SKURUPARKEN
Det är du som avgör!

Påverka din politiker!
Den politiska retoriken ställer gärna viktiga frågor mot varandra.
-Vi behöver bygga bostäder därför måste vi
nagga grönområdena i kanten.
Denna typ av kompromisser borde inte finnas. Det går att
bygga bostäder och även bevara värdefulla grönområden.
Nacka kommer i den närmaste framtiden fortsatt vara ett av

Sveriges mest expanderande områden med utbyggnad av bland
annat Danviks lösen.
Det är viktigt att vi inte förstör utan befäster våra grönområden. Vi kan helt enkelt inte förstöra livsmiljön för vår egen
och kommande generationer.

Aktionsgruppen Rädda Skuruparken är en tvärpolitisk rörelse vars syfte är att rädda
Skuruparken från exploatering samt bevara och skydda den som naturreservat.
Skuruparken har också blivit en symbol för folkviljan i kommunen.

Så här säger aktionsgruppen:
Skuruparken är akut hotad av omfattande bebyggelse.
Återigen har kommunen och JM lagt fram planer på att bebygga Skuruparken. Denna gång gäller det den västra och nordvästra delen av Skuruparken och den del av Saltängen, som ligger
alldeles intill Skuruparken. Bebyggelse planeras från
Värmdövägen ända ned till Saltängens skola - 180 lägenheter.
Förskolan som ligger här ska rivas. Sjuvåningshus och en stor
fabrikslokal planeras. Därtill ska Tranvägen bli genomfartsled
till Värmdövägen!
Vill du vara med och skydda parken från denna exploatering? Ta då chansen att ställa politikerna mot väggen nu före
valet.
Varför är det så angeläget att skydda Skuruparken? Det är
för att du som bor i Saltängen, Saltsjö-Dunäs, Skuru eller
Björknäs ska kunna ha glädje av parken. Tillsammans är vi en
befolkning på c:a 7 000 personer! Vi vill kunna koppla av i parken och uppleva dess ro och tystnad. En skön skogskänsla infinner sig under de flerhundraåriga ekarna. Det är betydelsefullt för
oss stressade storstadsmänniskor. Det är betydelsefullt för våra
barn och för kommande generationer. Ska våra barn i närområdet växa upp utan att veta vad en skog är?
Opinionen.
Aktionsgruppen Rädda Skuruparken bildades i januari 2004 förra gången Skuruparken hotades av bebyggelse. 3.400 namn
samlades in! Stor aktivitet utvecklades som ledde fram till beslutet att Skuruparken skulle bli naturreservat. Efter ett förnyat
bygghot i november 2005 har gruppen under denna vår fått ett
enormt gensvar av bostadsrättsföreningarna i Saltängen. Dessa
har på sina årsstämmor - ofta enhälligt - uttalat sig för att
Skuruparksområdet ska skyddas från exploatering: Skuruäng,
Skurusund, Skuruhäll, Saltängen, Bostaden samt hyreshuset
Ugglevägen 29 A-D.
Naturen.
Skuruparkens natur är unik och ytterst skyddsvärd.
Skogsstyrelsen har fastställt att Skuruparken har mycket höga
naturvärden, främst på grund av de gamla ekarna. I ekmiljöerna förekommer hotade arter av insekter, lavar och svampar. Man
kan där finna extra skyddsvärda arter, så kallade rödlistade arter.
Exempel på dessa är oxtungsvampen och igelkottsvampen.
Ekmiljöerna är exempel på nyckelbiotoper. Skuruparken består
till 70% av nyckelbiotoper. En så tät anhopning av dessa har
inte registrerats någon annanstans i Nacka.
Nackas enda engelska park vill vi försöka bevara. Skuruparken
kännetecknas av tre branta bergstoppar med en mjukt böljande
dalgång emellan. Denna dramatiska natur var en utmaning för
Skuru gårds ägare på 1700-talet, Carl Råbergh, att här anlägga
en engelsk park. Skuru gård är nuvarande Solsundahemmet.
Parken ritades av Fredrik Magnus Piper, samme man som anlagt
Hagaparken.
Naturreservatet.
Något som alltjämt finns kvar från 1700-talet är vägarna som vi
går på i parken. För övrigt är spåren från parken ej så tydliga
idag, då den är snårig och igenväxt och delvis förfallen. Från och
med maj 2006 har naturreservatsarbetet för Skuruparken satts

