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Nacka kommun
___________________________________________________________________________
Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner har tagit del av förslaget till
placering och utformning av den provisoriska Boo återvinningscentral, som är tänkt att fungera
under tiden Skuru återvinningscentral byggs om.
Den föreslagna platsen är uppdelad på två anläggningar, en öster om och en väster om
Boovägen, precis där Boovägen i söder går under Värmdöleden i viadukten.
Vi anser platsen är mycket illa vald av flera skäl;
Natur - Värdefull skog måste fällas. Återvinningscentralen är provisorisk, men skogen får vi
inte tillbaka. Den föreslagna platsen är till stora delar skogbevuxen och innehåller skog med
höga naturvärden, inventerad och redovisad i Grönprogrammet, som är underlag för Nackas
översiktsplan 2012 och i detalj inför programskrivningen för Detaljplan för Sydöstra Boo. I
samband med rekognosering inför en vandring i helgen i Dalkarlsområdet hittades tillsammans
med biolog Tomas Fasth signalarterna trådticka och luddticka, den senare rödlistad, på platsen.
Trafik - Ytterligare två mycket trafikerade in- och utfarter måste byggas i backe och
kurva på Boovägen. Den befintliga gång- och cykelvägen längs Boovägen är skolväg för
barnen ner till Boo Gårds förskola och skola liksom till Boovallen och blir belastad av korsande
biltrafik ifrån ny in- och utfart till återvinningscentralen.
Ekonomi - Anläggningarna innebär markarbeten som kräver utplaning av stora ytor
genom sprängningar och uppfyllnader samt anläggning av nya in- och utfarter till Boovägen, det innebär stora kostnader. Det blir ett dyrt provisorium, som kostar ytterligare
pengar att sedan riva.
Alternativ finns - Hela Bootippen ligger bredvid som redan ianspråkstagen mark med stora
uppfyllda ytor och befintlig infart, den skulle enkelt kunna användas som provisorium utan
stora kostnader. Ett stort område norr om Värmdövägen efter viadukten på östra sidan är sedan
länge en avriven yta, som tjänar som upplagsplats och kunde eventuellt användas. Längs
Prästkragens väg ligger ett avsprängt område som eventuellt kunde användas.
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Detaljplanen för Sydöstra Boo ännu inte antagen - Den föreslagna platsen ligger inom
planområdet för Detaljplanen för Sydöstra Boo. Arbete pågår med detaljplanen och att föregå
en framtida markanvändning och avhända sig möjligheten att bevara värdefull natur i ett nytt
sammanhang är oklokt och föga demokratiskt.
Till dessa synpunkter vill vi lägga;
Ofullständiga handlingar - Bygglovsansökan gäller endast mindre byggnad för personal.
Inget marklov är sökt. Platsen har nivåskillnader på från cirka + 22 till + 30, med berg i dagen,
vilket kräver stora uppfyllnader och schakter. I bygglovet redovisade handlingar saknar
höjdsättning och inga lösningar för nivåskillnader är redovisade, inga slänter är utritade. Den
föreslagna utformningen kommer att ta i anspråk betydligt större del av naturmarken än den
markerade på grund av alla släntningar till omgivande terräng. Förslaget känns som en
skrivbordsprodukt och man kan undra om förslagsställaren verkligen varit på platsen.
Vi anser att platsen för den provisoriska Boo återvinningscentral är mycket illa vald och
att alternativ plats måste utredas.
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