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I tidningen Enskede-Årsta nummer 26 2016 framkommer att miljöborgarrådet
uttalar att beslut om naturreservat i Årstaskogen kan komma att dröja till
mandatperiodens slut det vill säga 2018. Beslutet har förberetts i många år och
under förra mandatperioden var förslaget till gränsdragning på samråd. Kritik
framfördes från bland annat koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn, där bland
annat enligt förslaget koloniområdet skulle delas så att cirka en tredjedel av
kolonilotterna hamnande innanför det föreslagna naturreservatet och två
tredjedelar av kolonilotterna utanför. En tomt skulle till och med delas.
Politiker inbjöds av koloniträdgårdsföreningen för att visa hur området skulle
delas, där bland annat jag och borgarrådet Helldén deltog.
Förslaget om naturreservat i Årstaskogen har varit aktuell mycket länge.
Det har funnits olika politiska åsikter om bildandet av detta naturreservat och
hur man ska förhålla sig till naturreservat i ett så stadsnära område samt vilket
värde denna skog egentligen har. Detta i en tid då samtidigt bostadsbristen är
skriande och där behov finns att fortsätta bygga tätt i de stadsdelar som gränsar
till Årstaskogen, något som vi liberaler välkomnar. För att kunna bygga
tillräckligt mycket och tillräckligt bra, borde vi som politiker kunna enas om
att frågor som redan har avgjorts borde komma till skyndsamt avslut snarare
än att dras i långbänk. Både koloniträdgårdsföreningen och andra uttrycker att
denna ovisshet om vad som ska hända är av ondo. Man efterlyser ett beslut så
att man därefter vet hur man ska förhålla sig.
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Av den anledningen vill jag ställa följande frågor till borgarrådet Luhr:
1. Av vilken anledning ska ett beslut om naturreservat i Årstaskogen
behöva dröja till 2018 när beslutet har förberetts så länge?
2. Anser borgarrådet att det är acceptabelt att beslut som förberetts under
många år fördröjs på detta sätt och att därmed exempelvis
koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn ska behöva leva i ovisshet under
många år?
Stockholm den 26 september 2016

Peter Backlund

