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Yttrande beträffande detaljplan för Bo 1:51 delar av Boo och
Lännersta, Boovägen, Kaptensvägen, Kaptensstigen m.fl., i Nacka
kommun
Vi vidhåller tidigare åsikter (se nedan) och uppmanar kommunen att rekommendera
skötselplaner för de små grönområdena på samma sätt som för fornminnesområdena.
Vi vill även tillägga detta:
Den vägskärning som planeras i kröken på Boovägen, vid fastighet 1:86, riskerar att
betydligt förfula miljön kring Boo Gård. Det vore önskvärt om detta kunde lösas på annat
sätt, t.ex. genom att enkelrikta Boovägen eller att lösa in en liten del av Boo Gårds mark.
Även om Boo Gård är K-märkt skulle detta ge en vackrare miljö i sin helhet.
Boo- Miljö och Naturvänner har inget att erinra mot planen i stort. Vi vill dock framhålla att
det är viktigt att skötselplaner upprättas för de små grönområdena, som sinsemellan är
av olika karaktär. T.ex. bör området med fornlämningar hållas öppet och Boo-badet kan
med fördel skötas som park. Det lilla naturområdet väster om båtklubben bör däremot
inte röjas eller ”städas”, då den snåriga vegetationen är till fördel för insekts- och
fågelfaunan. Här finns t.ex näktergal.(Inventering av små grönområden, Boo Miljö- och
Naturvänner 2003).
Vi ser positivt på att stora delar av området har belagts med prickmark till förmån för
bevarande av såväl den biologiska mångfalden som det gamla kulturlandskapet, t.ex det
gamla Sjöängsgärdet söder om den gamla trädgårdsmästarbostaden (i:987, 1:918 m.fl.). Inom
den prickade marken behövs marklov för fällning av alla större träd. Detta är bra.
Erfarenheten visar dock att detta instrument inte fungerar i praktiken. Främst beror
detta på att någon påföljd för olovlig trädfällning inte kan eller brukar utdömas. Därför
måste ordentlig information om detta ut till nuvarande och till kommande markägare,
inklusive byggföretag.
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