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Minnesanteckningar från möte i stadshuset mellan Jan Valeskog och 

representanter för arbetsgruppen i Nätverket Bevara Årstaskogen, 2017-10-25, ca 

kl. 16.00-16.45 

 

Närvarande:  

Jan Valeskog (JV), då biträdande finansborgarråd och ordförande i 

exploateringsnämnden m.m. (S) 

Ömer Oguz (ÖO), kommunikationschef Socialdemokraterna 

Emilia Freij (AG), arbetsgruppen för Bevara Årstaskogen 

Åsa Sahlström (AG), arbetsgruppen för Bevara Årstaskogen 

Magnus Nilsson (AG), arbetsgruppen för Bevara Årstaskogen 

Johan Bengtsson (AG), arbetsgruppen för Bevara Årstaskogen 

 
JV: Resultatet från webbenkäten kommer ut i nästa vecka genom att en sammanställning 

och själva databasen publiceras. Den kommer att gå ut till alla partier. 

Naturreservatsärendet kommer inte upp den 9 november som det var sagt tidigare, utan 

först i slutet av november i stadsbyggnadsnämnden. Därefter i exploateringsnämnden 

och i miljö- och hälsoskyddsnämnden i december. Det kommer vara samma ärende som 

tas upp i nämnderna. Om det blir några förändringar gällande reservatet kan jag inte 

svara på idag. Vi vill titta på enkäten och på andra diskussioner som finns. Remissen 

som gått ut är kopplad till utvidgningen av området. Vad oppositionen har för åsikter i 

frågan känner ni till. Ni bor alla precis i anslutning till området?  

 

AG: Nej, alla bor inte i direkt anslutning till området där man vill bygga.  

 

JV: Var bor ni då, får man fråga det? 

 

AG: Tre av oss bor i närområdet. En bor inte i Årsta. Arbetsgruppen består av ungefär 

14 personer med olika professioner. Grunden till nätverket är en Facebook-grupp som 

har över 2 000 medlemmar men det är många fler som är emot exploateringsplanerna 

(hänvisar till namnunderskrifterna).   

 

När det gäller den nuvarande gränsdragningen av reservatsområdet – vilket underlag har 

man använt sig av för att komma fram till den? 

 

JV: Jag börjar med att berätta om bakgrunden till hur vi har jobbat med samtliga fyra 

projekt där vi har haft diskussioner kring naturreservat. Det är kontroversiellt med 

reservat utifrån befolkningstillväxten – 500 000 fler människor vart tionde år i 

Stockholms län. Moderaterna vill över huvud taget inte bilda naturreservat. Vi tycker 

inte att det är oansvarigt att bilda naturreservat. De fyra områdena är Årsta, Rågsved där 

det kommer ut ett ärende nästa vecka och där vi vill bygga intill området, Älvsjö och 

Kyrkhamn. En stor majoritet i oppositionen vill inte ha reservaten och man vill till och 
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med bygga i hela Årstaskogen. Gränsdragningarna är självklart en kompromiss mellan 

att bygga bostäder och att skydda natur. Så är det i alla fyra områdena. Majoriteten har 

varit helt överens om att man ska jobba på det här viset, särskilt med tanke på att det 

kanske inte blir något alls om vi inte gör det före valet.  

 

Hur gränsdragningen har blivit i just det här fallet handlar om att tidigare förslag har fått 

kritik för att det inte tog in hela koloniområdet samt att vi inte tänkte på förbindelsen 

österut. Vi såg en möjlighet att samtidigt få plats med 800- 1000 bostäder. Det är 

ungefär samma antal bostäder i de fyra områdena. Gränsdragningen har pågått en längre 

tid. Det är tjänstemän, inte politikerna, som har tagit fram underlag. Jag såg att ni har 

varit kritiska till att byggherrar gjort liknande ritningar. Jag kan intyga att så är det på 

varenda kvadratmeter i staden – att det finns många förslag på var det ska byggas och 

hur det ska se ut. Det är så det funkar. Utifrån förslagen har det processats fram en 

gränsdragning.  

