
Till Nacka Kommun, 
Miljö och stadsbyggnadsnämnden, planenheten 

Yttrande KFKS 2002/269 - 212  
från Lillängens Egnahemsförening  som representerar 161 hushåll. 

Bevara centrala Nackas enda riktiga skogsområde - bygg inte 
bostäder i Lillängsskogen 

Lillängsskogen är ett litet men väl sammanhållet skogsområde som är åtkomligt från 
alla väderstreck. Området kan bli en värdefull naturpark i det nya Nacka både för 
dagens och morgondagens invånare. Skogen, berget och växtligheten speglar väl 
Nackas devis: Mellan stad och skärgård.

Planerna på att bebygga Lillängsskogen ser vi i Lillängen som kontraproduktiva.!
Nacka kommuns vällovliga omtanke om grönområden och friluftsliv motverkas:

åtkomsten till skogen försvåras och den förlorar sin karaktär av attraktivt 
rekreationsområde.

Lillängsskogen är Nära och kan också bli Nyskapande, men inte genom att bygga 
bostadshus där. 

Lillängen är ett område med naturen inpå knuten. 
Nu ska Nacka förtätas och bli boplats för tusentals fler. Vi ser fram emot att 
välkomna fler att uppleva Lillängen som vi gör det - en lugn oas med mycket 
grönska. Det är en fin plats för promenaden, joggingturen, motionsrundan med 
hunden och utflykten med förskolegruppen. Just så används Lillängen idag, av oss 
som bor här men också av många, många andra som finns i närheten - och snart blir 
fler. 

En av Lillängens viktigaste gröna platser är LIllängsskogen, dvs skogsområdet som 
avgränsas av Lillängsvägen/Fjällstigen/Stationsvägen/Saltsjöbanan. Lillängsskogen 
må vara liten  - men har ett stort värde för många människor, många fler än 
Lillängsborna. 

I byggplanerna för Nacka bygger stad finns inritat två bostadskvarter på 
skogsområdets västra sida. Om de planerna blir verklighet försvinner mycket av 
skogen och berget. Då försvinner en stor del av en grön lunga som skulle tillföra 
mycket stora värden för många av dem som så småningom flyttar in i Nacka Stad.

Skogens naturvärde

Lillängsskogen är  något så unikt som ett litet stycke äkta skog, mitt i bebyggelsen. 
Den är tillräckligt stor för att upplevas som en riktig skog - man kan gå där utan att se 
nån bebyggelse. Här kan alla följa naturens växlingar på väg till bussen eller 
Saltsjöbanan. Här plockas vitsippsbuketten till vårbordet eller svampen till en kvälls-
macka. Hit går förskolebarnen för att följa myrstigar och klättra i lagom spännande 
branter. Här bygger deras större syskon kojor och leker ”Burken”. Här strövar 



hundägaren och träffar andra som gör likadant. Hit går alla vi som vill ha en liten 
naturupplevelse i vardagen. Här finns både öppna gläntor, snårskog och slingrande 
stigar och här finns många arter av djur och växter som trivs i just skogsbiotoper. 
Det är gratis och det är öppet för alla. 

Skogens sociala värde
Lillängsskogen är dessutom platsen för Lillängens gemensamma valborgsbrasa och 
har så varit i flera decennier. Åtminstone sen 1970-talet har Lillängsborna varje vår 
släpat kvistar och ris från sina trädgårdar till ett bål som vi sen samlas kring på 
Valborgsmässoafton. På berget tänder vi brasan, i gott samarbete m brandkåren, 
och sjunger vårsånger, ordnar fiskdamm för barnen och välkomnar våren.
Bebyggs Lillängsskogen försvinner alltså inte bara ett stort stycke av ett mycket
uppskattat strövområde, då försvinner också platsen för en viktig social samvaro för 
många människor. 

Konsekvenser om Lillängsskogen bebyggs

*Ett värdefullt strövområde med viktiga naturvärden försvinnner. 
*Möjligheten att uppleva en riktig skog finns inte längre kvar. 
*Förskolebarnen som dagligen besöker skogen förlorar möjligheten att besöka en 
riktig skog i sitt närområde
*En viktig social samlingsplats för många människor går förlorad. 
*Den sista riktiga skogen i centrala Nacka försvinner för alltid. 

Yrkande 
*Bygg inte bostäder i Lillängsskogen - bevara centrala Nackas enda riktiga 
skogsområde, till glädje och nytta för det växande antalet Nacka-bor. 

Nacka 15 januari 2015  
Styrelsen för Lillängens Egnahemsförening genom Mats Thörnelöf, ordförande