igång. Detta är något mycket positivt och har avgörande betydelse för Skuruparken. Det ska röjas upp i parken och den ska
göras mer trygg och tillgänglig. Bland annat kommer troligen
ett cafe att anläggas. Möjligheterna till rekreation ska säkras. De
unika natur- och kulturvärdena ska skyddas.
Vad får de aktuella byggplanerna för konsekvenser?
Permanent bebyggelse inne i parken gör att denna del privatiseras, ytterligare trafikbuller tillkommer och parken blir mindre.
Berget öster om Saltängen som reser sig brant ur de öppna
Saltängarna ger besökaren en storslagen upplevelse. Vart tar
denna upplevelse vägen om vi istället möts av fem höga betonghus som skymmer berget? Vill vi ha det så? Är det så vår boendemiljö ska planeras?
Det är ett alldeles för kraftigt ingrepp att lägga permanent
bebyggelse intill det höga berget och stigen nedanför berget,
som kantas av gamla ekar och blåsippor. Stigen blir privatiserad
och blåsippsmarken kring stigen blir nedtrampad av alla dem
som bor intill. I stället måste en buffertzon skapas nedanför berget. Denna skulle inbegripa förutom själva Skuruparken vissa
delar av östra Saltängen.

Skuruparken är ett litet känsligt område.
Det är bara 19 hektar stort, cirka 400 meter i öst-västlig riktning
och 500 meter i nord-sydlig riktning. Mark finns reserverad för
ytterligare en skurubro söder om den nuvarande. Denna nya bro
skulle förminska parken ännu mer till cirka 16 hektar och traffikbullret skulle öka drastiskt. Hela den norra delen av parken är
redan nu bullerstörd av Värmdöleden, speciellt vid
Skurusundet. Den aktuella, planerade bebyggelsen i själva
Skuruparken skattas här till cirka fyra hektar. Vi är då nere i 12
hektar för det blivande naturreservatet. Redan 16 hektar är verkligen ett litet reservat. 12 hektar är ett mycket litet reservat som
därtill är avsevärt mer bullerstört genom permanent bebyggelse
och genomfartsled. Vart tog skogens ro och tystnad vägen? Vad
blir kvar av den ursprungliga parken? Inte mycket. Det bidde en
tumme!
Vi kräver att Skuruparksområdet skyddas från exploatering. Vi
kräver att Skuruparken bevaras och skyddas genom naturreservatsbildningen. Den har påbörjats och det är viktigt att den
också fullföljs. Det är dock mycket troligt att de aktuella byggplanerna presenteras någon gång efter valet. De kommer att bli
mycket svåra att stoppa. I ett sådant kritiskt läge kan opinionen
från de boende i närområdet få situationen att vändas - så ta
chansen detta valår! Därefter är det för sent.

Skuruparken är en klenod. Låt oss ta vara
på dess skönhet och njuta av den.

Vi frågade politikerna - naturreservat eller bebyggelse?

Så här svarade politikerna:
Moderaterna:
Skuruparken - bevarad och upprustad grön oas
Vision
Skuruparken är ett viktigt grönområde på östra Sicklaön. Det har
också förutsättningar att vara en betydelsefull resurs för både kulturhistoria och rekreation för hela Nacka. Vi har därför klassat
området som grönområde i Översiktsplanen.
Vi moderater står för ett stort bostadsbyggande i Nacka, men
värnar samtidigt om våra unika grönområden. Vi har tagit fram
fyra nya naturreservat den här mandatperioden men vill ha fler. Vi
vill göra Skuruparken till naturreservat. Vi skulle gärna se att
området både rymmer delar med vildare naturmark och delar där
man kan känna igen kulturmiljön från 1700-talet med vårdade
parkanläggningar. Gärna också en servering och utrymme för kulturaktiviteter. Kanske ett "Rosendahls trädgårdar" i miniatyr?
Arbetsläget
Den 15/11 2005 föreslog vi att kommunen skulle gå vidare med
arbetet att bilda ett naturreservat av Skuruparken. Så blev det
också och nu är arbetet igång.
Vi har tidigare låtit ta fram underlag kring både kulturhistoria
och naturvärden. Nu finns också Skogsvårdsstyrelsens genomgång.
Närmast handlar det om att ta fram ett förslag till naturreservat
(föreskrifter, avgränsningar, skötselplan) och jobba med markägarfrågor, ekonomi, hur stugbebyggelsen ska hanteras mm.
Föreningen Rädda Skuruparken kommer vara med i utredningsarbetet och är en viktig resurs.
Kontakt Erik Langby, 718 92 06, erik.langby@nacka.se

