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Välkomna till höstens aktiviteter 
Vi erbjuder ett intressant program och hälsar 
välkommen till aktiviteterna. 
 

Svampvandring lördag den 27 september 

Svampkunnig guide är Berit Forsberg. Ta med korg och 
kniv samt fika för en kaffepaus. 

Samling vid Bögs gård klockan 10, se hemsidan för eventuell 
uppdatering av plats och tid. 

Fågelvandringar med Bengt 

Bengt Sundberg leder som vanligt dessa fågel-
vandringar, vilka ger en verkligt god bild av Järvafältets 
fågelfauna på höst och vinter.  

Fågelvandringarna äger rum söndagarna 
28/9, 26/10 och 30/11.  

Samlingen sker vid Naturskolan, Väsby gård 09.00 

Efter två timmars promenad rekommenderar vi en 
smörgås med kaffe eller te på Naturkaféet. 
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Natur och historia i Sörentorp – söndag den 12 oktober 10.00 

I nära 70 år har området varit svårtillgängligt för allmänheten. Före 
Polisskolan var det Svea Livgarde. Sörentorp ingår i 
Nationalstadsparken. Vi guidar i naturen och kring områdets historia. 

Utmed Edsviken mellan Silverdal och Ulriksdal har man länge kunnat gå 
eller cykla. 

Anmäl dig gärna med t ex sms till kontaktperson Torbjörn Schmidt 
0735 – 26 69 45. 

Samling 10.00 vid Rådan alltså norra entrén vid Edsviken, parkering längs 
Rådanvägen. Buss 607, 09:21 från Sollentuna Station till Rådanvägen. 

Arrangemanget ordnas tillsammans med Förbundet för Ekoparken. 

Programmet fortsätter på sidan 19. 

Strandskyddsmanifestation – torsdag 13 november 19.00 

Vi lyser upp den nya utsiktspunkten vid Edsbergs slott med 
Naturskyddsföreningens årliga strandskyddsmanifestation. 

Vi bjuder på kaffe, bullar och glögg och informerar om läget i 
strandskyddsfrågan efter kommunalvalet. 

Politiker i alla läger är välkomna. 
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Vi behöver er e-postadress för att göra våra utskick billigare och snabbare! Skicka 
er e-postadress till naturskyddsforeningsollentuna@gmail.com tillsammans med 
namn och adress så kan vi nå er enklare. Vi sprider den aldrig vidare utan 
använder den bara internt! 
 

Naturskyddsföreningens frågor till partierna 
Vi har ställt ett antal frågor till de politiska partier som är verksamma i 
Sollentuna. Frågorna ställs mot bakgrund av den förda politiken och berör 
förhållanden som engagerar föreningens medlemmar och som är aktuella 
de kommande åren. Inför årets val har samtliga partier utom SD skickat in 
svar. 
Till dessa frågor hör strandskyddet som har underminerats betydligt de 
gångna fyra åren. Med anledning av den utvecklingen har Föreningen 
givit ut rapporten Kris i strandskyddsfrågan som skickats till partiernas 
berörda ledamöter och gjorts tillgänglig för tjänstemännen. Det pågår en 
översyn av strandskyddet och kommunerna har stora möjligheter att 
påverka Länsstyrelsens beslut. Det pågår också överklaganden av 
detaljplaner, både i Silverdal och Väsjön, med anledning av intrången i 
strandskyddszonen. 

Sollentuna har avsatt stora områden som naturreservat med ambitiösa 
mål för skötsel. Samtidigt decimeras återstående natur i samband med 
detaljplaneläggning. Exploateringarna vid Silverdal och Väsjön är talande 
exempel. Det är viktigt att det byggs bostäder – men det måste inte ske i 
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strandskyddszonen – särskilt som de påtänkta bostäderna kan rymmas i 
andra delar av exploateringsområdena. 
Kommunen har antagit en klimatstrategi – men händer det någonting som 
verkar i dess riktning? En av de avgörande frågorna handlar om 
energianvändningen, den andra om kommunen aktivt vill styra 
utvecklingen och en tredje om vilka möjligheter folk har att leva 
klimatsmart. Exempelvis bra cykelvägar och en långt driven 
materialåtervinning. 
I höst- och vinterprogrammet nedan finns två tillfällen för en mera 
fördjupad diskussion i dessa frågor dels med Sollentuna Energi 
(november) och dels med Miljöutskottet (februari). 

