Skuruparken hotas återigen av exploatering!
Öppet brev till politikerna i Nacka
Sju kilometer från Stockholms innerstad ligger Skuruparken med unika naturoch kulturvärden. Parken ligger vid Skurusundet och är en viktig länk i Nacka Värmdökilen. Det innebär att den också är en länk till Nationalstadsparkens
ekmiljöer. Den är ett omistligt närnaturområde för de 11000 människor som
bor runt i kring parken.
Den kan även bli ett attraktivt utflyktsmål för hela Stockholmsregionen.
Vistelse i naturen minskar stress och psykisk ohälsa visar forskningen. Naturen
är ovanligt vacker och parken har mycket höga naturvärden, något som
bekräftats av Skogsstyrelsen. Skuruparken är från början en engelsk
landskapspark, som tyvärr fått förfalla under årens lopp. Den har ritats av
Fredrik Magnus Piper, samme man som anlade Hagaparken. En klenod av
riksintresse.
Nu är vi allvarligt oroade över att Skuruparken återigen hotas av exploatering.
Nackas ledande politiker lovade inför valet 2006 och så sent som i november
2008 att Skuruparken inte skulle bebyggas. En enhällig kommunstyrelse
uppdrog 2005 åt naturenheten i Nacka kommun att undersöka möjligheten att
bilda ett naturreservat av parken. I juni 2007 var samtliga partier i Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden överens om att föreslå att hela Skuruparken skulle bli
naturreservat. Förslaget till naturreservat fick ett massivt stöd av
remissinstanserna, dock ej av markägaren JM. Sedan dess, i ett och ett halvt år,
har förslaget legat i malpåse.
En helomvändning sker i november 2008! Stadsbyggnadsdirektören i Nacka
kommun får i uppdrag att ta fram alternativa förslag, som bland annat innebär
att Skuruparken ska detaljplaneläggas och bebyggas. Vi är bestörta över denna
kränkning både av den demokratiska processen och den starka lokala
opinionen.
I och med att man planerar att bygga en ny Skurubro ingår inte den nordöstra
delen av parken i naturreservatet. Bullerexponeringen av parken kommer
därmed att öka. Desto angelägnare är det då att den västra delen av parken
ingår i naturreservatet, precis som i det vilande reservatsförslaget.
Nackas politiker, hur länge ska ni fresta på vårt tålamod? Reservatsförslaget att
hela Skuruparken skulle bli naturreservat presenterades i juni 2007 och fick ett
massivt stöd. Håll era löften att inte bygga i Skuruparken! Se till att
Skuruparken räddas för framtiden! Genomför naturreservatet för hela
Skuruparken NU!
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