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Samrådsyttrande förslag till Översiktsplan för Stockholms Stad 

Föreningen Rädda Ältasjön är en ideell miljöorganisation med cirka 150 medlemmar som 
grundades 1975 med syfte att bevaka och skydda miljön i Ältasjön (belägen i Nacka Kommun 
och Stockholms Stad) samt sjöns stränder och till- och avrinningsområden. Även Ältaåns och 
Söderbysjön-Dammtorpssjöns Natura 2000-område nedströms ingår i vårt 
verksamhetsområde. Vi beaktar både de ekologiska och de rekreativa värdena.  
Vi bedriver informationsspridning till allmänheten och fungerar som remissorgan för planer i 
områdena. Utöver detta bedriver vi viss praktisk miljövård, bl a vegetationsklippning i 
Ältasjön. 
 
Föreningen har tagit del av samrådshandlingarna för förslaget till Stockholms Översiktsplan  
som finns utställt t o m 2017-01-10 av Stockholms Stad:  
http://vaxer.stockholm.se/tema/oversiktsplan-for-stockholm/uppdatering-av-oversiktplanen/ 
 
Föreningen Rädda Ältasjön har följande synpunkter på förslaget: 
 

 Stärk/skydda gröna kilarna 
Föreningen Rädda Ältasjön är positiv till stärkandet av gröna kilarna. I förslaget till 
RUFS 2050 förordas mellankommunal samverkan kring gröna kilarna. Vi vill gärna att 
Stockholms Stads översiktsplan vidare konkretiserar hur denna samverkan ska ske. Vi 
vill bl a att Stockholms Stad samt Nacka Kommun samarbetar med att stärka 
sambandet mellan Nackareservatet och Flatens Naturreservat (som ingår i 
Tyrestakilen). Här har tyvärr sambanden delvis försämrats 2010 då området kalhuggits 
och en stor mängd ekar gått förlorat. Detta skedde helt utan samverkan mellan 
kommunerna. En konkret åtgärd vore att grannkommuner tillfrågas innan skog 
avverkas på gröna kilar i angränsande kommuner. Vi vill även att de gröna kilarna får 
ett starkare skydd, t ex genom bildande av naturreservat.  

 

 



 

 

 Dagvattenhanteringen i området Bagarmossen-Kärrtorp-Björkhagen 
Föreningen Rädda Ältasjön är oroliga över riskerna med dagvattenhanteringen i 
området Bagarmossen-Kärrtorp-Björkhagen som står som "Område med blandad 
stadsbebyggelse där omfattande komplettering föreslås." Enligt Tjänsteutlåtande 
DNR  2012-16072 avseende planarbetet i Kv Kanslichefen i Bagarmossen så saknas 
dagvattenledningar i det området. Då Bagarmossen-Kärrtorp-Björkhagen är byggt 
under samma tidsperiod får man väl anta att situationen är likartad i delar av 
området.och att läget gör att dåligt omhändertaget dagvatten rinner mot Ältaån, 
Söderbysjön och Dammtorpssjön. 

 Flatens naturreservat ej korrekt utsatt på kartan 
I kartan på s. 137 samt i bilaga 
http://vaxer.stockholm.se/globalassets/tema/oversiktsplanen/uppdatering-av-
op/karta_stadsutvecklingsmojligheter_a3.pdf 
är Flatens Naturreservat ej korrekt utritad. Den del av naturreservatet som sträcker sig 
öster om Tyresöleden och omfattar delar av Ältasjön och Ältasjöns västra strand är i 
handlingarna ej markerat som skyddat område/naturreservat. Flatens naturreservat 
instiftades kring 2004 och dessa delar ingick i naturreservatet från start. Se de 
bifogade utsnittet över förslag till karta i Stockholms översiktplan samt reservatskarta 
för Flatens Naturreservat. 

 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 

 

 

Lina Olsson 
Ordförande Föreningen Rädda Ältasjön  

Älta Strandväg 59 
138 33 Älta 
0706-982414 
info@altasjon.se  
www.altasjon.nu 

Föreningen Rädda Ältasjön är en ideell och opolitisk miljöorganisation grundad 1975, som arbetar med 

informationsspridning till allmänheten samt fungerar som påtryckare och remissorgan när det gäller 

miljöfrågor i och kring Ältasjön. Föreningen bedriver även verksamhet såsom vegetationsklippning. 
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Vid Flaten finns många möjligheter att promenera, bada,  
sola, ha picknick, eller att bara uppleva lugnet och still-
heten i naturen. 

Landskapet kring sjön är omväxlande. Det utgörs av skog-
klädd sprickdalsterräng med dramatiska branter men också 
mindre bergsformationer och klippor. Här och var öppnar 
sig ljusa gläntor, slåtterängar eller betesmarker. På många 
platser ges vackra vyer över vattnet och det kuperade land-
skapet runtomkring. 

Allt från de ursprungliga gårdarna med sina odlingsmarker 
till badet från 30-talet, föreningsstugor och koloniområden 
bidrar också till områdets karaktär.  

Området med skogar, kulturmarker och stränder är avsatt  
som naturreservat. Syftet är att främja det rörliga frilufts-
livet och att bevara flora och fauna. Reservatet är det 
största sammanhängande naturområdet inom Stockholms 
stads gränser.

Tidigare öppna kulturmarker har åter öppnats i samband 
med planeringen för reservatet. Hagar med betesdjur är 
en förutsättningen för att det öppna landskapet ska kunna 
bevaras. För att underlätta för dig som besökare finns 
flera passager genom hägnen även utanför markerade 
vandringsleder.

Oavsett var du befinner dig finns några platser i reservatet 
som är värda en omväg (jfr kartan):
1.  Lundar på Ekudden
2.  Branter, höjder, grotta och fornborg
3.  Bäckravinen vid utloppet 
4.  Ängsmark vid Orhem
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Fullständiga föreskrifter för reservatet finns hos 
Stadsbyggnadskontoret.

Stockholms Stad äger marken inom reservatet. 
Naturvårdsförvaltare är Skarpnäcks 
stadsdelsförvaltning . 

www.stockholm.se