I partiernas svar hänvisas till cykelplanen - läget är att en cykelplan håller 
på att beredas och således inte är antagen. Förslaget kan hittas via 
kommunens hemsida. 
I Sollentuna placeras en motorvägskorsning med bortåt 20 ramper. 
Finansieringen med trängselskatt är mot dess syfte när skatten infördes, 
nämligen att investera i bättre kollektivtrafik. Frågorna om 
naturkompensation är därför högst relevanta med tanke på hur mycket 
natur som påverkas – inte bara av detta enorma projekt. 
Hör följer våra fem frågor med partiernas svar. Här är svaren redigerade 
men full text kommer att publiceras på vår hemsida. 
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1 - Värna naturvärden. En kraftig utbyggnad sker i olika delar av Sollen-
tuna - bland annat i Edsberg och Väsjöområdet. Särskilt utbyggnaden 
kring Väsjön kommer att leda till en tät stadsliknande bebyggelse på 
bekostnad av de naturvärden som en sjö med naturliga stränder skulle 
kunna ge. 
1 a Är ert parti berett att se till att Östra Törnskogen, där den tidigare detalj-
planen nu återtagits, ingår i Törnskogens naturreservat? 

C Ja. Vi är beredda att inleda förhandlingar med markägaren  

FP Vi vill bevara Östra Törnskogen som naturområde men anser i dags-
läget inte att gränsdragningen behöver ändras. 

KD Ja. Det är för tidigt att idag säga exakt var vi landar men frågan 
kommer att prövas 

M Det är inte nödvändigt att göra naturreservat av området 

MP Ja. Att införliva området norr om Gustavsbergsleden, som ligger i 
randen av mossen, i naturreservatet känns naturligt med tanke på 
dess bevarandevärden 

S Ja. Området ska ingå i Törnskogens naturreservat 

SP Ja 

V Ja, det är bättre att förtäta befintliga områden. Östra Törnskogen kan 
bli en del av Törnskogens naturreservat 
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1 b Är ert parti berett att återta detaljplanen i östra Silverdal och låta den ännu 
obebyggda delen av området ingå i Tegelhagens naturreservat? 

C  Ja. 

FP Nej. Vi har inkluderat svartpälsbiets boplats i det nya 
naturreservatet och anser att den nya byggnationen blir bra. 
Sollentuna är en kommun som många vill bo i så bostäderna behövs. 

KD Nej. Det nya reservatets gränser är balanserat och väl avvägt 

M Nej, då den detaljplan som antogs i våras var bättre än den gällande 
planen som medgav byggnation av flerbostadshus. 

MP Ja.  

S Ja.  

SP Ja. 

V Nej. Det är rimligt att gå vidare med den utbyggnaden. 

 

 
Bärfis  
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2 – Bevara strandskyddet. Strandskyddets syfte är att garantera att strän-
derna förblir tillgängliga för både natur och människor. Kring Fjäturen 
finns fortfarande 300 m strandskydd i de obebyggda delarna. 
Är ert parti berett att verka för att behålla de strandskydd som ännu finns kvar i 
kommunen vid  

2 a - västra Fjäturen? 

C Ja. 

FP I dagsläget lutar det åt att vi kommer att ansluta oss till 
Länsstyrelsens yttrande angående strandskyddet. (Idag negativt) 

KD Ja/Nej. Vi vill ha en balanserad lösning som tar hänsyn både till 
behovet av bostäder och en bra tillgänglighet för allmänheten till 
sjöarna för både människa och natur 

M Vi stödjer förslaget om förändrat strandskydd i enlighet med vad 
länsstyrelsen föreslår. (Idag negativt) 

MP Ja. I grunden vill Miljöpartiet behålla strandskyddet. Planläggningen 
har dock ännu inte påbörjats i detta område. Ett tänkbart resultat av 
utredningen som ska göras är att delarna där det idag redan finns 
hus får fortsatt bestå av bostäder, men övriga områden skyddas och 
förblir obebyggda. 

S Vi vill bevara strandskyddet vid Fjäturen, men vi har ännu inte tagit 
ställning till hur långt det ska vara 

SP Ja. 