 

AG: När det gäller Kyrkhamn är det en väldigt liten del av det som ligger inom det 

föreslagna naturreservatet som utgör extra skyddsvärd skog och större delen av skogen 

är inte ens inkluderad i reservatet. Kyrkhamn kommer inte i närheten av Årstas 

invånartäthet. Rågsveds friområde har stort skyddsvärde. När det gäller Älvsjöskogen 

utgör redan en större del av skogen naturreservat. Vi anser att de områden man vill 

exploatera i Årstaskogen har extra stort naturvärde. Det är en stadsnära skog som många 

har tillgång till och som är otroligt välbesökt.  

 

JV: Årstaskogen är ganska dåligt besökt utifrån den potential som finns.  

 

AG: Det är olyckligt att du säger så. Om man är i Årstaskogen varje dag ser man hur 

otroligt välbesökt den är.  

 

JV: Så ni tycker inte att den har potential att bli mer besökt?  

 

AG: Så genom att ta bort stora delar och bygga bostäder ska man få dit fler besökare? 

 

JV: Nej, men den kan utnyttjas betydligt mer. Vi ska bygga 140 000 bostäder till 2040. 

Vi vill såklart se till att skogen blir mer tillgänglig för fler stockholmare, inte bara för 

årstaborna. Jag håller med om att det föreligger en intressekonflikt och att det är 

värdefull skog. 
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AG: Vi undrar om Socialdemokraterna och Mp vill framstå som de partier som är mest 

miljöovänliga? Årstaskogen kommer att bli en symbolfråga, kanske större än 

Ojnareskogen. Är Socialdemokraterna beredda på att Årstaskogen kanske kommer 

överskugga alla andra frågor i Årsta med omnejd i kommande valrörelse? Idag kommer 

representanter från arbetsgruppen att närvara vid ett möte med Miljöpartiet på 

Södermalm. Södermalmsborna kommer också att väckas i den här frågan.   

 

JV: Alla partier ställer upp på det här, utom Centerpartiet.  

 

AG: Vad baserar du ditt påstående om att Årstaskogen inte är så utnyttjad på? 

 

JV: På att det finns större potential och att kännedomen om skogen bör bli större. 

 

AG: Det är väl klart att Socialdemokraterna kan bidra till exempelvis skogsparkour och 

fler odlingslotter i skogen, men inte till att den exploateras. Det sägs att förslaget bland 

annat ska tillgängliggöra skogen, men hur kommer det sig att det är de flacka och 

lättillgängliga delarna som ska bebyggas och att det som blir kvar till stor del utgörs av 

en norrvänd brant mot viken? 

 

JV: Det är kompromissen i förslaget. Jag förnekar inte att det är värdefull skog men det 

är också värdefulla delar som behålls. Alternativet är oppositionen som vill bygga hela 

skogen. Det är självklart viktigt att tillgängliggöra skogen och att fler kan använda den. 

Det är självklart tjänstemännen som har gjort gränsdragningen – inte politikerna – och 

det har varit en lång process på över ett år där man självklart har fått input från olika 

håll. Jag vet att några av er tycker att det är olämpligt att någon byggherre har varit 

inspiratör. Jag kan inte svara på om det är så, jag kan bara konstatera att det är så det 

fungerar. Utifrån uppdraget att hitta 800-1 000 bostäder har tjänstemännen ritat 

gränserna.  

 

AG (här Emilia): Det har inte varit lätt få ut dokument från ärendet. Jag arbetar själv 

som jurist så jag känner väl till vilka regler som gäller för allmänna handlingar. När vi i 

ett tidigt skede frågade var uppdraget till exploateringskontoret fanns fick vi till svar att 

det inte fanns något skriftligt direktiv. Till slut fick vi ut ett mejl som hade skickats från 

din borgarrådssekreterare Oscar Lavelid till tjänstemän där han bland annat skrev att 

man nu hade kommit fram till planeringsförutsättningarna för reservatet. Där stod bland 

annat att antalet bostäder skulle vara 800-1 000. Med tanke på strandskyddet och 

koloniområdena är det väl inte så mycket plats kvar för tjänstemännen att förlägga 

bostäderna på? Tjänstemännen har fått direktiv från politikerna. En annan 

planeringsförutsättning enligt mejlet är att kajen ska hållas bilfri i så hög utsträckning 

som möjligt. Var kommer det ifrån? 
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Här förevisas den karta som arbetsgruppen tagit fram och som visar hur Ola 

Andersson/Erik Wallins markanvisningsansökningar stämmer väl överens med den nya 

reservatsgränsen.  

