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Angående beslut om projektdirektiv för Årstaskogen 

Exploateringsnämnden beslutade den 24 augusti 2017 att godkänna exploateringskontorets 

projektdirektiv avseende Årstaskogen. Samtidigt gav nämnden kontoret i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för projekt Årstaskogen med upp till 11 mnkr.  

Av projektdirektivet framgår att exploateringskontoret ska arbeta för att möjliggöra 

bebyggelse om 800-1000 bostäder i Årstaskogen. Förutsättningarna för att bygga i 

Årstaskogen ska utredas och antalet bostäder kan, om det över huvud taget blir en 

exploatering, komma att minska. Som ni säkert känner till anser nätverket Bevara 

Årstaskogen att det är olämpligt att bygga i skogen över huvud taget med tanke på de värden 

som finns där.  

När det gäller projektdirektivet som ni beslutade om den 24 augusti finns under rubriken 

Geografiskt område nedanstående karta inlagd med följande text: Blå linje visar preliminär 

naturreservatsgräns. Streckade områden är områden som projektet kommer studera för 

bostadsbebyggelse. 

 

 

 

 



 

Av de markanvisningsansökningar som hittills inkommit avseende Årstaskogen framgår bl.a. 

att flera byggherrar sökt markanvisning avseende det s.k. Luftvärnsberget (markering med röd 

cirkel av nätverket). Ansökningarna för Luftvärnsberget omfattar som mest 480 bostäder. Ni 

har fattat ett beslut där det klart framgår av såväl projektdirektivet som kartbilden ovan att 

Luftvärnsberget ingår i projektet Årstaskogen och därmed ska räknas med i de 800-1000 

bostäderna. 

Nätverket Bevara Årstaskogen har nyligen av exploateringskontoret fått veta att detta område, 

tvärt emot vad som tidigare angetts, inte ingår i projektet Årstaskogen utan i projektet 

Söderstaden. Det innebär att det antal bostäder som faktiskt planeras byggas i skogen och som 

tidigare angetts till 800-1 000 bostäder inte stämmer. I själva verket handlar det om 1 280-

1 480 bostäder.  

Det har bildats en kraftig motopinion mot exploateringsprojektet och media har bevakat 

frågan intensivt. I samtliga intervjuer och artiklar framgår det att projektet rör 800-1000 

bostäder i Årstaskogen. Om det stämmer att de bostäder som planeras på Luftvärnsberget inte 

(längre?) ingår i den siffra som angetts kan vi inte tolka det på något annat sätt än att ni 

medvetet har lurat medborgare och media med denna vilseledande information under ett 

kommande valår. Om Luftvärnsberget inte längre ingår i projektet vill vi få en förklaring till 

hur det ställningstagandet rimmar med det projektdirektiv som ni beslutade om den 24 augusti 

2017. 

 

Med vänlig hälsning, 

Nätverket Bevara Årstaskogen genom Emilia Freij, Martin Grenskog, Eva Lindahl, Elisabeth 

Löf, Leif Löf, Stefan Stenberg, Stefan Svanström och Magnus Nilsson 

 

Stockholm den 7 mars 2018 