V Ja. 
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Är ert parti berett att verka för att behålla de strandskydd som ännu finns kvar i 
kommunen vid  

2 b - kring södra - östra Rösjön? 

C Ja. 

FP Ja, vi vill behålla strandskyddet. 

KD Ja/Nej. Vi vill ha en balanserad lösning som tar hänsyn både till 
behovet av bostäder och en bra tillgänglighet för allmänheten till 
sjöarna för både människa och natur. 

M Ja. 

MP Ja. På längre sikt ska marken köpas in av kommunen. 

S Ja. 300 meter strandskydd. 

SP Ja. 

V Ja. 
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Är ert parti berett att verka för att behålla de strandskydd som ännu finns kvar i 
kommunen vid 

2 c – i Silverdal vid Edsviken?  

C Ja. 

FP Detaljplanen är antagen och vi ställer oss bakom det beslut som 
kommunfullmäktige fattade.  

KD Nej. Frågan kommer att vara aktuell, särskilt mot bakgrund av pla-
nerna för Väsjöstaden, under flera år. Vi vill ha en balanserad lös-
ning som tar hänsyn både till behovet av bostäder och en bra 
tillgänglighet för allmänheten till sjöarna för både människa och 
natur. (Se svar 1b) 

M Ja, utifrån de beslut som togs av fullmäktige i våras. Vilket i relation 
till naturskyddsföreningens ståndpunkt är ett nej. (Red.) 

MP Ja. I vissa delar av området är strandskyddet redan upphävt. Det 
som är kvar av strandskyddet ska vara kvar, och de senaste delarna 
som upphävdes ska återföras. 

S 100 meter 

SP Ja. 

V Ja. 
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3 Kompensation för förlorade natur- och rekreationsvärden är aktuell för 
samhällsnyttiga projekt som gör intrång i värdefull natur. Exempel på 
stora intrång är byggandet av Förbifart Stockholm intill Järvafältet och 
förtätning med bostäder i Edsberg. 
I jämnhöjd med Häggviks station finns idag en mörk gång- och cykeltunnel under 
E4:an. Under Danderydsvägen vid Rösjöbadet finns i dag en smal gångtunnel. 

3 a - Är ert parti berett att verka för en ny attraktiv entré från kollektivtrafiken in 
i Järvareservatet, gärna med ett Naturrum? 

C Ja. Vi vill utreda förutsättningarna att däcka över E4:an och på så 
sätt göra det väsentligen enklare att nå Järvareservatet och 
Hanstareservatet.  

FP Vi anser att gång- och cykeltunneln behöver rustas upp och göras 
tryggare.  

KD Ja. Idén är värd att pröva. Vi har bejakat ett önskemål om en lokal 
busstrafik en gång i veckan för att underlätta för besökare att 
komma ut på Järvafältet. 

M Vi är positiva till att få till en attraktivare entré till Järvareservatet 

MP Ja. Överhuvudtaget måste kommunen se över entréer och vägar till 
naturreservaten för de som går, cyklar eller reser med 
kollektivtrafiken. 

S Ja. Utan att ha tagit ställning till några detaljer. 

SP Ja. 

V Inget. 
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3 b – Är ert parti berett att verka för att en bred viadukt anläggs under 
Danderydsvägen vid Rösjöbadet och då återställa Landsnoraåns övre lopp vid 
Rösjön? 

C Ja, Landsnoraån har otillfredsställande ekologisk status och Rösjöns 
utlopp mot Edsviken behöver återställas genom restaurerings-
åtgärder.  

FP Vi har tydligt markerat att Landsnoraån inte ska påverkas när kraft-
ledningen grävs ner. Vi följder den utvecklingen. 

KD Ja. Idén är värd att pröva. 

M Ja, under förutsättning att det inte medför orimliga kostnader 

MP Ja 

S Ja. Gärna i samband med att man anlägger en trevligare gångtunnel 
än den som finns i dag. 

SP Ja. 

V Nej. 
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4 – Bra cykelvägar. Särskilt viktigt är bra cykelvägar till knutpunkter i 
kollektivtrafiken och möjligheter till säker parkering av cyklar. 
4 a Hur mycket avser ert parti föreslå satsas av kommunala medel under kom-
mande mandatperiod på en bred upprustning av cykelvägarna i kommunen? 

