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-Varför flyttar Operan? Det hade varit bra med lite kultur kvar. 

Operan och Dramatens hyresavtal löper ut och då har Vasakronan valt att inte förnya det utan istället 

bygga ett bostadsområde. Nacka kommun har haft samtal med Operan om att hitta en ny lokal men 

de valde en annan kommun. Vi hade gärna sett att ha dem kvar.  

 

-Vilken etapp ingår småbåtshamnen i och vad kommer hända med den? 

Den ingår i etapp 6 och vi har ingen detaljplan på den ännu. Inom etapp 4 kommer båtplatser att 

annordnas. Inom etapp 6 utreds möjligheter till ytterligare båtplatser.  

- Varför väljer man att inte bevara berget? Nu ser det ut som det ska sprängas in 6st hus i berget. 

De husen på ritningen är inte fastställda än. Det kommer göras bedömningar om var det är lämpligt 

att bygga och då tar man hänsyn till berget och grönstrukturen.  

 

-Hur undviker ni att det inte sker samma sak som det gjorde för byggnaden som det hittades 

Arsenik i? 

Den händelsen är en av många anledningar till varför vi är noga denna gång. Vi har inte samma 

process idag och har anlitat experter internt samt externt. De går igenom allt material vi fått från de 

privata aktörerna som gjort undersökningarna och säkerställer på plats. Förra sommaren skickades 

det in underlag och kravställningar från oss till KUAB. När de kommer tillbaka med svar på detta har 

vi sakkunniga som går igenom alla handlingar. Det är ett stort arbete som pågår.  

 

-Hur stor möjlighet har vi som medborgare att påverka maxhöjden på husen? 

Det kommer att finnas en maxhöjd för husen i detaljplanen. Vad den höjden blir kommer utredas 

under detaljplaneskedet, dialoger med fastighetsägaren och ni som är berörd kommer att ske under 

denna process. När en detaljplan är klar kommer ni få tycka till under samrådsmöten där vi lyssnar 

och tar in era synpunkter.  

 

-Varför väljer Kommunen att bygga höga hus på Sickla ön?  

Inriktningen Nacka har politiskt är att bygga där det redan är bebyggt och att låta det gröna vara 

grönt. Nacka ska få tunnelbana och då behövs det fler bostäder. Västa sickla ön har det redan varit 

byggt på och därför har det bestämts att bygga vidare där.  

 

-Kommer det bara finnas dyra bostadsrätter eller också hyresrätter? 

Det är privat mark och därför kan vi inte bestämma det. Vi kan bara ha en dialog med exploatören 

och försöka få in olika typer av bostäder men inte kravställa det.   

 

-Vad händer om de nyinflyttade börjar använda och skräpa ner vår förenings mark och 

grönområden vid etapp 7? Ska vi underhålla marken ändå? 

Det är en fråga som utreds under planarbetet. Vi har resonerat internt kring detta och det finns en 



möjlighet att vi delar av den och gör den ena sidan kommunal. På så sätt kan människor vistas där 

och ni får er del ifred.  

 

-Idag finns det ett stort behov av billiga lägenheter för ungdomar, kan ni stoppa byggstarten och 

kräva det? 

Nej, det kan vi inte eftersom vi inte äger marken. Det har visat sig att det byggts för mycket dyra 

lägenheter just nu och de stora byggbolagen utreder detta och går igenom vad man kanske kan göra. 

Fler har börjat bygga bostäder efter det som efterfrågas och vi kan hoppas att dom också gör det på 

Västa sickla ön.  

 

-Kommer stenkrossen vara aktuell framöver? 

Nej, det kommer den inte vara.  

 

-Varför är det fortfarande bara 1 fil på Svindersvik bron? 

Det har med saneringen i berget att göra. KUAB hittade föroreningar i berget i sent skede och därför 

blev det ett mycket större saneringsarbete än tänkt.  

 

-Vilka parkeringsmöjligheter kommer det att finnas? 

Kommunen har en kravställning på byggherrarna att det ska finnas parkering till bostäderna på deras 

mark när de bygger. Kraven innehåller att beroende på var det ska byggas hur stora parkeringar det 

som finnas per bostad. Ibland kan vi ge ut vissa rabatter på ytan om dom gör mobilitetsgärder, det 

vill säga åtgärder som underlättar för tex cykling eller kommunaltrafik. På Västa sickla ön är det 

lättare att ta sig kollektivt och därför är parkeringstalen lägre.   

 

-Vem blir ansvarig om sprängningar skadar husen? 

Det är den ansvarige byggherren. Inga avtal eller underlag behövs då det är en skyldighet att de gör 

för- och efterbesiktningar på de byggnader som är i närheten. De tar kontakt med er förening när det 

är dags för besiktning. 

 

-Kan det bli en tvist om sprängningsskador om flera byggherrar sprängt samtidigt? 

Nej, det finns vibrationsmätare som kan se exakt var och när det sprängts. Det kommer alltså finnas 

underlag för vilken sprängning som gjort skadan. Skulle det ske en tvist är det byggherrarnas sak att 

reda ut, inte föreningens.  

 

-Hur säkerställer ni busskommunikationen när Kvarholmsbron rivs för att bygga en ny?  

Det ligger inom etapp 6 och vi har inte kommit så långt i den processen än. Hur det ska genomföras 

kommer att utredas vidare inom detaljplanearbetet.  

 

-Hur får vi vidare information framöver? 

I dagsläget kommer vi fortsätta ha möten som detta när ny informations finns. Vi går ut med 

mötesinformation till styrelsen i föreningen. I framtiden kommer det finnas en hemsida där det 

uppdateras med nyheter och information vad som händer. 


