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 Stadsbyggnadsförvaltningen  
 plan@tyreso.se 
 Tyresö Kommun  
 13581 TYRESÖ  
 
YTTRANDE över detaljplan för Granängstorget. 
Fastigheterna Näsby 4:695, Nyboda 1:20, del av Nyboda 1:4, 1:12, 1:13, 1:16, 1:17 samt del 
av Bollmora 2:1 m.fl, inom Tyresö Kommun, Stockholms län  
Dnr 2015 KSM 0336 oktober 2017 GRANSKNINGSSKEDE. 
 
Eftersom vår kommuns styrande politiker och tjänstepersoner hellre går exploatörerna till 
mötes än lyssnar på medborgarnas egen intresseorganisation framstår det alltmer meningslöst 
för oss att yttra oss över detaljplaneringen i kommunen.  
Ingenting av det vi påpekade i förra samrådet har det tagits någon notis om.  
Erfarenhetsmässigt vet vi ju att möjligheten att påverka detaljplaner i granskningsskedet är 
mycket begränsade. Det minskar medborgarnas möjligheter till dialog.  

Vi motsätter oss alla planer som tillsammans bidrar till en, enligt vår uppfattning, alltför snabb 
befolkningsökning i Tyresö.  
Varje enskilt projekt kan vara relevant i sig men tillsammans med alla övriga projekt gene-
reras en alldeles för snabb befolkningstillväxt. Se bilaga befolkningstillväxt. 

Naturskyddsföreningen anser att Tyresös planerade bostadsbyggnadsprogram kan genom-
föras först efter en väsentligt utbyggd kollektivtrafik och minskad biltrafik. Se bilaga klimat. 
 
Över just detta granskningsförslag till detaljplan för Granängstorget anser vi följande: 
 
Troligen kan den nya otydliga översiktsplanen 2035 tolkas så att den föreslagna utvecklingen 
i området är förenlig med intentionerna i denna, trots att viktig närnatur tas i anspråk för 
bebyggelse.  
 
Samtliga kvalitetsprogram utom ett (område E) saknar genomarbetade GRÖNA ambitioner 
och hållbart tänkande. Det ger inte godkänt av kommande generationer att presentera lite 
tjusiga växtbilder och gårsmiljöer.  
 
Dessutom saknas en sammanhållen GRÖN strategi för hela planområdet. Jmfr med Norra 
Tyresö Centrums "Gröna strategier" från 2015.  
 
Det är viktigt att, i samband med exploateringen, tillgodose behovet av närnatur i anslutning 
till de mest tätbefolkade delarna av kommunen som har de största behoven, typ de många 
boende på Granängsringen/Granbacken.  

För att inte utarma de livsviktiga ekosystemtjänsterna i området vidhåller vi att de viktiga 
närnaturområden (parkmark) INTE ska bebygges i ett så högexploaterat område som detta 
planområde. Därför bör inte kvarter C, D och sydvästra delen av kvarter A bebyggas. Dessa 
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kvarter ligger dessutom i ett smalt östvästligt grönt spridningsstråk som binder samman 
Bergfoten med Wättingestråket norr om Granängsvägen. 
 
Övriga delar av planområdet anser vi är möjliga att exploatera med bostäder, arbetsplatser och 
service under förutsättning att effekten av den ökade exploateringen lindras genom ekologisk 
kompensation ("grönkompensering") så långt möjligt tex. med åtgärder enligt nedan.  

• Gårdar bör utföras med bjälklagskonstruktioner som tillåter plantering med träd och 
buskar. 

• Alla yttertak bör utföras som Semi-extensiva gröna tak gärna kompletterade med fauna-
depåer (död ved), fjärilsrestauranger, fågelholkar, fågelbad, insektshotell mm för att bli 
riktigt effektiva för biologisk mångfald. 

• Större partier av husfasader bör förses med någon typ av vertikal grönska typ "växt-
väggar". 

• Alla hårdgjorda markytor på kvartersmark bör utföras med genomsläppliga ytbeläggningar 
tex. betongmarksten, armerat gräs, stenmjöl el. likv. 

• Räcken på balkonger och terrasser bör utföras med fasta integrerade odlingslådor. Det vore 
också önskvärt med sk "gröna balkongväggar" tex. genom spaljéer. 

 

Vidare anser vi att: 
• En klimatstrategi bör upprättas med bl.a. energisparåtgärder typ solceller, solfångare etc.  

• För att stärka delningsekonomin i samhället bör kvarteren utföras med energisnåla och 
effektiva gemensamma tvättstugor.  
Detta minskar energianvändningen och inköpsbehovet av egen maskinutrustning.  
Behovet är störst i flerfamiljshus med många mindre lägenheter.  
Gemensamma tvättstugor minskar också risken fuktskador i bostädernas våtutrymmen.  

• Initiativ till bilpool, lådcykelpool, lådcykelrum, cykelmek-rum och återbruksrum bör ingå i 
projektet.  

Vi yrkar på att planen omarbetas med hänsyn till ovanstående synpunkter.  
 
