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Anders Hultström
Remissinstans igen.
När stenarna lades utanför Festplatsen 2016 undrade jag varför vi inte kontaktats.
Jag fick då reda på att vi inte längre var remissinstans. Efter 2010 hittar jag inga remissvar
från HLS och styrelserna 2011 och framåt har tydligen missat detta.
Nu har jag fått in oss i Nacka kommuns lista igen och har hittills fått 3 samrådsinbjudningar
(dock ännu inget som berör oss)
(Det närmaste oss är Detaljplan för område A (Eolsudde) Kummelnäs.
Om någon är intresserad, kontakta mig eller gå in på www.nacka.se/eolsudde
Samrådstid är 17 maj-28 juni.)
Det är viktigt att vi är remissinstans, därför har vi under årens lopp kunnat påverka mycket av
planeringen här i trakten. Vi ingår nu återigen i en stor skara av föreningar och personer som
har rätt att påverka.
Medlemmarna ska kunna vända sig till oss för att få stöd att driva viktiga frågor.
Vi bevakar medlemmarnas intressen i kommunala frågor som rör vår närmiljö.
Viktigt just nu är t ex vägbelysning, vägfrågor, natur och miljö.
Kontaktperson är anders.hultstrom@live.com
Bevakning av Myrsjön, utsläpp och vattenkvalitet.
Myrsjöns väl
Länsar lades ut i Myrsjöns våtmark 2016, för att hindra vita skummande dagvattenutsläpp
från Kummelbergets industriområde att nå Myrsjön. Kommunen har inte lyckats spåra vilka
industrier som släpper ut det eller andra utsläpp i våtmarken.
Enligt Nacka kommun har det inte varit några utsläpp i Myrsjön från pumpstationen vid
Myrsjövägen. Men det är stora problem med fett, trasor lösningsmedel och kemikalier som
kommer till pumpstationen från Kummelbergets industriområde. Pumparna sätter igen och de
måste beställa sugbil ca 1 gång i veckan. Under hösten kommer pumparna i pumpstationen att
bytas ut för att öka kapaciteten.
Kommunen besöker verksamheter/fastighetsägare för att komma till rätta med problemet,
vilket är svårt. Jag har påpekat att HLS anser det viktigt att spåra utsläppen.
Badvattnet var tjänligt 2016, men Myrsjön har höga halter av fosfor och kväve, Mer
information angående badvattenprover/analysvärden finns på Nacka kommuns hemsida.
HLS fortsätter att bevaka Myrsjöns vattenkvalitet och upplyser medlemmarna via vår hemsida
om något nytt händer.
Under augusti 2016 var dricksvattnet otjänligt en lång tid, HLS upplyste om det på hemsidan.
Under september besprutades ogräs vid våtmarken, jag kontaktade kommunen ang detta då
jag ansåg det olämpligt att bespruta så nära och med risk att förorenat vatten kunde rinna ut i
Myrsjön via våtmarken.
Staket/stängsel har köpts in, nu behöver vi bara frivilliga som vill hjälpa till att sätta upp det!
/Anders