C Vi är det enda parti mig veterligen som lämnat in ett eget remissvar 
på kommunens förslag till cykelplan. Vi är beredda att satsa på 
cykelvägar och andra cykelåtgärder.  

FP Vi har ökat satsningen på cykelbanor med 200 % från 10 miljoner till 
30. Vi vill satsa ytterligare.  

KD Ett mångmiljonbelopp. Vi har i majoriteten lagt in en stor satsning 
för de kommande åren på att förbättra cykelmiljön (20 milj./år). Vår 
ambition är att höja nivån på investeringar under flera års tid. 

M Minst 20 Mkr/år 

MP Miljöpartiets mål är klart; cykeltrafiken ska öka och biltrafiken 
minska i kommunen. 

S Vi är beredda att ligga på en investeringsbudget i storleksordningen 
50-70 mkr årligen under kommande mandatperiod 

SP Cykelvägarna är så viktiga att det får kosta det det kostar. Vi plockar 
pengarna till detta från den uteblivna Väsjöexploateringen (som vi 
hoppas inte blir av). 

V Vi står bakom den cykelplan som nyligen diskuterats och antagits i 
kommunen (†). Vi har ingen specifik satsning på detta utöver de 
redan av kommunen fastlagda. 
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4 – Bra cykelvägar. Särskilt viktigt är bra cykelvägar till knutpunkter i 
kollektivtrafiken och möjligheter till säker parkering av cyklar. 
4 b Vilka sträckor vill ni prioritera? 

C Se vårt svar på 4a. 

FP Vi vill prioritera en cykelbana längs Sollentunavägen samt där 
många cyklar. I övrigt står vi bakom den cykelplan som har antagits. 

KD Vi står bakom cykelplanen (†) och vill särskilt betona vikten att ha 
separata gång- och cykelstråk för säkerhetens skull 

M Vi vill prioritera de regionala cykelstråken, dvs. sträckorna från 
Silverdal till Rotebro och från Häggvik till Sjöberg/Danderyd 

MP Vi föreslår att kommunen börjar med området runt Väsjön, och 
därefter går vidare områdesvis.  

S Fortsätta binda ihop stråken i kommunen. ”Cykelmotorväg” mellan 
Häggvik och Väsjöområdet är en annan prioritering 

SP Det viktigaste att prioritera är ett ihophängande regionalt cykelstråk.  

V Vi står bakom cykelplanen. Se (†). 
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5. Energi och klimatåtgärder. Sollentuna kommuns klimatstrategi från 
2010 anger bland annat: ”Strategin förutsätter att en åtgärdsplan med mätbara, 
tidsatta, kostnadsberäknade åtgärder och att utsedda ansvariga tas fram. Åtgärds-
planen ska följas upp och revideras årligen. För att strategin ska bli framgångsrik 
fordras ett samspel mellan kommunen, boende och verksamma i kommunen, lik-
som med andra aktörer och myndigheter.” 

5 a Avser ert parti att i nämnder och styrelser agera för att minska behovet av 
energi för uppvärmning i ny kommunägd, respektive privatägd bebyggelse utöver 
de nya statliga reglerna? Hur ska det då genomföras? 

C Ja. Vi har tagit initiativ till investering i vindkraft; till att göra 
Sollentuna till en oljefri kommun; tagit initiativ till solcellspaket och 
att använda taken som en resurs för exempelvis solenergiutvinning.  

FP Trafik- och fastighetskontoret har anställt person som kommer att 
jobba med frågorna. Målet är att vi ska bli bättre och nu har vi 
kompetensen som krävs 

KD Ja, bland annat genom att använda modern teknik för att bygga 
energisnålt. 

M Ja. Vi vill fortsätta genomföra energieffektiviseringsåtgärder på de 
kommunala fastigheterna och uppmuntra privata fastighetsägare att 
energieffektivisera.  

MP Ja. Genom att använda modern byggnadsteknik, samt montera sol-
cellspaneler på kommunala fastigheter. Kommunen ska ställa krav 
om låg energiförbrukning som villkor när mark säljs. 

S Ja. I kommunens egna fastigheter är det en självklarhet. När det gäl-
ler privata fastighetsägare handlar det om att ställa krav i planlägg-
ning och avtal. 