 
Tyresö 2017.11.28  
Naturskyddsföreningen Tyresö  
gm Kjell Borgström, Carl Welinder och Solveig Dahl  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" Ett samhälle frodas där äldre människor planterar träd i vars skugga de vet att de aldrig 
kommer att sitta". Gammalt grekiskt talesätt. 
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Bilaga befolkningstillväxt 

Vi vidhåller vår tidigare uppfattning att den, i den nya översiktsplanen, föreslagna befolk-
ningstillväxten i Tyresö är alldeles för hög med hänsyn till tillgänglig bebyggbar mark. 
Förslaget innebär "45% mer av allt". 
 
Landstingets regionala bedömning av behovet av nya bostäder i Tyresö är 150-300 nya 
bostäder/år. Detta motsvarar ca 9000-18000 nya invånare i Tyresö 2035. 
Vi anser att den lägre siffran är mer relevant med hänsyn till kommunens geografiska läge 
(återvändsgränd), gröna profil (naturnära), bristande arbetsmarknad (omfattande pendling), 
bristande kollektivtrafik (avsaknad av spårbunden trafik) och övriga trafikproblem (bilköer). 
Tyresö måste inte vara "bäst i klassen" och bygga max. antal bostäder enligt Landstingets 
bedömning. 
 
För att hantera en ökande befolkning har Landstinget reviderat framskrivningar av länets 
befolkning 2030 och 2050. I dessa bedömer man att behovet av nya bostäder i Tyresö är 
mellan 150 och 300 bostäder/år fram till 2030. 
 
Tyresö är redan den 14:e befolkningstätaste kommunen i Sverige (av 290) med ca 675 inv./
km2 trots att ca 1/3 av marken är skyddad i Naturreservat eller Nationalpark. 
Som jämförelse kan nämnas Uppsala med 97, Nynäshamn med 77, Enköping 35 eller 
Gotland med 18 inv./km2 

Befolkningsutveckling 
I förslaget till ny översiktsplan förutsätts att kommunens invånarantal skall öka från ca 45.000 
idag till ca 65.000 år 2035. Alltså ca 20.000 fler invånare. En ökning med 45%. Det är fyra 
gånger så stor ökning som i tidigare prognoser. 
20.000 fler invånare innebär 45% "mer av allt": 
- 6000-7000 fler bostäder, kraftigt utbyggd kollektivtrafik med större bussdepå/T-banedepå  
  och mer biltrafik med p-platser. 
- Fler/större förskolor, skolor med skolgårdar, bibliotek, idrottsanläggningar och lekplatser. 
- Utbyggd vård och omsorg, service, handel och övriga kommersiella lokaler (större centrum)  
  och föreningsverksamhet. Tex motsvarar 20.000m2 mer ytor för handel, ca fyra fotbolls- 
  planer och vidhängande parkeringsytor på 50.000m2, ca 10 fotbollsplaner. 
- Utbyggd infrastruktur med mer kraftnät/-stationer, större kretsloppscentral och fler åter- 
  vinningsstationer, utbyggt Va-nät med nytt vattentorn och utbyggd fjärrvärme.  

Sammantaget riskerar detta medföra att ny mark (även grönområden) måste tas i anspråk 
när vi istället med ökad befolkning behöver mer närnatur, mer skyddad natur och utbyggd 
friluftsverksamhet. 

Vi vill i stället att Tyresö växer långsammare, med max 150 bostäder per år och utvecklar 
sina gröna kvaliteter och blir Stockholmsregionens förstklassiga rekreationsområde. 

Tyresö 2016.09.30 
Naturskyddsföreningen Tyresö  
gm Kjell Borgström, Carl Welinder och Solveig Dahl 
Bilaga klimat 
 
Tyresö bör minska klimathotet i linje med Sveriges klimatmål. 
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Med Tyresös expansiva bostadsbyggnadsprogram riskerar man att det nationella utsläpps-
målet för växthusgaser åsidosätts om inga åtgärder vidtas. 
Därför bör en övergripande strategi och MKB utarbetas för all planerad bostadsbebyggelse i 
Tyresö innan fler projekt beslutas. 
 
I flera aktuella planbeskrivningar påstås att "Inga nationella, regionala eller kommunala 
miljömål åsidosätts". 
Detta kan möjligen stämma för varje projekt för sig. Men inte om man ser på alla projekten 
tillsammans. 
Vi anser därför inte att påståendet stämmer utan menar istället att utsläppen av växthus-
gaser ökar per person då en redan överbelastad biltrafikapparat blir ännu mer överbelastad. 
 
Tyresös negativa klimatpåverkan på grund av ökad biltrafik måste lösas och trafikstockningar 
i Tyresö och på infartsvägarna mot Stockholm upphöra. 
Fler bostäder bör inte byggas i Tyresö innan trafikens klimatpåverkan minskat och Tyresö fått 
en utbyggd kollektivtrafik för energieffektiv pendling. 
 

Tyresö 2016.09.30 
Naturskyddsföreningen Tyresö  
gm Kjell Borgström, Carl Welinder och Solveig Dahl 


