
gelse).

• Detaljplan för Solsidan 2:4 m fl (Skyttevägen) (52 villor).

• Detaljplan för Nacka Strand, Fabrikörsvägen (Ny bebyggelse med flerfamiljshus).

• Detaljplan för Österleden, delen vid Finnboda.

• Bildande av naturreservat Skogsö.

• Yttrande över detaljplan för Baggensudden 7.9 (Neglingevarvet). (Radhusbebyggelse
m m).

• Detaljplan för Lännersta Skola. (Ny skola)
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Andra skrivelser

• Detaljplan för Kompassvägen i Boo, Enkelt planförfarande. (Ny villabebyggelse, delvis
i konflikt med skidbacke).

• Yttrande över program för detaljplan, Baggensudden 3:1, 31:1 m fl. (Moranviken).
(Radhusbebyggelse m m).

• Yttrande ang̊aende Duvnäs utskog, Prinsvägen, Skurusundsvägen.

• Yttrande ang̊aende detaljplan för SV Lännersta 1A (Förtätning av villabebyggelse).

• Yttrande över arbetsplan för Södra länken (Årsta partihallar – Sickla kanal).

• Ang̊aende uppl̊atelse av Lilla Nyckelviken till festverksamhet m m.

Agenda 21-verksamheten i Nacka

Miljöv̊ardsr̊adet har deltagit i möten för ett Agenda 21-r̊ad i Nacka.
I Nackas Agenda 21-r̊ad sitter Tommy Lundberg och Rolf Löfström medan Karin Sandqvist

har varit suppleant. R̊adet har ett antal grupper som behandlar vissa fr̊agor. I dessa ing̊ar bl a
Carin Brand i VA-gruppen, Ville Herlin och Rolf Löfström (ordförande) i Ekobyggruppen,
Jan Åman och Karin Sandqvist i Trafikgruppen samt Jan Åman i Energigruppen.

Nacka kommuns naturv̊ardsr̊ad

Birgit Sundin har fungerat som v̊ar ordinarie representant i kommunens naturv̊ardsr̊ad, Ville
Herlin och Karin Sandquist har deltagit i en del möten.

SMTR och miljöprövningar av Dennispaketet

I samarbete med ett 20-tal andra miljöföreningar i Storstockholm har vi bildat Storstock-
holms Miljöorganisationers Trafikr̊ad (SMTR) för att vara motpart vid de prövningar
av delar av Dennispaketet som Stockholms stad ordnat. Omfattande miljöprövningar har gjorts
under av paketets delar varav Snabbsp̊arvägen Gullmarsplan – Alvik och av Södra länken
har avslutats under 1996. Det är tänkbart att denna verksamhet i förening med ekonomiska
och politiska apekter bidrog till Dennispaketets fall i januari 1997.

Årsmötet

Årsmötet hölls den 25 mars 1996 i Storängssalen och samlade ett 30-tal medlemmar. I
samband med årsmötet talade Birgitta Held-Pauli med titel: Hur m̊ar v̊ara sjöar i Nacka och
vad inneh̊aller luften vi andas? Vid årsmötet disskuterades även bävrarna i Järlasjön.

Tidningsartiklar

Ett flertal artiklar, främst insändare, som berört många av ovan nämnda fr̊agor har under
året publicerats i lokaltidningar och byggforskningsr̊adets tidskrift i miljöv̊ardsr̊adets eller dess
styrelseledamöters namn.

Miljöv̊ardsnytt

Ett nummer av Miljöv̊ardsnytt har utkommit under året.
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