 

JV: Det är så här det fungerar i Stockholms stad. Exploateringskontoret har över 500 

projekt som de hanterar. I varje projekt är det tjänstemännen som utarbetar förslagen, 

ibland på direktiv från politikerna som i det här fallet. Ansvaret för bostadsbyggandet 

behöver inte ni ha. Vi tar det ansvaret med viss framgång. Även om konjunkturen ser ut 

som den gör så har vi en efterfrågan på bostäder. Jag tänker inte… vilka brev och mejl 

som har skickats. På vår rotel har vi ansvar för de här frågorna och vi skickar de mejl vi 

vill. Det är inget som är offentligt och inte någon allmän handling. Jag är övertygad om 

att ni inte har alla mejl.   

 

AG (här Emilia): Det har brustit i diarieföringen i det här ärendet.   

 

JV: Det märks att du är jurist. 

 

AG (här Emilia): Det är en demokratifråga. Att vi har en fungerande 

offentlighetsprincip är en grundläggande princip i svensk rättsordning.   

 

JV: Om du är missnöjd med hur det har hanterats kan du ta det rättsligt.  

 

AG: Är det så att man här initierar bebyggelse vid framtagande av naturreservat 

eftersom det, när reservatet väl är beslutat, är kört med exploatering? För det finns så 

många andra ställen att bygga på. Varför just i Årstaskogen? 

 

JV: Orsaken är att vi måste ta samtliga stadsdelar där det finns möjlighet att bygga.  

 

AG: Men varför just i de blivande reservaten? 

 

JV: Man måste på ett tidigt stadium, för att få fram ett reservat över huvud taget, göra 

klart för sig var gränserna ska gå och var man kan bygga och inte bygga. 

 

AG: Det är alltså inte naturvärdena och de rekreativa värdena som styr? 

 

JV: Inte enbart. 

 

AG: Har du någon aning om vilka ekologiska och rekreativa värden de delar som har 

tagits bort har och vilket värde de har för helheten? 

 

JV: Ja, de har stora värden. 
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AG: Har det tagits med? 

 

JV: Det har ställs mot det andra intresset som finns, det vill säga att bygga bostäder. Det 

är politikernas ansvar, det behöver inte ni bry er om. Det har med Stockholms framtid 

och överlevnad att göra. Vi ser hur det är med ungdomar som bor hemma längre och vi 

har en bostadskö på 580 000 personer.  

 

AG: Vi säger inte emot att det behöver byggas bostäder. Det vi undrar är varför det 

behöver byggas på just de här platserna när det finns många alternativa platser? 

 

JV: De bygger vi också på.  

 

AG: Årsta partihallar? Men det är väl en mycket surare deg att ta tag i än att hugga ner 

skog?  

 

JV: Årsta partihallar är en helt annan problematik. 

 

AG: Det finns alternativa platser, man behöver inte exploatera flerhundraårig tallskog. 

 

JV: Nu är det så här; i första hand handlar det om att få fram ett naturreservat före valet. 

Bostadsfrågan, om det går att bygga vet vi inte ens, är en helt annan process. 

 

AG: Även 2014 års reservatsförslag var väldigt rumphugget och även där var det många 

fina områden som försvann. Vet du om det även 2014 var på grund av kommande 

bostadsbebyggelse som man inte tog med hela Årstaskogen i reservatet? 

 

JV: Det vet jag inte. Jag vet att man var starkt oense om det förslaget och att det, enligt 

min mening, aldrig hade gått igenom. 

