
 
 

 

Kommunstyrelsen 2017-12-04 

Ärende 9, KS/2014:213 

Reservatsbeslut för Råstasjöns naturreservat 
 
 

Tilläggsyrkande 
  
Vi yrkar 
 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uttrycka som sin mening att ingen 
byggnation av bostäder/kontor ska initieras eller planläggas söder om Råsta strandväg, 
väster om Evenemangsgatan och väster om Vintervägen fram till reservatsgränsen utan att 
dessa områden ska användas och utvecklas för natur-, idrotts- och fritidsändamål. 
 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med miljö-, natur- och friluftsorganisationer bilda ett samverkansråd för skötsel 
och utveckling av naturreservatet och intilliggande natur- och friluftsområden. 
 
att beslutskartan kompletteras med följande tillägg 
 
-        att reservatsgränsen löper längs kommungränsen inom fastigheten Järva 3:9 så att 
Sjövägen samt övrig mark fram till kommungränsen inkluderas. 
  
att skötselplanen kompletteras med  följande tillägg 
-          att inga spänger ska anläggas i sumpskogen (skötselområde 6 och 7) 
-          att tallar i sumpskogen (skötselområde 3, 4, 5) inte ska friställas 
  
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i 
samarbete med berörda nämnder senast maj 2018 återkomma med ett förslag på åtgärder för 
utveckling av zon 5 till en buffertzon för reservatet med syfte att bibehålla och förstärka 
Råstasjöns biologiska mångfald. 
 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
senast maj 2018 presentera ett finansieringsförslag för iståndsättningsåtgärder och utökad 
skötsel.   
 
 
I övrigt vill vi anföra följande:  
 
Vi tycker det är positivt att det nu finns ett konkret förslag till Råstasjöns naturreservat. Inför 
behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vill vi lyfta ett antal 
förbättringsförslag som vi anser som viktiga.  
 
Vi vill tydliggöra att planen på att bygga bostäder vid Råstasjön inte ska återaktualiseras, 
alltså inte heller på de områden som ligger utanför föreslagna reservatsgränser. Därför 
föreslår vi ett ställningstagande från fullmäktige om att ingen byggnation av bostäder/kontor 
ska ske intill reservatet.  
 



För skötsel och utveckling av naturreservatet och intilliggande natur- och friluftsområden 
föreslår vi bildande av ett samverkansråd. I rådet ska både tjänstepersoner från kommunen 
och frilufts-, natur- och miljöorganisationer ingå och vid behov kan sakkunniga experter 
bjudas in. Förslagsvis kan kommunekologen eller stadsträdgårdsmästaren vara 
sammankallande för rådet som träffas minst tre gånger per år. 
 
För att åstadkomma ett sammanhållet naturreservat som kopplar till Sundbybergs 
kommande naturreservat för Golfängarna/Lötsjön, föreslår vi att Sjövägen och området fram 
till kommungränsen ingår i reservatet. 
 
Angående skötselplanen föreslår vi att inga spänger anläggs i sumpskogen, en synpunkt som 
förts fram i ett stort antal samrådsyttranden. Vi anser också att förslaget på att friställa 
tallarna motverkar reservatets syfte på att bibehålla de naturvärden som finns i sumpskogen.  
 
Vi välkomnar att åtgärder inom zon 5 ska utredas och föreslår en skyndsam hantering så att 
en stabil buffertzon för reservatets mest känsliga delar kan åstadkommas.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett uppdrag till Kommunstyrelsen och Tekniska 
nämnden om att ta fram en genomförandeplan. Vi föreslår att det även tas fram ett 
finansieringsförslag för iståndsättningsåtgärder och utökad skötsel.   

 

        
Bernhard Huber         Arne Öberg    Thomas Magnusson 

Miljöpartiet de gröna  Socialdemokraterna   Vänsterpartiet

     
 
 

 

 

 

 

 


