
 

 

Till samtliga ledamöter i Enskede-

Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 

 

 

 

Angående beslut om att tillstyrka motion från Liberalerna 

12 352 personer har skrivit under namninsamlingen mot exploateringsplanerna i Årstaskogen 

och viktiga ekosystemtjänster hotas - vilkas intressen företräder stadsdelsnämnden 

egentligen?  

Kommunfullmäktige i Stockholm beslutade den 29 januari 2018 om ett naturreservat för 

Årstaskogen/Årsta holmar. Något beslut om att exploatera de områden som ligger utanför 

reservatet har inte fattats ännu. Trots det har stadsdelsnämnden den 1 februari tillstyrkt 

Liberalernas motion om en arkitekttävling för att planera tät naturstad i Årstaskogens krans. 

Stadsdelsnämnden har alltså föregått eventuella beslut om exploatering.  

Att bygga precis invid naturreservatet är ingen liten fråga och kommer - om det blir aktuellt - 

utan tvivel att innebära en betydande miljöpåverkan och ställa omfattande krav på 

miljökonsekvensbeskrivningar. 

Årstaskogen är särskilt utpekat av Stockholms stad som ekologiskt kärnområde. Först ska det 

prövas om skogspartierna utanför reservatet är lämpliga för bebyggelse. Utredningar ska 

göras om hur bebyggelse kan påverka naturvärden samt skogens funktion som ekologiskt 

kärnområde till vilket arter kan spridas till/från. Stora delar av områden utanför reservatet 

utgörs av sällsynt, gammal naturskog med bl.a. flerhundraåriga tallar och ädellövskog samt 

många träd med rödlistade arter. Även skogens sociala värden bör utredas och det är utan 

tvekan flera av de mest värdefulla rekreationsdelarna som staden vill bebygga. Dessa flacka 

delar nyttjas i stor utsträckning av förskolor och skolor för lek och pedagogisk verksamhet. 

Om staden menar något med dessa utredningar bör man inte föregripa resultatet av dem 

genom att besluta om den eventuella bebyggelsens utformning. 

Tidningar, radio, teve och branschtidningar har skrivit om protesterna mot exploatering. 

Risken för protester samt de stora ekonomiska riskerna med att bygga i Årstaskogen nämns i 

stadens projektdirektiv, men inget av detta erkänns i stadsdelsnämndens dokument. Varför 

då? 

Stadens vilja att exploatera Årstaskogen är inte enbart en lokal fråga, utan studeras just nu vid 

Stockholms Universitet och KTH i masterprogrammet för Miljövård och stadsplanering och 

forskningsprojektet ”Just Urban Green”, om rättvis tillgång till grönyta i städer.  

Detta är ingen slump. Att Södermalm och centrala söderort lider brist på allmänna grönytor är 

väldokumenterat av staden själv. Medan invånarna i övriga innerstan, genom 

nationalstadsparken Djurgården och Haga, har fantastiska grönytor tryggade för framtiden, ser 

nu invånarna i södra Stockholm hur populära grönområden byggs bort och försvinner. Det är 

välkänt att grönområden bör finnas inom fem-tio minuters promenadavstånd för att människor 



 

ska besöka dem i sin vardag, men det är snart ett minne blott för de flesta Södermalms- och 

söderortsbor.    

Att bygga hållbart blir mycket dyrt och det är ytterst tveksamt om det överhuvudtaget är 

möjligt att exploatera Årstaskogen utan att allvarligt påverka naturreservatet. Att bygga intill 

så branta sluttningar kommer att kräva stödmurar. Att hårdgöra ytor försämrar möjligheten att 

ta hand om kraftiga skyfall i ett förändrat klimat. Dagvattnet från ny bebyggelse riskerar göra 

att de mycket strikta miljökvalitetsnormerna för Årstaviken inte uppnås. För att inte tala om 

den påverkan på naturreservatet som bara byggperioden skulle innebära. 

För utsikten över hela Stockholm kommer staden att begära ett högt markpris och 

byggherrarna kommer att ta ut mycket höga priser för bostäderna. Stadens ekonomi är med 

största sannolikhet det som driver exploateringsidén, inte omsorgen om att vanliga människor 

ska ha någonstans att bo. Eventuella bostäder i Årstaskogen skulle bli mycket dyra pga. ny 

infrastruktur och nedsprängda garage. En exploatering i Årstaskogen skulle innebära att 

grönområden tas från vanliga medborgare och att det byggs för ett fåtal med mycket pengar. 

Frågan om det överhuvudtaget ska exploateras är alltså inte avgjord men stadsdelsnämnden 

har redan tagit ställning till hur det ska exploateras – dvs. att det handlar om estetik. Att 

nämnden på fullt allvar tror att högt ställda krav på arkitektur skulle kunna kompensera för 

förlusterna gör att vi ställer oss tveksamma till om nämnden förstått vad man fattat beslut om.  

 

Med vänlig hälsning, 

 

Nätverket Bevara Årstaskogen genom Emilia Freij, Eva Lindahl, Jenny Sverker, Magnus 

Nilsson och Martin Grenskog 

Stockholm den 15 februari 2018 

 