 

AG: Ni framhåller gärna att ni har tagit tillbaka en del österut som uteslöts 2014. Att ni 

har gjort det är jättebra. Men reservatet går ändå inte hela vägen fram till broarna. Ni 

motiverar utökningen med att ni säkrar spridningssambanden när ni i själva verket inte 

gör det eftersom det huggs av långt före broarna.  

 

JV: Det beror på projekt som ligger där. Det är solklart att syftet med utökningen är att 

hitta kopplingen österut.  

 

AG: Stadens egna undersökningar visar att det inte bara är i den riktningen som det 

finns spridningssamband. Man kommer effektivt att täppa till spridningssamband med 

bebyggelsen.    
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JV: Inte på alla ställen. 

 

AG (här Magnus Nilsson): Men de spridningssamband som finns kvar blir väldigt 

smala. Jag arbetar som ekolog och det viktigaste är att behålla områdets storlek samt 

spridningssambanden. Årstaskogen kommer inte att bli en källa längre. Även om man 

får in arter kommer de inte att kunna överleva på grund av att området blir för litet. De 

arter som finns i Årstaskogen idag och som behöver en viss yta för att överleva kommer 

inte att göra det. Det finns många rödlistade arter i Årstaskogen, bland annat häckar två 

revir duvhök här. Vart ska de ta vägen? Det finns värden i Årstaskogen som inte finns 

kvar utanför staden. Jag har räknat till över 80 tallar med svampen tallticka – ett bevis 

på att tallen är minst 150 år gammal. Det hittar man bara i områden som har varit 

naturreservat länge. Det är unikt. Att ha det så stadsnära – varför kan inte politikerna 

lyfta fram det som något att vara stolt över?  

 

JV: Det är det vi gör. Alternativet är att göra det sämre. Vi tycker att det här förslaget är 

bra.   

 

AG: Du har i media tagit upp Joakim Larssons motion om 5 000 bostäder i 

Årstaskogen.   

 

JV: Jag vill bara säga att vi har till kvart i på oss.   

 

AG: Den motionen har tagits upp i din nämnd. Jag läser ur tjänsteutlåtandet som 

exploateringsnämnden har godkänt: ”För Årsta skog bedömer exploateringskontoret att 

en exploatering om 5000 bostäder är orealistiskt på grund av de stora höjdskillnader 

som finns och på grund av strandskyddet som vid nya detaljplaner sträcker sig 100 

meter från strandkanten”. Varför väljer du att ändå lyfta fram det här förslaget? Ni 

sitter i majoritet nu och har chansen att göra något bra.   

 

JV: Jag har full förståelse för att ni som bor där inte tycker att det är bra men ni slipper 

ta ansvar för att få fram bostäder. Jag tror inte heller att 5 000 bostäder är realistiskt, det 

har jag inte trott ett ögonblick. Men det finns de som starkt ifrågasätter att man vill göra 

naturreservat och menar att vi kommer att ångra oss bittert i framtiden. Att det är helt 

oansvarigt att göra naturreservat i en storstad som växer så här. Vissa menar att det är en 

tidsfråga innan Årsta är en del av innerstaden. Jag tycker det är orealistiskt att 

Stockholms stad ska ta ansvaret själv. Jag tycker det är bra att vi kan bilda ett 

naturreservat. Jag förstår att inte alla uppskattar förslaget men det är det enda politiskt 

framkomliga. 
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AG: Du nämner framtiden. Vi har också en klimatförändring som de flesta är överens 

om. Men den kanske inte du tror på? 

 

JV: Det är ett faktum. 

 

AG: Då behöver vi grönytor som tar emot skyfall, träd som ger skugga, en god 

boendemiljö och god hälsa. Det finns så många fler aspekter att ta hänsyn till avseende 

framtiden än bara bostäder. 

