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Naturskyddsföreningen valenkät 2014: 

Stor samstämmighet i många frågor som rör miljö och natur 

 

Naturskyddsföreningens valenkät visar stor samstämmighet mellan de politiska partierna i 

Danderyd i många viktiga frågor, men när det gäller att värna värdefulla naturområden är 

skillnaderna stora, och de skär rakt igenom blockgränserna. Här är det Danderydscentern 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet och som tar täten. 

 

Naturskyddsföreningens valenkät visar att alla partier vill ha en hållbar kommun, som satsar på 

ekologiskt och närodlat i de egna verksamheterna, som förenklar och förbättrar avfallshanteringen i 

kommunen och samlar in matavfall för kompostering. Stödet är också stort för hållbart byggande när 

det gäller val av material, energislag och energieffektivisering, dagvattenhantering och 

kommunikationer.  

Störst är samstämmigheten när det gäller åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken och minska 

miljöpåverkan från den ständigt ökande trafiken som passerar genom kommunen. Man vill ha en 

förlängning av tunnelbanan, fler infartsparkeringar för Danderydsbor – både för bil och cykel  – lägre 

hastighet på E18 och en snar tunnelförläggning av E18.  

Enigheten är också stor kring att rädda Edsviken, som har stora problem med döda bottnar och en 

vattenkvalitet som inte klarar EU:s gränsvärden. Krafttag krävs för att rena dagvattnet och pröva alla 

tänkbara åtgärder som kan vända den negativa utvecklingen och säkra Edsviken som 

rekreationsområde för framtida generationer.  

 

C, MP och V vill skydda värdefulla naturområden 

Den fråga som främst skiljer partierna åt är vilka – och hur stora – naturområden som ska skyddas 

som kommunala naturreservat. Här skiljer det också mellan partierna inom blocken.  

I Danderyd finns i dagsläget, förutom öarna i Värtan, bara två kommunala naturreservat: Ekebysjön 

och Rinkebyskogen, som blev reservat så sent som 2014. Området kring Ekebysjön är för litet för att 

fungera på ett bra sätt och Rinkebyskogen omfattar ännu så länge bara den mark som kommunen 

äger. Naturskyddsföreningen i Danderyd vill utvidga området kring Ekebysjön i norr, väster och 

söder. Rinkebyskogen bör omfatta även de områden som ägs av Sveaskog och Svenska kyrkan, samt 

Sätra ängar,som utgör en viktig länk till Edsviken och Nationalstadsparken på andra sidan vattnet. 



Danderydscentern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill verka för en utvidgning, men övriga partier 

säger nej. 

 Naturskyddsföreningens rikskansli har nyligen genomfört en undersökning om hur väl kommunerna 

skyddar, vårdar och förvaltar värdefulla naturområden. Många storstadskommuner ligger bra till, 

med Huddinge på första plats, Täby på delad fjärdeplats och Sollentuna på plats 12. Danderyd 

hamnade på plats 83, så här finns mer att göra. 

 

Viktiga natur- och klimatfrågor borde alla partier prioritera, nu hoppas vi att politikerna lever upp till 

sina löften, det får inte stanna vid vackra ord, säger Eivor Niklasson, ordförande i 

Naturskyddsföreningen i Danderyd.  

 

Naturskyddsföreningen i Danderyd publicerar enkäten på hemsidan, som en vägledning för väljare 

som vill verka för ett grönare Danderyd. Flera partier lämnar utförliga kommentarer. Alla 

enkätsvar finns på Naturskyddsföreningens hemsida, http://danderyd.naturskyddsforeningen.se.  

 

För mer information kontakta: 

Eivor Niklasson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Danderyd,  

eivor.niklasson@telia.com, tel 755 42 46. 
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