
  
 
  
Till berörda lokalpolitiker från Centerpartiet i Stockholms stad 
 
 
Angående Årstaskogen  
 
Vi i arbetsgruppen för Bevara Årstaskogen skriver till er i Centerpartiet som vi haft 
kontakt med i samband med vårt arbete, samt till andra berörda politiker från ert parti i 
stadsbyggnads-, exploaterings-, och miljö-och hälsoskyddsnämnden.  
 
Enligt de löften ert parti gav inför valet 2018 och den överenskommelse som den 
grönblå majoriteten träffade efter valet ska det nuvarande reservatet för Årstaskogen 
och Årsta holmar utvidgas med de reservatsgränser som föreslogs år 2014. Enligt 
besked från Karin Ernlund, både i tidningar och i Facebook-gruppen Bevara 
Årstaskogen, innebar överenskommelsen även att de delar av Årstaskogen som trots 
utvidgningen kommer hamna utanför reservatet, t.ex. Luftvärnsberget, inte ska 
exploateras. ”Det betyder att de planerade bostäderna i Årstaskogen ska byggas på 
annan plats.”1 
 
Av Stockholms stads budget för 2021-2023 framgår att de berörda nämnderna under 
2021 ska utvidga och inrätta naturreservatet i Årstaskogen för att även innefatta 2014 
års gräns. Vi i arbetsgruppen har nyligen varit i kontakt med stadsbyggnadskontoret och 
då fått besked om att man räknar med att lägga fram ett förslag för beslut om samråd i 
de tre nämnderna i april. Om nämnderna då ger SBK i uppdrag att samråda kan det 
komma att ske till sommaren. Förslaget kan sedan tas upp i nämnderna igen till hösten 
för att slutligen beslutas av kommunfullmäktige sent hösten-vintern 2021/22. Med andra 
ord mer än tre år efter valet och väldigt nära nästa val.  
  
När det gäller de skogsområden som trots utvidgningen kommer hamna utanför 
reservatet har vi, trots åtskilliga påpekanden om att även dessa områden borde ingå, 
förlitat oss på ert löfte om att byggplanerna ska skrotas. Detta innebär naturligtvis även 
att inga nya byggprojekt ska dras igång! Till vår bestörtning har vi nu nåtts av 
information om att exploateringsnämnden i december beslutat om en markanvisning i 
Årstaskogen. Markanvisningen avser ett område med ädellövsskog strax norr om 
Dellensvägen vid Årsta gård (den s.k. Solskogen). Staden avser alltså att påbörja 
exploatering i en av de få kvarvarande ädellövsområdena i Årstaskogen, i omedelbar 
anslutning till den föreslagna nya reservatsgränsen. En naturvärdesinventering har 
utförts på platsen, men är ännu inte offentliggjord. Inventeringen, som sannolikt 
kommer att visa på höga naturvärden, nämns överhuvudtaget inte i nämndens beslut om 
markanvisning. Nämnden beaktar inte heller hur nyttjandet av Årstaskogen har ökat 

                                                 
1 Karin Ernlund i Facebook-gruppen Bevara Årstaskogen oktober 2018  



  
under pandemin. Dagligen ser man människor som promenerar, åker skidor, äter lunch 
och umgås i skogen. Vid exploateringsnämndens sammanträde anförde Vänsterpartiets 
ledamot flera av de saker som vi nu tar upp. Vänsterpartiets krav på att avvakta med 
markanvisningen och återremittera den röstades dock ner. 
 
Tjänsteutlåtandet med karta: 
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1995576 
Protokollsutdrag: 
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1996283 
 
Utöver detta beslutade stadsbyggnadsnämnden i november att ge SBK i uppdrag att 
påbörja programarbetet för Söderstadens del med Gullmarsplan. Delar av Årstaskogen, 
bl.a. Luftvärnsberget, återfinns inom programområdets avgränsning, se länken nedan för 
karta. Vi noterar att man i skrivningarna talar om vikten av att stärka de ekologiska 
spridningssambanden mellan Årstaskogen Hammarbyskogen. Samtidigt består 
planområdet till största del av just grönområden och syftet med planen är att tillskapa 
bostäder och annan bebyggelse. Uttrycket att närheten till Årstaviken och Årstaskogen 
ska ”tillgängliggöras” är ett begrepp vi känner igen från 2017 då det lades fram planer 
på att exploatera stora delar av Årstaskogen.  
 
https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-
planarbete/planarende/2020-02613 
 
Centerpartiet ökade med 300 procent i området närmast Årstaskogen vid valet 2018. Vi 
har naturligtvis utgått från att medborgarna kan lita på de politiska löften som getts 
avseende Årstaskogen, samtidigt som vi fortsatt att bevaka frågan och inte riktigt kunnat 
slappna av. Förvåningen och besvikelsen är nu givetvis stor och vi kräver förklaringar 
från Centerpartiet – det parti som drivit frågan om Årstaskogens bevarande: 
 

• Hur förklarar ni att ni bryter mot vallöftet genom att besluta om 
markanvisning i Årstaskogen?  

• Vad innebär planen avseende Söderstaden för Luftvärnsberget och 
intilliggande skog i Årsta? Varför ingår Årstaskogen i programområdet? 

• Kommer utvidgningen av reservatet verkligen hinna beslutas före nästa 
val?  
 

 
Tacksamma för svar snarast!  
 
 
Årsta den 10 februari 2021 
  
Med vänliga hälsningar  
Arbetsgruppen Bevara Årstaskogen 
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