 

AG: Du målar upp en skräckvision om att förtäta och ta bort alla grönområden 

samtidigt som ditt parti har skrivit under en helt annan vision om hur Stockholm ska 

utvecklas. Man kan stå upp för en politisk vision som är i enlighet med de globala 

målen. Det finns faktiskt en möjlighet att få väljarstöd för en annan stadsutveckling än 

den du beskriver. Det som är tydligt är att du inte är beredd att göra det. Vi är 

tacksamma för att ni nu driver igenom att det blir ett naturreservat men ni har lovat att 

det ska råda en medborgardialog. Kommer det att ske gällande de områden som 

exkluderas? 

 

JV: Om vi pratar om bostadsprojektet så kommer det självklart att bli en dialog enligt 

PBL. Det vi har gjort hittills har vi gjort ”by the book”.  

 

AG: När enkäten publicerades stod det på stadens hemsida: ”Syftet med enkäten är att 

få in kunskap, idéer och synpunkter för den fortsatta planeringen av Årstaskogen. 

Enkäten handlar om hela Årstaskogen, både de delar som i framtiden kan bli bebyggda 

och den skog som kommer att finnas kvar”. Detta justerades sedan på stadens hemsida 

till: ”Syftet med enkäten har varit att få in kunskap, idéer och synpunkter för den 

fortsatta planeringen av ny bebyggelse i Årstaskogen”. Du har själv sagt att enkäten ska 

ingå i dialogen om utformningen av reservatet. Anser du att ni har varit tydliga och 

uppriktiga med dialogens utformning? 

 

JV: Utformningen av enkäten har helt skötts av tjänstemännen. Det har de delegation 

på. Det fungerar inte så i en större kommun som Stockholm att politikerna går in i 

tjänsteutlåtanden eller enkäter. Jag har inget svar på varför de har ändrat syftet. Enkäten 

kommer ligga till grund för både de nya gränserna och för den planerade bebyggelsen.  

 

AG: Då är det nya uppgifter? Exploateringskontoret har lämnat uppgift om att den inte 

kommer ligga till grund för reservatsgränserna. 

 

JV: Jag såg något om det. Det finns flera konstiga missförstånd. Vi ville ju ha den på ett 

tidigt stadium för att få in synpunkter. Däremot följer det inte de formella procedurerna 

för vad man skulle göra i normala fall. Det här är en annan form.    
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AG: Det låter jättebra. Då är det ändrat alltså. 

 

JV: Ändrat, ja… det kommer skickas till politikerna som får läsa det efter förmåga och 

vilja. 

 

AG: Du har sagt att eventuella markanvisningsansökningar från privata bolag absolut 

inte ligger till grund för de nya gränserna. Samtidigt snuddade du vid att det är så går 

det till i Stockholm – att byggherrar uppmuntras att vara aktiva och söka markanvisning 

– den s k Stockholmsmodellen. Det bygger ju också på att staden agerar motvikt och 

ifrågasätter.  

 

JV: Vi har inte börjat så. Vi började med ett uppdrag att vi ville göra ett naturreservat 

och att få plats med x antal bostäder. Sedan har de säkert varit inspirerade av något  

 

AG: Så siffran 800-1000 bostäder var bara något ni kände skulle vara passande? 

 

JV: Det är utifrån de behov vi har fram till 2030 – 140 000 bostäder.   

 

AG: Så det kommer inte från markanvisningsansökningar? Det är lite märkligt att det 

sammanfaller.  

 

JV: Konspirationer får man gärna ha, det orkar jag inte med. Jag har sysslat med 

Slussen också där jag är van vid konspirationer. 

 

AG: Men när den demokratiska processen kommer har man redan gjort 

markanvisningar. Man kommer aldrig kunna hindra bebyggelsen då. Skogen som 

hamnar utanför reservatet kommer inte skyddas från exploatering.  

 

JV: Exploateringsnämnden gör markanvisningar där vi ser möjligheter. Vi är 

pådrivande, absolut. I slutändan händer det att projekt inte blir av eller minskas rejält 

när de kommer till stadsbyggnadsnämnden. Det är de som är proffsen.   

 

AG: Men om man skulle stryka något för att det området har för höga naturvärden så är 

det inte något man behöver skjuta på till en sådan process. Vi vet redan idag att 

områden som hamnar utanför har höga naturvärden. Det har du själv sagt. Är det inte 

bättre att man först ser vad de har för skyddsvärden och lägger in de i naturreservatet 

istället för att göra utredningar en i kommande detaljplaneprocess?  