SP Ja, det är viktigt. Man kan ge direktiv och ställa krav vid 
byggnationer.  

V Vi vill satsa på att fastigheter i så hög utsträckning som möjlighet 
ska kunna svara för sitt eget energibehov. Detta är möjligt genom 
såväl vindkraftverk som solceller. 
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5 b Avser ert parti att agera för att minska klimatpåverkan av kommunens inköp, 
energianvändning, anläggningsarbeten och transporter? Hur ska det då genomfö-
ras? 

C Ja. Exempelvis vill vi införa fastighetsnära återvinning, skapa fler 
infartsparkeringsplatser, förenkla för den som vill bygga energisnålt, 
söka EU-medel för kollektivtrafiksatsningar m.m. Centerpartiet vill 
fortsätta det framgångsrika arbete vi startade i Miljö- och 
klimatberedningen och fortsätta att metodiskt kartlägga utsläppen 
och skruva åt där det gör mest nytta.  

FP Ja. Ett sätt är att tillaga maten i våra verksamheter, på t ex äldre-
boenden och i förskolor och skolor. Vi har även höga krav på 
kommunens fordon. I våra upphandlingar så finns klimatreglering. 

KD Ja, kommunens klimatstrategi är ett strategiskt instrument för detta 
arbete.  Möjligheterna att ställa miljömässiga krav i samband med 
upphandling har ökat efter att EU-parlamentet röstade för ett nytt 
upphandlingsdirektiv i början på året. En mycket viktig faktor är 
utbildning och kunskap hos de som upphandlar. 

M Ja. Kommunen har bl. a. på vårt initiativ fattat beslut om investering 
i tre nya vindkraftverk som kommer att gå i bruk nästa år. Det har 
också tagits beslut om styrdokument som reglerar bl. a resor, t ex att 
undvika bil och flyg, stimulera tågresor när det gäller längre 
sträckor. Det finns också lånecyklar till kommunens personal.  

MP Ja. Ett av våra tre viktigaste vallöften är att maten i skolor, förskolor 
och äldreomsorg ska vara ekologisk och tillagad så nära den som 
ska äta den som möjligt. Vi vill se över kommunens transporter för 
att se om det finns miljövinster att göra. Vi vill göra en kartläggning 
för att se om kommunen som arbetsgivare subventionerar bilparke-
ringsplatser för anställda. Andra transportslag än bilen ska 
premieras. Vi verkar för att bilskjutsandet minskar till och från 
skolorna.  

S Ja. Vi vill ställa sociala och ekologiska krav vid upphandling. I öv-
rigt handlar det om utbildning för beslutsfattare och tjänstemän 
samt bättre styrning och uppföljning av inköp. 
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SP Ja, genom att precisera detta vid upphandling av olika arbeten och 
tjänster 

V Vi agerar bland annat för fler hemtjänstregioner vilket skulle 
möjliggöra att cykel används som färdmedel inom hemtjänsten i 
större utsträckning. Vi menar också att alla inköp i kommunen ska 
vara klimatsmarta och att närhetsprincipen måste råda vid inköp så 
att transporter minimeras. Vi vill också att samtliga kommunägda 
fastigheter förses med solceller i likhet med det försök som idag sker 
på Malmvägen.  
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5 c Importera sopor för förbränning. Sollentuna kommun är delägare i 
Brista kraftvärmeverk. En av förutsättningarna är tillförsel av sopor för 
förbränning. Den mycket tydliga och framgångsrika strävan i Sollentuna 
är att minska mängden sopor genom bättre sortering och därmed minska 
den del som går till förbränning. Behovet av tillförsel av sämre sorterade 
sopor ökar i samma mån. Den nya anläggningen i Brista släpper bland 
annat ut 75 000 ton koldioxid och 30 ton kväveoxider varje år. Vi riskerar 
att för lång tid bli fast i ett system där vi värmer oss med importerade 
osorterade sopor.  
Är ert parti berett att driva att Brista inte drivs med importerade sopor? 

C Ja, och vi var också det enda parti som lade en skrivning i 
kommunstyrelsen och hänvisade till avfallshierarkin i samband med 
Täbys plan att bygga ett kraftvärmeverk i Hagby. Vi har samma 
hållning vad gäller Brista och vill inte elda med importerade sopor.  

