
 
 

 

Angående utvidgningen av Årstaskogen och Årsta holmars naturreservat 

 

Vi i arbetsgruppen för Bevara Årstaskogen skriver till dig som stadsbyggnadsborgarråd 

och ordförande i stadsbyggnadsnämnden med anledning av den överenskommelse 

angående Årstaskogen som den nya majoriteten i stadshuset träffade i höstas. 

Arbetsgruppen och nätverket är fortfarande aktiv/t och har sedan överenskommelsen 

blev offentlig väntat på att arbetet med utvidgningen ska komma igång. Vi har haft flera 

kontakter med politiker och tjänstemän under våren och försökt få besked om tidplanen.  

 

I förra veckan hade vi kontakt med stadsbyggnadskontoret, som vi nu har förstått har 

huvudansvaret för utvidgningen av reservatet. Det besked vi fick därifrån var att 

tjänstemännen inte fått några andra direktiv än det som står angivet i budgeten, 

nämligen att stadsbyggnadsnämnden i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden 

och exploateringsnämnden under året ska utreda utvidgning av naturreservat i 

Årstaskogen. I arbetet ska beaktas att bostadsbyggnadsmål och planerad viktig 

infrastruktur kan genomföras.  

 

Enligt överenskommelsen (som framgått av bl.a. presskonferensen i höstas och av 

tidningsartiklar) ska det nuvarande reservatet för Årstaskogen utvidgas med de 

reservatsgränser som föreslogs år 2014. Beskedet när överenskommelsen träffades i 

höstas var även att de delar av Årstaskogen som trots utvidgningen skulle hamna 

utanför reservatet, t.ex. Luftvärnsberget, inte skulle exploateras. Att 

bostadsbyggnadsmål enligt budgeten ska beaktas i arbetet med utvidgningen innebär, 

när det gäller Årstaskogen, att de bostäder som tidigare planerades i Årstaskogen ska 

byggas på annan plats. Detta enligt skriftligt besked från Karin Ernlund, Centerpartiet, 

tidigare i våras. Därmed bör tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret enligt vår mening 

ha möjlighet att utvidga gränserna ytterligare (dvs. med mer än 2014 års gränser) för att 

få med områden med särskilt höga ekologiska eller sociala värden samt ändamålsenliga 

gränser.  

 

Vi utgår från att medborgarna kan lita på de politiska löften som getts när det gäller 

utvidgningen av reservatet. Vi har förståelse för att det är mycket som händer i staden, 

men tycker att det är rimligt att en tidplan sätts för ärendet och att tjänstemännen får 

tydliga direktiv från politikerna som stämmer med vad överenskommelsen anger. 

 

Engagemanget för bevarande av Årstaskogen har fungerat som en samlande kraft i 

Årsta och det har inte minskat i och med uppgörelsen, snarare tvärtom. Vi i 

arbetsgruppen är beredda att fortsätta arbetet och hjälper gärna till med information om 

Årstaskogen.  

 

Tacksamma för svar snarast!  
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