 

JV: Jag har ju sagt att det är en kompromiss av olika motstående intressen. Jag kan inte 

säga hur processen kommer gå. Särskilt i kontroversiella eller särskilt i svåra områden 
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som det här tar det ofta lång tid. Det kommer vara en omfattande dialog och samråd och 

allt vad lagstiftningen säger.  

 

AG: I det mejl som din borgarrådssekreterare skickade står det även ”Upplevelsevärdet 

av skogen från Årstavikens södermalmssida ska beaktas och bebyggelseplaneringen 

beakta förhållandet mellan skogssiluetten och bebyggelsen”. Hur kommer det sig att det 

inte står något om hur upplevelsen ska bli från Årstasidan eller koloniområdena?  

 

JV: Jag kan inte svara på det. Det är ett antal mejl och arbetspapper som åker fram och 

tillbaka och jag tänker inte kommentera ett av dessa. 

 

AG: Det är ett ganska viktigt mejl. 

 

JV: Hur vet ni det? Det kan finnas 10 till. 

 

AG: När vi efterfrågade vilka direktiv som förvaltningarna hade fått från politikerna var 

det det här mejlet som exploateringskontoret gav oss.  

 

JV: Men ni har inte alla papper och det ska ni inte ha heller. Jag tänker inte kommentera 

det eftersom det inte är jag som har skrivit det. Jag sitter inte över axeln på honom.   

 

AG: Den rödgrönrosa majoriteten har många väljare i Årsta. Varför är det viktigare hur 

den tänkta bebyggelsen ter sig från Södermalmssidan än från Årsta? 

 

JV: När det gäller hur bebyggelsen ska se ut så är det en separat process som inte ligger 

i det här ärendet som vi tar nu.   

 

AG: Om det blir de här gränserna som vi ser idag, ser du då en möjlig utvidgning av 

reservatet i framtiden? 

 

JV: Det har jag ingen uppfattning om. Det är möjligt att moderaterna kommer att 

reservera sig mot reservatsbildningen. I övrigt är det ganska stor enighet kring detta. 

Sen att Centerpartiet vill bygga höga hus, det är en annan sak.  

 

AG: Vi har haft kontakt med många politiker och din bild av att det här är något som 

alla står bakom stämmer inte. Politiker, bland annat socialdemokrat, är förbannade över 

att man inte fått rätt information. Exploateringskontoret har vid åtminstone två tillfällen 

föredragit ärendet: för miljö- och hälsoskyddsnämnden och i stadshuset för 

stadsdelsnämnden. Vi har tagit del av de presentationerna och man säger inget om vilka 

värden man undantar. Till viss del innehåller presentationerna vilseledande information. 

Vi tycker att det är otroligt bekymmersamt.  



10(12) 

 

 

JV: Jag var på mötet i stadshuset. Självklart finns det mer omfattande material som har 

hanterats under det dryga året där berörda partier haft all information. Det finns olika 

information och kunskap i olika nämnder. Det är klart att ansvariga nämnderna är mer 

insatta. Stadsdelsnämnden kanske inte har lika mycket information och kunskap som de 

ansvariga nämnderna. Om man anser att man inte är rätt informerad kan man höra av 

sig. 

 

AG: Ser du något problem med att projektledaren på exploateringskontoret driver både 

naturreservatsärendet och exploateringsprojektet? 

 

JV: Vi får se om det blir han som tar markanvisningsprojektet. Det ärendet finns inte på 

bordet ännu.  

 

AG: Men det finns ju ett exploateringsärende. 

 

JV: Självklart eftersom de hör ihop. Tjänstemännen på exploateringskontoret och 

stadsbyggnadskontoret tittar självklart på båda frågorna. Sedan blir det ett separat 

ärende om markanvisning och det vet vi inte vilken tjänstemän som ska ha.   

 

AG: Men stadsbyggnadskontoret brukar ha reservatsärenden. Det är där kompetensen 

finns.  