FP Nej. På den nya anläggningen i Brista bränns enbart utsorterade 
sopor och det görs kontroller av de sopor som importeras. De sopor 
som finns i närområdet räcker inte för att täcka upp Bristas kapacitet 
och ur ett globalt perspektiv är det bättre att importera soporna till 
Sverige än att deponera soporna i hemländerna.  

KD Ja, ett långsiktigt mål är att varje land ska ta hand om sitt eget avfall 
och att det ska ske på miljömässigt goda grunder. Den information 
vi fått är att sopor som importeras är sorterad och håller bra kvalité. 

M I Brista 2 får endast utsorterade sopor förbrännas, så ska det vara 
också fortsättningsvis 

MP Nja. Vi driver linjen att fastighetsnära insamling av förpackningar 
ska införas i Sollentuna. Det innebär att sopbilen hämtar även de 
tomma förpackningarna, precis som den idag hämtar 
komposterbart- och brännbart avfall. Det är inte en helt enkel fråga 
om förbränning av importerade sopor. Värmen kan vi nyttja på ett 
mycket mer effektivt sätt än de sydeuropeiska länderna kan. Vi ska 
dock ställa krav på att soporna är sorterade. 
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S Nej. Vår grundläggande uppfattning är att man i första hand ska ta 
hand om soporna i närområdet. Om det inte finns andra alternativ 
så får det tas under övervägande och hur det kan ske på mest 
klimatsmarta sätt. 

SP Absolut. Ja. 

V Ja: Vänsterpartiet menar att satsningar på förnyelsebar energi är 
viktigt men att dessa ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt.  
Utsläppen är inte lokala utan ut klimatsynpunkt globala, därför att 
det viktigt att de sopor som behöver förbrännas gör det där det är 
mest effektivt och med högsta rening.  

 
                                                        
† En cykelplan håller på att beredas och är således inte antagen. Den sätter 
målet att cyklingen ska fördubblas från dagens 7 % till 14 % år 2020. Till år 
2030 är målet att andelen ska vara 20 %. 
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Vi behöver er e-postadress för att göra våra utskick billigare och snabbare! Skicka 
er e-postadress till naturskyddsforeningsollentuna@gmail.com tillsammans med 
namn och adress så kan vi nå er enklare. Vi sprider den aldrig vidare utan 
använder den bara internt! 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Besök på Sollentuna Energi – tisdag den 25 november 18.30 

Vi besöker Sollentuna Energi för att informera oss om deras 
verksamhet. Aktuella ämnen för besöket kan vara 

• återvinning av material kontra energianvändning 
• lokal energiproduktion, t.ex. nettodebitering av el 
• säsongslagring av värme och kyla 

Sollentuna Energi hanterar även vårt stadsnät och är därför en 
central aktör till vår tjänst. 

Adress Knista gårdsväg 12. Buss 522 eller 528 från Sollentuna station  

Besök på Edvard Andersons växthus – 4 februari 18.30–19.30 

Följ med in i värmen på en guidad tur i Edvard Andersons växthus i 
Bergianska trädgården. Där kommer vi att titta på växter från bland 
annat medelhavet, Australien och Sydafrika. 

Obligatorisk anmälan görs till saralundkvist85@hotmail.com senast 28 
januari 2015. Inträde och guidning ingår. Begränsat antal deltagare, 
först till kvarn gäller. Samling utanför Edvard Andersons växthus 18.20 

Pendeltåg från Sollentuna station kl.17.34 Buss 540 18.00 från Ulriksdal, gå 
av vid Frescati. Alternativt ta tunnelbanans röda linje till Universitet och 
promenera till Bergianska trädgården ca 10 minuter. 

Ge dig en chans till lite ljusterapi under den mörka årstiden.  
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Sverige Porto Betalt 

 

Kommunens miljöstrategi – 11 februari 2014 19.00 - 21.00 

Hearing med Miljöutskottet. Miljö- och klimatstrateg Malin Möller 
redovisar kommunens miljöstrategiska plan. 

Hearing med de politiska partierna som är representerade i 
Miljöutskottet. Naturskyddsföreningen och de närvarande ställer 
frågor. 

Kommunalhuset plan 13. Närmare information hittas på 
Naturskyddsföreningens hemsida och med nästa programutskick. 


