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ÅRSTASKOGEN RISKERAR ATT KRYMPA – VAR MED OCH PÅVERKA! 
Ett naturreservat har länge planerats i Årstaskogen. I Stockholm stads senaste förslag har det 
skyddade området krympt väsentligt – nu vill staden istället bygga 800-1 000 nya bostäder i 
de flacka och mest lättillgängliga delarna av Årstaskogen (se kartan).  

 

Nätverket Bevara Årstaskogen vet att dessa områden används av många förskolor i området, 
särskilt de som saknar egna gröna utegårdar. Vi vill därför att information om förslaget till  
bebyggelse ska nå ut till alla berörda pedagoger och föräldrar innan politikerna fattar beslut.  

NI KAN LÄMNA SYNPUNKTER TILL STADEN 28 AUGUSTI – 17 SEPTEMBER 2017 
I WEBENKÄTEN PÅ: http://vaxer.stockholm.se/projekt/arstaskogen/  

Nätverket Bevara Årstaskogen vill uppmuntra er alla att berätta för politikerna 
hur ni som pedagoger använder skogen idag som en resurs i den pedagogiska 
verksamheten. 

Frågorna i enkäten är dessvärre formulerade utifrån att skogen ska bebyggas, 
inte om den ska exploateras. Använd därför fälten för fritext för att berätta för 
politikerna vilket värde Årstaskogen har för förskolan. 

Det är ni som verksamhetsansvariga och pedagoger som har förstahandsinformation om hur 
ni använder Årstaskogen i er pedagogiska verksamhet. Ta vara på möjligheten att påverka er 
arbetsmiljö och ge alla berörda barn i området en röst. 

Om ni inte delar era synpunkter under den tid webenkäten pågår kommer politikerna inte få 
veta hur förskolorna faktiskt använder Årstaskogen. Webenkäten utförs för att alla som vill 
ska få lämna synpunkter avseende naturreservatet i Årstaskogen. Alltså kan även pedagoger 
som inte är boende i Årsta också svara på enkäten. 
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Möjligheten till lek och lärande i skogsmiljö är viktig och även stadsbarn behöver grönområden 
och naturlig närmiljö för sin utveckling och hälsa. Årsta och grannstadsdelarna växer mycket. 
När ca 15 000 nya bostäder byggs i Slakthusområdet, Söderstaden, Liljeholmen, Årstaberg, 
Årstafältet och Östberga (siffor enligt Exploateringskontoret) kommer trycket att öka på 
Årstaskogen.  

Inflyttningen gör att hela Årstaskogen behövs mer än någonsin för att räcka till alla. Om 1 000 
nya bostäder byggs i Årstaskogen innebär det att den mindre skog som finns kvar ska räcka till 
ännu fler.  

Eftersom den del av skogen som enligt Stockholm stads nya förslag ska sparas är mestadels 
antingen brant eller består av cykelstråk och gångbana längs med vattnet tror vi att barnen i 
praktiken kommer att bli hänvisade till parkerna.  

Nätverket Bevara Årstaskogen tror att barnens möjlighet att få den förskola de har rätt till 
enligt läroplanen blir mycket svårare för förskolan att ge dem om Årstaskogen krymper.  

I Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2016) är förskolans uppdrag och mål tydliga:  

● Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor.  

● Utomhusvistelse bör ge möjlighet ll lek och andra ak viteter både i planerad miljö och i 
naturmiljö. 

● Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 

● Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och 
miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 

● Förskolans mål är att sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap 
och samband i naturen. 

● Förskolans mål är också att sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att urskilja, 
utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. 

Vill ni veta mer? Engagera er?  

• Information och namninsamling för att bevara Årstaskogen finns på 
https://bevaraarstaskogen.wordpress.com/  

• På Facebook finns gruppen Bevara Årstaskogen  

/Nätverket Bevara Årstaskogen    #bevaraårstaskogen 