 

JV: De är lika inblandade som exploateringskontoret. Det är absolut ingen skillnad. 

 

AG: Vi har fått veta att man från början inte ville ha med miljöförvaltningens 

tjänstemän eftersom man visste att de inte höll med. Vi anser att de har blivit överkörda.  

 

JV: Jasså, det var en nyhet. De har också varit inblandade. De där 

konspirationsteorierna tror jag inte så mycket på eftersom vi har kört väldigt öppet hela 

tiden. 

 

AG: Det har inte varit särskilt öppet och det är ingen konspiration.  

 

JV: Nu har ni fem minuter till, sedan måste jag springa.  

 

AG: Tillgänglighet och skogskänsla – vad är det för dig? 

 

JV: Om du ska ha en personlig reflektion så tänker jag inte ge en sådan vad gäller 

skogskänsla. Skogskänsla är oerhört personligt. Jag är till och med själv mycket i 

skogen och har en personlig uppfattning men jag tycker inte riktigt att det hör till ämnet. 
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Tillgänglighetsfrågan har vi pratat om flera gånger och jag har gett tydligt uttryck för att 

vi tycker att våra naturområden ska bli mer tillgängliga för fler stockholmare. Det kan 

göras på flera sätt. Man kan ha tydliga entréer och informationsmetoder. Det finns 

mycket att göra.  

 

AG: De som vill bygga påstår att det bara finns ett par tydliga entréer. Vi som bor här 

vet att det finns 10-15 naturliga entréer. Dessutom ligger flera av förslagen på 

bebyggelse precis i de här entréerna. Det kommer täppa till snarare än att utöka. 

Dessutom pratas det mycket om att ”stråket” ska bygga samman. Det är tänkt att man på 

vissa ställen ska gå på stråket och att det då på ena sidan finns ett stup och på den andra 

sidan bebyggelse. Man kommer att gå på kanten och titta ner på skogen istället för att 

vistas i den. Är det tillgänglighet? Man har skogskänsla om man går i skogen.   

 

AG: Skogskänsla låter som något subjektivt som är olika för olika människor men vi 

vet att risken för psykisk ohälsa halveras hos människor som besöker ett grönområde 

varje dag. Stress är en realitet bland storstadsborna och många stressade människor 

behöver lugn och ro. De upplever naturområden som ett ställe där man får det. Det är 

det som är unikt med Årstaskogen. Du kan vistas på olika platser och vara helt 

uppslukad av skogen. 

 

Arbetsgruppen visar en skiss som en arkitekt i gruppen ritat och som visar hur ett sådant 

stråk med biltrafik skulle se ut. Och att det, på grund av topografin, skulle krävas höga 

stödmurar.    

 

JV: Det ska inte vara bilar där, utan angöring. 

 

AG: Då är det väl biltrafik.   

 

JV: Det ska inte köra bilar där hela tiden.   

 

AG: Men det ska vara entréer och garage. Det skulle vi kalla biltrafik.  

 

ÖO: Någon form av bilar blir det. 

 

AG: Kan man sammanfatta det så här: Oavsett vilka naturvärden, rödlistade arter, 

naturvärden och rekreativa värden som skogen har, så tycker du att vi ska exploatera 

och hugga ner den? 

 

JV: Vi ska bilda ett naturreservat här, det är det vi ska göra. Dessutom ska vi i 

Stockholm kunna klara av en befolkningsökning där era barn också ska kunna ha 

någonstans att bo. 
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AG: Men våra barn ska inte ha frisk luft att andas?  

 

JV: Vi har fantastiskt mycket grönytor i Stockholm och det kommer vi ha i framtiden 

också.  

 

AG: Vi tror att ni i framtiden kommer skämmas för det här. Det kommer att liknas vid 

Klarakvarterens rivningar eller hoten om att hugga ner almarna i Kungsträdgården. Vi 

tror faktiskt att du kommer ångra dig. 

 

JV: Det är inte jag som beslutar, det är 111 personer. 

 

AG: Men du är väldigt drivande i frågan 

 


