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YTTRANDE över beslut om planuppdrag och samråd för ändring av detaljplan för 
fastigheten Näsby 4:1530 och del av fastigheten Näsby 4:1469, förskola Kardemumman, 
Bollmora. Inom Tyresö Kommun. Dnr KSM 2018 1547.214. 

Förskolan Kardemumman är placerad i ett svagt och viktigt "grönt samband" enligt ÖP2035 
och är därmed en bidragande orsak till det svaga ekologiska sambandet i stråket.  
Stråket länkar samman det nya ekologiskt viktiga, öst-/västliga, grön- och rekreationsstråket 
"Farmarstråket" med det nord-/sydliga Wättingestråket.  

Att ytterligare försvaga detta samband genom 
att utöka den inhägnade förskole-tomten och 
flytta de omgivande GC-vägarna är direkt 
olämpligt och kommer att försvaga den 
viktiga viltpassagen i området. Detta strider 
dessutom mot intentionerna i den nya ÖP 
2035 där det bland annat under rubriken "15. 
För-stärka gröna park- och naturstråk" på sid 
67 står: 
 
 

• Ett nytt grönstråk, Farmarstråket, utvecklas med naturstigar och nya entréer till det gröna.  
och....får en sammanhållande funktion......-som ger tydliga entréer och gränser mot det 
gröna samt nya tvärkopplingar. Det gröna Farmarstråkets värden förlängs och stärks för 
att läka det svaga gröna sambandet - och det blir en komplett koppling till Flatens natur-
reservat. 

Förslaget till ändring av detaljplanen motverkar helt dessa syften.  

I vår enkät inför valet 2018 har i princip samtliga partier (M,S,L,C,MP,V) svarat att 
man vill bevara väsentlig närnatur. Detta område är just ett sådant projekt.  
Visa era väljare att ni menar allvar med era löften! 

En större förskola genererar dessutom mer trafik, mer hårdgjorda ytor och mer slitage på 
närnaturen vilket inte är lämpligt i det viktiga gröna stråket.  
 
"Prickmarken" och byggrätten enligt den aktuella detaljplanen nr 233 bör behållas och ej 
utökas.  

I samband med utvecklingen av den nya Översiktsplanen Tyresö 2035 bör det utarbetas en 
separat plan för hur de ytterst viktiga GRÖNSTRÅKEN förstärkes och utvecklas i enlighet 
med planens intentioner, så att dessas värden ej går forlorade. 
 
Tyresö 2018.10.12  



 
 
1.800 Tyresömedlemmar 2018 
Naturskyddsföreningen Tyresö  
gm Solveig Dahl och Kjell Borgström


