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Exploateringsnämnden Utdrag ur protokoll, fört vid 

sammanträde 2014-05-22, § 13 

 

   
 

 Tid Torsdagen den 22 maj 2014, kl 16.00 – 16.20 
   

 Plats Bråvallasalen, Stadshuset 
   

 Justerat Torsdagen den 22 maj 2014 

  

 

Joakim Larsson Lars Arell 

  

Närvarande  

 Beslutande ledamöter: 

 Joakim Larsson (M) ordföranden  

 

Jan Tigerström (M)  

Lars Svärd (M)  

Theréz Randquist (M)  

Per Hallberg (M)  

Daniel Forslund (FP)  

Lars Arell (S)  

Maria Nygård (S)  

Åke Askensten (MP)  

Clara Lindblom (V)  

 
Tjänstgörande ersättare: 

Sara Gunnerud (S) för Maria Östberg Svanelind (S), vice ordföranden  

Therese Carlborg (M) för Karl Malmqvist (C) 

Elin Olsson (MP) för Anna Bäcklund (MP) 

 
Ersättare:  

Göran Kindvall (M)  

Gustav Johansson (M)  

Eva Ångström (M)  

Maria Hagbom (M)   

Inga Osbjer (FP)   

Håkan Olander (S)   

Ann-Margarethe Livh (V)  

 
Tjänstemän: 

 Förvaltningschefen Krister Schultz, Jennie Almgren, Marita Anheim, Ann-

Charlotte Bergqvist, Mårten Frumerie, Anna-Greta Holmbom Björkman, 

Gunnar Jensen, Kristofer Stjernqvist, Lars Svensson och Åsa Wigfeldt 

samt borgarrådssekreteraren Martin Edgélius. 
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 § 13 
Årsta Skog och Årstaholmar, förslag till naturreservat.  
Beslut om remiss  
Dnr E2014-00936 

 
Beslut 

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorens förslag: 

 
1 Exploateringsnämnden beslutar att ge 

 exploateringskontoret i uppdrag att skicka förslag till 

 bildande av naturreservat för Årsta Skog och Årsta holmar 

 enligt bilaga till kontorets tjänsteutlåtande på remiss. 

 

2 Exploateringsnämnden beslutar att justera paragrafen 

 omedelbart. 

 
Handlingar i ärendet 

Exploateringskontorets, miljöförvaltningens och 

stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande. 

 

Nämndens behandling av ärendet  
 
Framlagda förslag till beslut  

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) 

 och Lars Arell m.fl. (S) föreslår (se beslutet). 

 

2) Åke Askensten m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar 

enligt följande:  

 

 1 Godkänna förslaget till naturreservat. 

 

 2 Att beslutet om en bro till Årsta holmar omprövas med 

 hänsyn till naturreservatet.  

 

 3 Att i den fortsatta planeringen kring Gullmarsplan ta 

 hänsyn till hela Skanskvarns kolonistugeområde. 

 

 Därutöver anför nämnden följande: 

 

 Den planerade bron till Årsta holmar bygger in svåra 

målkonflikter i naturreservatet som ej är önskvärda. Den 

biologiska mångfalden och rikedomen på holmarna kommer 

inte att kunna skyddas på ett långsiktigt hållbart sätt. Det blir 

omöjligt att kontrollera större nedskräpning och överträdelser 

av beträdelseförbud inte sker när accessen blir allt för god.  

 

 Om bro byggs behöver Alholmen förses med staket för att 

kunna freda de andra öarna under häckningstid.  
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Exploateringskontoret har gjort avvägningar mellan den 

framtida stadsutvecklingen runt Gullmarsplan och 

naturreservatets avgränsning. Dock vill nämnden gärna att det 

i den kommande planeringen tas hänsyn den övriga delen av 

Skanskvarns kolonistugeområde. Området kan bli en 

fantastisk port in till Årstaskogen. Kolonistugeområdets 

kultur- och naturvärde är omistliga när staden växer. 

 

3) Clara Lindblom (V) föreslår att nämnden beslutar enligt 

följande:  

 

Att i remissvaret understryka att naturreservatet ska omfatta 

alla delar som ingick i den ursprungliga planen. 

Att därutöver anföra:  

Det är glädjande att det nu inrättas naturreservat. Men det 

finns verkligen ingen poäng med att ta bort en del av den 

ursprungliga planen för naturreservatet som sträcker sig hela 

vägen till johanneshovsbron. Det ger dels en helhet för den 

som vill motionera eller vistas i miljön om reservatet sträcker 

sig mellan de två broarna. Det är också sannolikt att 

människor kommer att starta sin vandring från någon av 

broarna när det går genom skogen. Dessutom berikar det att 

spridningsvägar säkras österut mot det betydligt större 

Hammarbyskogen om reservatet sträcker sig hela vägen till 

Johanneshovsbron.   

Beslutsgång 

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer förslagen mot varandra 

och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden 

Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) och Lars Arell 

m.fl. (S).  

 
Reservation 

Åke Askensten m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med 

hänvisning till sitt förslag. 

 

Clara Lindblom (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till 

sitt förslag. 

 
Särskilt uttalande 

Särskilt uttalande lämnas av Lars Arell m.fl. (S) enligt följande:  

 

När Stockholm växer ökar behovet av stadsnära 

naturområden för biologisk mångfald såväl som rekreation. 

Vi har länge drivit frågan om inrättandet av de nu föreslagna 

naturreservaten och välkomnar därför att dessa nu slutligen 

kommer upp för beslut. Vi kan bara beklaga att 
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reservatbildningarna inte har kommit upp tidigare, trots den 

moderatledda alliansens långvariga löften.  

 

Det är olyckligt att majoriteten har valt att inte gå vidare med 

reservatbildningen av Rågsveds friområde. Stora delar av 

området utgörs av naturmark som bedöms som värdefull ur 

flera olika aspekter. De värden som finns i dessa 

grönområden har sådan kvalitet att de bör bevaras och stärkas. 

 

Socialdemokraterna har länge drivit frågan om 

naturreservatsbildning Årstaskogen och Årsta holmar. 

Området innehåller viktig, unik och skyddsvärd mark som på 

detta sätt kan fortsätta att vara tillgänglig för medborgarna 

och samtidigt vara ett skydd för växt- och djurliv i området. 

Vi ställer oss däremot kritiska till beslutet om att uppföra en 

bro till Årsta holmar. Det är tveksamt om stadens pengar gör 

bäst nytta genom en bro till Årsta holmar. Nyttan med bron är 

oklar, och det lokala motståndet är stort. Det är i grunden 

positivt att tillgängliggöra grönområden, men stadens pengar 

hade i det här fallet gjort bättre nytta ifall de använts till att 

exempelvis förbättra befintliga grön- och parkområden på 

Söder. 

 

 

 

 Vid protokollet 

 Kristofer Stjernqvist 

 

 

 

Rätt utdraget intygar: 

 

 

 

_________________________________  

 


