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Våra politiker om Kyrkviksparken och dagvattenhanteringen 
 

I lördags samlade Nätverket Järlasjön de politiska partierna i Kyrkviksparken för att höra 

deras inställning till de planerade dagvattenutsläppen och den framtida parkmiljön runt 

Kyrkviken. 

Alla partier i kommunstyrelsen var representerade. I parken medverkade allt från 

kommunalråd, nämndordföranden, språkrör eller gruppledare. Innan mötet hade varje parti 

fått sig tillsänt 11 skriftliga frågor att besvara. De skriftliga svaren kommer vi senare 

sammanställa och lägga ut på www.räddajärlasjön.nu . De 11 frågorna bifogas detta mail. 

Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Nackalistan svarade på varje fråga. Liberalerna, 

Kristdemokraterna och Moderaterna undvek direkta svar men uttryckte partiets mer 

allmänna inställning. Socialdemokraterna ville avvakta till efter parkmötet med att lämna 

svar. 

Sammanfattningsvis svarade den styrande Alliansen (M, L, C och Kd) att nya Nacka stads (80 

hektar) dagvatten ska ledas ut i Kyrkviken och att miljökonsekvenserna av föroreningarna 

ska mildras med hjälp av en 300 m lång skärmbassäng längs vikens norra strand. Alla 

Allianspartier undvek att svara på frågan om de anser att alternativen (rening på land eller 

reningstunnel till Svindersviken) är tillräckligt belysta. De borgerliga partiernas 

huvudargument för skärmbassängalternativet är att den är billig (3 mkr) att bygga och att 

den går snabbt.  Den påkostade övertäckning/brygga (32 mkr, 3000 kvm) som 

kommunstyrelsen sökt tillstånd om att få bygga stöds inte av Allianspartierna 

(Kommunstyrelsens majoritet). Varför kommunstyrelsen har ansökt hos Mark- och 

miljödomstolen om en brygganläggning som man inte vill bygga förblev ganska oklart. Det 

krävs mer samråd hävdade alla Allianspartier. Överdäckningen är inte heller upptaget i 

kommande års investeringsplan och inga medel finns budgeterade. Av mötet framgick att 

Alliansen siktar på en mindre badbrygga vid Ekudden.  

När det gäller den framtida Kyrkviksparken fanns en samsyn inom Alliansen om att 

Järlaleden bör stängas för buss- och biltrafik när Planiavägen ansluts till Värmdövägen. 

Moderaterna, som har en stabil majoritet bakom sig i denna fråga, ville dock inte avge något 

tydligt vallöfte avseende detta.  

När det gäller den nya lokalväg- och bostadsbebyggelse som Atrium Ljungberg hoppas få 

bygga i västra parken vill Allianspartierna inte binda sig för annat än att den totala parkytan 

inte ska minska. Liberalerna lovar att rösta nej till en av huskropparna. Vi fick inte heller 

några klara besked när det gäller den nya bebyggelse som är föreslagen nära Ekudden.  

Av mötet och de skriftliga svaren kan vi dra slutsatsen att Järlaleden på sikt sannolikt stängs 

av men att den nya bebyggelse som planeras kommer krympa parken motsvarande den yta 



som Järlaleden idag upptar.  Längs hela parkens strand och ca 10 m bit ut i vattnet, kommer 

det ligga en sedimentationsbassäng. Något strandbad blir det inte, istället en badbrygga vid 

Ekudden.  

För Järla- och Sicklasjöarna del kommer gödningen med näringssalter att fortsätta. Bara 25 

procent av inkommande kväve och ca 50 procent av inkommande fosfor kommer att renas 

bakom skärmen innan vattnet leds vidare ut i sjön.  

Även den politiska oppositionen var ganska enig. Tre av de fyra (Nackalistan, V, Mp) svarade 

på samtliga skriftliga frågor. Oppositionsrådet Khashayar Farmanbar (S) ville avvakta men 

lovade att återkomma i god tid före valet. Alla oppositionspartier vidhöll att alternativen 

med reningstunnel och landbaserad rening inte är seriöst utredda. Dessa partier har lovat 

Nätverket Järlasjön att i fullmäktige kräva att en seriös utredning genomförs och då främst 

tunnelalternativet till Saltsjön.  

Även Socialdemokraterna vill att en seriös utredning av tunnelalternativet genomförs 

snarast, gärna med start för höstens val. Beroende av vad utredningen visar kommer S sedan 

ta ställning till om ett utlopp i Kyrkviken eller i Svindersviken är miljömässigt och ekonomiskt 

bäst. S befarade att en bergtunnel kan bli dyr att anlägga.  

Vad gäller Järlaleden menar Vänsterpartiet och Miljöpartiet att leden ska stängas av när 

Planiavägens anslutning till Värmdövägen är klar. Nackalistan var här inte lika tydlig utan 

passade på denna fråga. Vad gäller ny bebyggelse i parken säger Nackalistan bara klart nej 

till bebyggelse i den östra delen.  

Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att rösta nej till bebyggelse som inkräktar 

på/minskar parkens nuvarande yta.  
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