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Rädda Gammeludden
från hård exploatering
■■ Varför är kommunens politiska ansvariga så angelägna om
att tillmötesgå den nuvarande
ägarens önskemål, som ställer
hela idén om det redan beslutade
kulturreservatet på ända? Inte
kan det vara för att kommunen
har första tjing på vårdplatser,
för på Nacka kommuns hemsida
(uppdaterad den 28 januari)ges
följande upplysning: ”kommunen
[kan] avtala om enstaka platser i
nedanstående korttidsboenden:
Gammeluddshemmet, Saltsjöbadens sjukhem AB”.
Anses det vara på grund av att
Gammeluddshemmet genererar
ett antal arbetsplatser? Så är det
visserligen, men de är på intet vis
förbehållna boende i Nacka kommun. Cathrin Bergenstråhle (M)
säger: ”Gammeluddshemmet…
måste kunna utvecklas för att
vara kvar i kommunen”. Har den
nuvarande ägaren ställt ultimatum? Varför lägger sig kommunens politiker i så fall platt för
propåerna?
Om familjen Egserius vill sälja,
ska det väl inte vara omöjligt att
finna en köpare som vill fortsätta
att bedriva verksamheten.
Går inte det, kan familjen
fortsätta som nu, dock utan att
spränga sönder Ryssberget från
sjösidan och bebygga det från
landsidan.
Vilket för oss in på markfrågan.

bör inte vara längre än 2 000 tecken, svar 1 200 tecken. Vi
förbehåller oss rätten att korta och redigera texter. Insänt material returneras ej. Bifoga namn, adress och telefonnummer även om du skriver
under signatur. Anonyma insändare publiceras ej.

Dit t inl ägg

Politiker agera mot
Slussenkatastrofen

Kommunens politiker lägger sig platt inför Gammeluddshemmets ägare, anser insändarskribenterna.
Foto: Åsa Sommarström

Fortfarande enligt Bergenstråhle
upplåter Gammeluddshemmet
”mycket mark till reservatet”. Hur
mycket? Gissningsvis är detta
mark som omfattas av strandskyddet. Varför ska man här frångå det regelverk som stadgar hur
upplåten mark ska ersättas?
Finns det överhuvudtaget något
som motiverar att kommunen
skänker bort en villatomt med
sjöutsikt som inte ligger intill
Ryssberget utan utgör en del av

det? Har Nacka kommun någon
anledning att bistå Gammeluddshemmet med deras planerade
utbyggnad? Hemmet äger en
fastighet på andra sidan Sieverts
väg. Bebygg den! Bergenstråhle
”tror inte att en utbyggnad får så
väldigt svåra konsekvenser för
reservatet”. Tvärtom! Det som
föreslås och som hon står bakom
kommer, som redan sagts, att
ställa hela idén om ett kulturreservat på ända.

Varför ska man här frångå det regelverk som stadgar hur upplåten
mark ska ersättas?

Jonas och Gunilla
von Malmborg
boende på Gammeludden

■■Stockholms stads planer för
Slussen skulle om de kom att
genomföras få allvarliga konsekvenser för trafikanter från Nacka
och Värmdö . Stockholm stads
detaljplan för nybyggnad av Slussen har underkänts av mark- och
miljödomstolen. Detta beslut
kommer under juni att överprövas
av mark- och miljööverdomstolen.
Stockholm stad har genom
en separat detaljplan föreslagit
att bussterminalen sprängs in i
Katarinaberget.
Den detaljplanen ligger för
prövning i mark- och miljödomstolen. Stockholms stads
beslut om överenskommelsen
med Atrium-Ljungberggruppen
angående bland annat ekonomiska bidrag är överklagat till
förvaltningsrätten. Som det ser ut
nu är frågan om Slussens framtid
i händerna på olika juridiska
processer. I dag är det alltså
ingen som vet hur det kommer
att gå med denna. Företrädare för
näringslivet underkänner Stockholms förslag ”Nya Slussen”. Som
vi ser det kommer de allvarligaste
konsekvenserna för Nacka- och
Värmdöborna att bli följande:
w Längre restid – inte minst under
den långa byggtiden 8 år, särskilt
för resande med Saltsjöbanan.
w Längre gångavstånd till t-bana.

Fästingtider!
tBe-fallen
ökar,
vi sänker
priset!

10%

rabatt på
TBE-vaccin

Gäller tom 15/6

bebyggda områden så att vi kan få
lugn och ro i våra bostäder utan att
ständigt störas av dessa bullergalningar!

försökte göra något åt detta
elände?
Det kan inte vara meningen att vi
måste stå ut med att bli terroriserade på detta förödande sätt.
Förbjud detta förbannade ofog i
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Superhjälten Peter på Statoil i Saltsjöbaden har agerat igen! Han hittade mitt
bankkort, spårade mitt
telefonnummer och jag
var räddad. Vad jag hört
var det inte första gången
denne riddare ryckte ut.
Jag är dig så tacksam!

Tyck
till!

Välkommen till
Fästingbussen!

– allttid nära dig

l

Åke Ekstam
Henrik Isoz
Bo Snellman

Veckans
hjälte

Buller från mc terroriserar
■■Hur jävla länge ska dessa förbannade marodörer till motorcykelåkare få fortsätta att störa oss
andra med sitt fullständigt vansinniga och odämpade avgasbuller?
Hur skulle det vara om någon

w Risk för trafikanterna att bli
innebrända i bussterminalen.
w Lång byggtid med stora trafikproblem.
w Långa ovissa juridiska processer.
w Onödiga förstärkningsarbeten
av Slussen innan bygget kan starta.
w Finansieringen är oklar. Hur
drabbar det Nacka- och Värmdöborna?
Mot bakgrund av ovanstående
önskar vi att våra förtroendevalda i Nacka och Värmdö vidtar
följande åtgärder:
Sätt er in i konsekvenserna,
som Stockholms förslag ”Nya
Slussen” får för Nacka- och
Värmdöborna. Sätt er in i det
förslag, som visar att man kan
bygga om Slussen inom gällande
detaljplan, nämligen Slussen
plan B. Detta förslag behåller
bussterminalen och Saltsjöbanan i nuvarande läge och innebär
halverad byggtid. Ha en dialog
med den grupp mycket kompetenta personer som utarbetat
Slussen plan B.
Vi vill att de förtroendevalda
följer upp att de krav kommunerna under remisstiden ställt för
en bra trafik.
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