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Grön Översiktsplan TYRESÖ  Program 2015.01.30 IV 

 Bättre skydd av vår natur, som är Tyresös i särklass viktigaste tillgång och 

attraktion för besökare, inflyttare och invånare. 

Nya naturreservat bör bildas vid: 

- Barnsjön/Gammelströmmen/Prästängen/Wättingestråket (BN). 

- Telegrafberget (Tyresös första boplats)/ Ällmora Träsk (vattentäkt) (BRN) och Karptjärn  

   med tillhörande dalgång på Brevikshalvön. 

Naturmark bör skyddas genom detaljplaner vid: 

- Albyreservatet (AN). Markerat som strövområde enligt Grönplan 2009. 

- De delar i Östra Tyresö som ligger utanför nya detaljplaner. tex. Brevik, Raksta, Bergholm  

   och Solberga. 

 

 Ny NaturPark/Stadsmatpark i Petterbodastråket (PN). Jmfr Grönplan 2009. 

Petterbodastråket är det minst skyddade partiet av hela Tyrestakilen. 

Uppmärksamhet på Sportcentrets planer och markförläggning av kraftledning. 

 

 Förstärkning av Tyrestakilen genom: 

- Flyttning av Bussdepån och Kretsloppscentralen till Skrubba/Hedvigslund. 

  Ett samarbetsprojekt med Stockholm/Nacka (Älta). 

  Bullrande verksamhet flyttas till mindre känslig plats samtidigt som den tunga trafiken  

  genom Bollmora/Öringe minskar. Dessutom försvinner naturbarriärer i form av höga plank  

  och stängsel. Delar av den frigjorda marken kan möjligen bebyggas med bostäder. 

  (TNF var tidigt emot dessa verksamheter redan vid etableringen i dessa ekologiskt känsliga  

  områden). 

- Regionala samarbeten i första hand med Nacka, Stockholm och Erstavik. 

- Anläggande av två Ekodukter eller Faunaportar (FP) över/under Tyresövägen vid Sidvalls- 

  vägen (Rackethallen) och Ridskolevägen (Öringe). Samordning med markförläggning av  

  kraftledning. Ekodukter (faunabroar) ger många fördelar ekologiskt, ljudmässigt och  

  estetiskt 

 

 Centrala naturområden (Natur) och ”gröna kapillärer” skall skyddas genom att dessa 

fastställes i detaljplaner. Jmfr detaljplan Kryddvägen. 

  

Anläggande av fler våtmarker/dagvattendammar (DV) lika Kolardammen och nya öppna 

dagvattenstråk, jmfr Grönplan 2009. 

Vid Prästängen, Wättinge Gårdsväg, Öringesjön och Petterbodaparken. 

 

Ekologisk Allemansrätt/ Bostadsnära Natur 

Alla som bor eller arbetar i Tyresö kommun skall ha tillgång till meningsfull daglig natur-

kontakt inom 300 meter från där de bor eller arbetar. 

Detta som en strategisk resurs i kommunens folkhälsoarbete. 
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 Förbättrade förbindelser för gående, cyklister och skidåkare. 

- Ny ”faunabro” (FB) över Nyforsviken ger ny Entré till Tyresta och knyter samman Alby 

  med Tyresta för människor och djur både sommar- och vintertid. 

- Ny GC-bro över Gudö Å vid reningsverket förbättrar promenadstråket runt  

  Långsjön. Jmfr Grönplan 2009. Samarbete med Haninge. 

- Ny gång- och cykelväg vid golfbanan och vidare in i Erstaviksområdet underlättar  

  för Tyresöborna att nå Erstavik och Nackareservaten. 

  Samarbete med Nacka och Erstavik. 

- Ny gång- och cykelväg som fortsättning på Bollmoravägen över Skrubbatriangeln  

  för de boende i Lindalen och Hanviken att nå Skrubbaområdet och Drevviken samt  

  ny faunaport (FP) under Vendelsövägen 260.  

  Samordning med Stockholms Stad via LÄSK-samarbetet. 

- Ny skyddad cykelväg från Trollbäckens C till Tyresö C. 

- Ny manuell fäjeförbindelse över Lura ström underlättar för Breviksborna att  

  nå Tyresta Naturreservat. 

- Uppmärkt vandringsled från Sandholmarnas badplats till Grisselberget. 

- Nya korta närnaturstigar sk ”walkways”nära bostadsområden. För en grönare väg till  

  bussen eller butiken. 

 

 Nya ekologiska bostadsområden (EB) vid Tyresö Gymnasium (som flyttas) och möjligen på 

delar av den frigjorda marken efter Bussdepån och Kretsloppscentralen. 

Befintlig Naturmark skall behållas som närnatur för de nya bostäderna. 

Nuvarande industri-/hantverksområde vid Industrivägen/Vintervägen ändras till bostäder i 

bra centralt läge mycket nära kollektivtrafik och centrum. 

Många av de befintliga verksamheterna kan återflytta till bostadshusens bottenvåningar 

eller flyttas till NTC. tex. musik, cykel, skyltar, pizzeria m.fl. 

Bilverkstäder och -besiktning, som idag har för små uppställningsplatser, flyttas till 

Skrubba/Hedvigslund. 

 

 Nya lokala snöupplag för att undvika långa transporter. 

Snöupplagen bör utföras täta och lakvattnet renas innan det släpps ut i mark och sjöar. 

 

 Hög mätbar Grönytefaktor skall eftersträvas vid all ny bebyggelse (jmfr Norra Djurgårds-

staden). Grönytefaktor= Ekologisk effektiv yta/Hela fastighetens yta. Gärna 0,6 eller mer. 

Detta innebär hög andel gröna markytor, vegetationstak och i vissa fall även vegetations-

beklädda fasader. 

Detta bidrar till att upprätthålla och förbättra ekosystemtjänster (producerande, reglerande, 

kulturella, understödjande) och ekologiska spridningssamband samt minskar dagvatten-

hanteringen. 

 

 Bullerplank och stängsel skall utföras med passager som positivt bidrar till ekologisk 

spridning. 


