
Exploateringsintressen styrt reservatetoch inte ekologiska värden



Arkitektförslaget från Andersson Arfwedsonpå uppdrag åt Erik Wallin AB från 2013

http://www.andersson-arfwedson.se/projekt/arstaskogen/



Förslaget rättvänt och inpassatmot Årstaskogen



Förslaget i relation till naturreservatsgränser 2014Stora delar av Andersson Arfwedsons förslag faller då bort



Under försommaren 2017 kommer nytt förslag på naturreservatsgränser



Visat sig att ett stort antal markanvisningsansökningar inkommit till staden varav lejonparten efter 2014

För en del områden är det dock bara en exploatör som visat intresse.Inom de svarta cirklarna har bara Andersson Arfwedson inkommit med förslag till det datum gränserna sattes.



Borgarrådssekreteraren Oscar Lavelid twittrar ut nyheten om ny stadsfront för Årsta och ändrad dragning av reservatsgräns 

Arkitekten Ola Andersson retweetar meddelandet med texten:”Ett steg framåt. Glad att ha bidragit till detta!”
Borgarrådssekreteraren svarar:”Japp! Tog ett tag, men tror detta kommer att bli riktigt bra :)”



Naturreservatsförslag 2017 tillsammans med arkitektbyråns förslag från 2013



Arkitektbyråns förslag raderat innanför reservatsgränser 2017 Större delen av arkitektförslaget kvarstår till skillnad mot 2014



Arkitektbyråns förslag från 2013 överlagrat med stadensförslag på mark som föreslås utredas för exploatering från 2017



Stadens presentation av vägar inom reservatet från oktober 2017

Vägar från arkitektförslagetAndersson Arfwedsonmarkerat i lila nyans



Förskjutning av gränsen från 2014 till 2017 efter exploaterings-intressen. Staden kan inte redovisa förskjutning efter ekologiska värden
Naturreservatsförslag 2014
Arkitektförslaget från Andersson Arfwedsonmarkerat i lila nyans

Naturreservatsförslag 2017
Arkitektförslaget från Andersson Arfwedsonmarkerat i lila nyans
Små pilar markerar 2017 års entrépunktersom delvis sammanfallermed vägförslag
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Luftvärns-berget

Kv storavanReservatsgräns förskjutsPrövas för exploatering
SköntorpReservatsgräns förskjutsPrövas för exploatering
Väster om Årsta IPReservatsgräns förskjutsPrövas för exploatering
TrollparkenReservatsgräns förskjutsPrövas för exploatering
MarviksvägenReservatsgräns förskjutsPrövas för exploatering
SkanskvarnsskolanReservatsgräns förskjutsI ett tidigt skede angav stadenatt området skulle prövas för exploatering.Detta sägs inte längre men områdetingår inte längre i reservatsförslag
LuftvärnsbergetIngick inte 2014 och inte 2017När gränsen expanderar österut följer dentänkt förslag på väg. Ytan här angessom grön kaj mot Årstaskogen enligt exploateringsintressen och kandärmed inte ingå i reservatsutvidgningenösterut. 