Socialdemokraterna:
Skuruparken
Skuruparken har flera funktioner: rekreationsområde för närboende och hemvist för växter och djur. Det finns också en historisk
bakgrund, eftersom det som idag kallas Skuruparken är en del av
engelsk park från 1700-talet.
Men i Skuruparken finns också problem. Parken är inte
omskött, öppna ytor växer igen och sly breder ut sig. En del av de
gamla kolonistugorna är välskötta, men det finns andra som är
vanvårdade eller har brett ut sig och privatiserat delar av parken,
inte minst vid stranden.
För oss socialdemokrater är det viktigt att ta tillvara parkens
rekreations- och naturvärden. Därför är vi inställda på att inrätta
ett naturreservat i området. Men samtidigt måste vi vara realistiska: marken är privatägd och där finns som sagt ett 70-tal kolonistugor. Hur skulle en ekonomiskt rimlig lösning för kommunen se
ut om man tar dessa faktorer i beaktande?
För att lösa upp de här knutarna måste vi kanhända prioritera
och vara pragmatiska. Vilka är de viktigaste delarna? För oss är det
dalgången, stranden och berget mitt i parken. Vad är mindre värdefullt? För oss är det den slybevuxna del som ligger väster om det
som kan betecknas som själva parken. I samma riktning pekar
också de utredningar om Skuruparkens naturvärden som gjorts på
uppdrag av Nacka kommun.
Vi vill också markera att dagis och skola inte får röras och inte
heller de gräsytor som omger dessa institutioner. Vi motsätter oss
en genomfartsväg för Duvnäsborna genom området.
Vi vill slutligen framhålla att Nacka behöver fler bostäder, inte
minst äldrebostäder. Vi tror att många Saltängsbor skulle uppskatta att få möjlighet att flytta in i ett äldreboende när den dagen
kommer, och att barn som vuxit upp i Saltängsområdet skulle välkomna hyresrätter för att kunna bo kvar i området.
Kontakt Gunnel Nyman Gräff, 070-431 93 40,
gunnel.nyman.graff@nacka.se

Folkparteiet:
Folkpartiet vill att Skuruparken skyddas och bevaras för framtiden
som naturreservat.
Folkpartiets ambition är att ett förslag till naturreservat för
Skuruparken med bl a skötselplan och åtgärder för att göra parken
mer tillgänglig, trygg och säker, ska vara klart under första halvåret 2007.
Enligt gällande översiktsplan för Nacka kommun ska området
kring Skuruparken inte bebyggas. Folkpartiet kommer att hålla
fast vid detta vid kommande översyn av översiktplanen.
Kontakt Stefan Saläng, 716 14 23, stefan.salang@nacka.se

Kristdemokraterna:
En startpromemoria syftande till att pröva möjligheter till bebyggelse i anslutning till Skuruparken är under framtagande. Innan
denna framtagits finns inget konkret förslag att ta ställning till.
Kristdemokraterna ser positivt på att möjligheten till kompletterande bebyggelse prövas.
Vi förordar att ett naturreservat bildas inom större delen av
nuvarande Skuruparken. Parken görs mer tillgänglig genom att
nuvarande bebyggelse (småhusen) tas bort eller reduceras.
Trafiken ska lösas med minsta möjliga miljö- och störningspåverkan. Huruvida dett bäst löses med en direkt anslutning till
Värmdövägen måste prövas. Samtidigt måste restriktioner och
eventuella avstängningar prövas. Att tillåta genomfartstrafik är
tveksamt.

Miljöpartiet:
Miljöpartiet i Nacka vill att Skuruparken blir naturreservat, att
ingen ytterligare förtätning sker i Saltängen eller övriga områden
som omger Skuruparken och att Skuruparken skyddas mot ytterligare biltrafikvägar också i dess närhet. Endast då kan
Skuruparkens kvaliteter och dess betydelse som grön lunga behållas.
Kontakt Elisabeth Karlsson, 716 81 49,
elisabeth.karlsson@nacka.se

Centerpartiet:
Centerpartiet vill bevara parken i sin helhet. Det är viktigt att
värna de grönområden som finns. Det är viktigt att Nackas invånare har möjlighet till rekreation och vi vill skydda de natur- och
kulturvärden som finns i Skuruparken. Centerpartiet vill göra
naturreservat av hela parken och vi motsätter oss all form av
bostadsbebyggelse i parken.
Kontakt Johan Wouters, 715 65 25

