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Mark- och miljödomstolen kan ge oss rätt!
Nacka kommun bygger stad och då måste dagvattenfrågan lösas. Kommunen vill leda vattnet till
Järlasjön och har sökt tillstånd för detta hos Mark- och miljödomstolen. Det handlar om förorenat
vatten från nya hårdgjorda ytor hela vägen mellan Nacka Forum till Sickla industriväg. Att Järlasjön
och Sicklasjön mår dåligt idag märks på flera sätt. Vattnet är grumligt, sjöbotten är död och
stränderna kladdiga där du badar. På sommaren drabbas sjön regelbundet av algblomning. Våra
stora fiskarter kan inte överleva. Nästan bara skräpfisk, s.k. Tusenbröder, finns idag i vår sjö.
Det är fullt möjligt att restaurera både Järlasjön och Sicklasjön. Men då måste mängden tillförda
näringssalter minska radikalt. Vi måste få bort dagens orenade utsläpp från t.ex. Sickla köpkvarter
och se till att nya Nacka stad inte tillåts släppa ut sitt dagvatten i sjön. För att nå målet om en ren
och frisk sjö måste dagvattnet renas nära källan med växtbäddar, dammar och skelettjordar m.m.
Istället för att leda dagvattnet vidare till Järlasjön bör det ledas till den betydligt tåligare Saltsjön.
Från den lägsta dagvattenpunkten (Planiavägen) är det bara 600 meter till Saltsjön. En sådan tunnel
har kommunen kostnadsberäknat till 24 mkr.
Just nu har vi god chans att göra något för vår sjö. Flera av fastighetsägarna i Kyrkviken är sakägare
i domstolsförhandlingen om skärmbassängen. De kan tillsammans med Nysätra villaägarförening på
goda grunder hävda att skärmbassängen strider mot Miljöbalken, EU-direktiv m.m. och kräva att
sjön ska uppnå det som EUs vattendirektiv kallar God Ekologisk Status. Men för att vinna målet
måste de ha hjälp av miljö- och juridisk expertis. Stellan Hamrin, tidigare chef för Sötvattenlaboratoriet i Drottningholm vid SLU, och miljöjurist Christina Hörnberg företräder i processen.
Båda har lång erfarenhet av att driva vattenmål. Villaägarföreningen bedömer att kostnaden för
denna expertis, tillsammans med kostnader för opinionsbildning inför höstens kommunval, kan
hamna på ca 220 000 kr. För dig som vill lära mer om dagvattenrening och Järlasjön bifogar vi
sakägarnas yttranden till domstolen. Långt men läsvärt!

Nysätra Villaägarförening har sedan en tid tillhandahållit ett särskilt konto för
insamling. Vi hoppas att din förening har möjlighet att lämna ett bidrag till arbetet.
Det går i så fall bra att swisha valfritt belopp till Swishkonto 123 510 48 15. Märk
betalningen med ”Kyrkviken”. Blir det pengar över, efter att processen är avslutad,
har Villaägarföreningen beslutat att överskottet återbetalas till bidragsgivarna.
Detta gäller även för enskilda medlemmars bidrag i din förening. Med Swishbetalningar är detta praktiskt möjligt. I början på juni hade insamlingen nått ca
70 000 kr.
För Nätverket Järlasjön
Bjarne Hanson
Nysätra

Marie Ahlgren
Storängen

Anders Österlund
Lillängen

Kåre Jansson
Sickla Strand

