
Bästa Gustavsvikare, 

Sommaren står nu för dörren och vårens gemensamma städdag känns tämligen avlägsen. 
Rapporteras bör dock att uppslutningen var god, vi fick mycket gjort och avslutade med en trevlig 
korvgrillning.  

MIDSOMMAR 

Årets midsommarfirande var även detta år välbesökt och lyckat. I år hade vi nog extra många 
besökare, kanske nytt rekord? Vädret var på vår sida och allt förlöpte enligt gamla traditioner; 
stången kläddes och restes, hissning av flagga och flaggspel, bilcortege, ringdans till fin musik av 
”våra” spelmän, lekar och tävlingar. 

 Stort tack till alla inblandade som på olika sätt bidrog! 

 

SIMSKOLA 

Snart är det dags för start av vår fina simskola och än finns det platser kvar! Startskottet går måndag 
vecka 27 och pågår sedan förmiddagar måndag-fredag vecka 27, 28, 29 och med en pampig 
avslutning lördagen den 22 juli. Här kan unga som gamla lära sig plaska, simma och livrädda samt 
utmana sig själva i märkestagning. För mer information om simskolan, gå in på www.gustavsvik.org. 
Maila gärna frågor samt anmälan till ella.karlssonnordstrom@gmail.com. Man behöver inte vara med 
i simskolan under alla veckor. 

DETALJPLANEARBETE 

Arbetet har fortskridit och representanter från styrelsen har haft möte med både Nacka Kommun 
och Boo-Lännersta Villaägareförening, varpå vi kan informera om följande: 

• 16 stycken Medborgarförslag: Boo- Lännersta Villaägareförening har nyligen sammanställt 16 
medborgarförslag med anledning av kommunens planarbeten inom Sydöstra Boo. Detta 
efter att de med experthjälp har granskat kommunens arbete och kostnadsuträkningar. 
Förslagen har tisdag den 20 juni 2017 diskuterats i ett möte med Mats Gerdau och Lena Hall 
(Nacka Kommun) samt officiellt lämnats in som medborgarförslag. GEF styrelse har ställt sig 
bakom medborgarförslagen och i mötet representerades GEF av Göran Wellerstrand.  
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Sammantaget grundar sig förslagen i att kommunen har att följa lagar, interna beslut, 
likabehandlingsprinciper och att de ska ha en bättre informationshantering och transparens 
gentemot oss boende. Medborgarförslagen omfattar 39 sidor som du hittar på vår 
gemensamma hemsida, www.gustavsvik.org 

• Stora förändringar i kommunens planarbete: GEF styrelse har nyligen tagit del av 
kommunens arbetsmaterial för Dalvägen – Gustavsviksvägen. Materialet är plankartor som 
du hittar på vår hemsida www.gustavsvik.org. Här finns även en mer översiktlig 
illustrationskarta över området. Sammantaget visar det på en betydligt större förtätning 
inom planområdet än vad kommunen presenterat och samrått om. Arbetsmaterialet pekar 
mot att det tillkommer 400 – 600 nya bostäder inom planområdet Dalvägen – 
Gustavsviksvägen, varav ett stort antal radhus och mindre flerfamiljshus. Slår vi sedan ihop 
samtliga detaljplaner inom Sydöstra Boo planeras ca 800 – 900 nya bostäder inom hela 
planområdet (not. uträknat på känd information den 21 juni 2017). Detta ska jämföras med 
planprogrammet för hela Sydöstra Boo som antogs 2012, vilket anger att det ska tillföras 200 
– 300 nya bostäder i HELA planområdet Sydöstra Boo. Arbetsmaterialets förslag påvisar att 
förtätningen kan bli 3 - 4 gånger större än det som kommunen hittills har kommunicerat. 

Det är viktigt att påpeka att detaljplanen ännu inte är beslutad utan det vi tagit del av utgör ett 
arbetsmaterial. Det finns även anledning att informera om att gatukostnaderna sannolikt kan bli 
lägre för dig, då förslaget innebär att det blir fler som delar på kostnaderna. Du som tar del av den 
här informationen får själv begrunda vad det kan innebära för dig.     

Det är planerat ett informationsmöte om medborgarförslagen den 29 augusti kl 18:30 i 
Björknässkolans aula. Alla medlemmar är välkomna! 

 

Med det önskar vi Dig, dina nära och kära en  
riktigt trevlig sommar! 

 

/ Styrelsen i GEF och GFF 
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