Vänsterpartiet:
Vänsterpartiets syn på Skuruparken bör inte lämna någon i osäkerhet: Vi är emot att Skuruparken bebyggs, vi vill att parken bevaras
som natur- och rekreationsområde och som ett led i detta kan bildande av naturreservat vara en lämplig åtgärd.
Vår bedömning är dock att ett naturreservat kan komma att
begränsas till att omfatta den del av parken som särskilt bedömts
vara skyddsvärd ur vegetationssynpunkt. Det skulle inte förhindra
bebyggelse enligt det senaste förslaget som vi sett, inte heller framdragning av Tranvägen som genomfartsväg. Mot den bakgrunden
har vi bedömt att bildande av ett naturreservat kanske ändå inte
medför det som de boende i området och föreningen "Rädda
Skuruparken" och vi i Vänsterpartiet vill uppnå - att parken i sin
helhet skyddas och bevaras. Vänsterpartiet kommer dock att agera
för att ett naturreservat bildas och att det kommer att omfatta hela
Skuruparken samt att bebyggelse på randen av parken och en
utbyggnad av Tranvägen inte kommer att genomföras.

Aktionsgruppens Rädda Skuruparken kommentar
till partiernas åsikter:
Vissa partier redovisar inte klart sitt ställningstagande i frågan om bebyggelse. Dels förordas viss
bebyggelse, dels förtigs bebyggelse helt.
Vi anser inte att de ekonomiska problem som
utmålas är så stora. Vi vill bland annat peka på den
praxis som innebär att staten vid reservatsbildning
bidrar med vissa kostnader vid förvärv av privatägd
mark.
De problem som eventuellt finns i Skuruparken
löses bäst med att ett naturreservat inrättas för hela
området.

För att bevara rekreationsvärdena krävs att hela
Skuruparken bevaras. Nyckelbiotoperna behöver en
buffertzon.
Då det gäller bostäder hänvisar vi till gällande
översiktsplan från 2002. Samtliga partier i Nacka
kommunfullmäktige har enats om att hela Skuruparken är avsatt som park- och fritidsområde. De
partier som uttalar sig för att delar av Skuruparken
kan bebyggas motsäger vad de lovat i översiktsplanen.

Nu är det du som bestämmer!
Detta kan du göra om du är emot exploaterig av Skuruparksområdet och vill att naturreservatsbildningen ska fullföljas.
Så här gör du:
1. Skriv in följande länk i din webbläsare: http://web.jonas-kjelkerud.se/mail.htm
2. Välj det parti/partier som du har tänkt (kan tänka dig) att rösta på i årets kommunalval och klicka på
det - då skapas ett färdigt e-postmeddelande som du skriver under och sänder.

Har du ingen e-post:
Fyll i nedanstående talong och sänd den till det parti/partier som du har tänkt (kan tänka dig) att rösta på i
årets kommunalval.
Här är adresserna till de större partierna:
Centerpartiet i Nacka
Folkpartiet Liberalerna Nacka
Kristdemokraterna i Nacka
Miljöpartiet i Nacka
Moderata Samlingspartiet i Nacka
Socialdemokraterna i Nacka
Vänsterpartiet i Nacka

Värmdövägen 327, 131 47 Nacka
Box 2040, 131 02 Nacka
Box 4018, 131 04 Nacka
Skuru skolväg 1, 131 47 Nacka
Box 4122, 131 04 Nacka
Box 636, 131 21 Nacka
Box 4004, 131 04 Nacka

woutersjohanwilly@bostream.nu
folkpartiet@nacka.se
inger.davidson@riksdagen.se
miljopartiet@nacka.se
nacka@moderat.se
fredrik.jansson@nacka.se
vansterpartiet.nacka@swipnet.se

Vårt mål är att Skuruparken ska bevaras och skyddas och att naturreservatsbildningen ska
fullföljas. I gällande översiktsplan är Skuruparken markerad som grönområde. Vår ståndpunkt är att den ska förbli så även efter kommande översyn av översiktsplanen.
Nacka i augusti 2006
Aktionsgruppen Rädda Skuruparken
Henrik Edelstam
7185039

Gunilla Ingmar
7169875

Ann-Sofie Rickby
7165814

Aktionsgruppens hemsida:
www.skuruparken.se
info@skuruparken.se

Har du inte tillgång till e-post använder du talongen nedan eller skriver ett brev.

Jag/ vi är starkt emot exploatering av Skuruparksområdet. Vid
höstens kommunalval kommer jag/vi inte att rösta på något
parti som tillstyrker exploatering av Skuruparksområdet.
Skuruparken ska skyddas och bevaras och reservatsbildningen
ska fullföljas.

Namn och adress:
.........................................
.........................................
.........................................

Plats
för
frimärke
Till . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................
.................................
.................................

