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Ny protest mot utsläpp i Sickla
Projektet att låta en skärmbassäng rena det dagvatten som rinner ut i Kyrkviken fortsätter att
väcka protester. Nu skriver 14 boendeföreningar samt Naturskyddsföreningen till kommunen.
NACKA.Orenat dagvatten från Sickla har släppts ut i Järlasjön under många år och den är kraftigt
nedsmutsad. Sjöns botten är död, stränderna kladdiga och algblomning förekommer.
Problemen kommer att öka med all ny bebyggelse i området, befarar de boende runt sjön, och de
skickade i fredags en skrivelse till kommunen. Enligt gruppen representerar man mellan 6 000 och 8
000 boende.
De har fyra krav: Ställ högre krav på de som ska bygga i Sickla att dagvattnet renas på plats genom
att filtreras i marken eller dammar.
Inget förorenat dagvatten alls ska rinna ut i Järlasjön, som istället ska restaureras.
Istället anser undertecknarna att man via en tunnel låter dagvattnet rinna till Svindersviken och renas
i en skärmbassäng där.
– Det är en kort bit dit, bara 600 meter och Saltsjön är betydligt tåligare är en insjö. Järla sjö kommer
aldrig att bli en riktigt frisk sjö om utsläppen fortsätter, säger Kåre Jansson, boende i Sickla och en
av de som drivit frågan och startat insamlingen av namn.
Skärmbassängen i Kyrkviken har planerats under många år. I takt med att utbyggnadsplanerna i
Sickla blivit större i och med Nacka stad har också skärmbassängens storlek ökat. Men kritikerna
anser inte att bassängens reningskapacitet är tillräcklig.
Alternativ till bassängen är en anläggning på land, men en sådan skulle kräva mycket plats och
inkräkta på byggandet av bostäder och parkeringsplatser. Dessutom kan saneringen av den mark som
behövs bli dyr eftersom det tidigare varit del i ett fabriksområde.
Bassäng prövas i domstol
Kommunen ansökte vid årsskiftet om tillstånd från mark- och miljödomstolen om att få bygga
skärmbassängen.
Gunilla Grudevall-Steen, L, är ordförande i natur- och trafiknämnden, som hanterar
dagvattenreningen.
– Ansökan om tillstånd lämnades in vid årsskiftet och det är skärmbassängen vi ska testa i första
hand. Ett alternativ är en tunnel till en skärmbassäng i Svindersviken eller en landbaserad
reningsanläggning, men skärmbassängen i Kyrkviken ska vara den lösning som renar bäst,
tillsammans med fördröjningsbassänger. En landbaserad anläggning blir inte ett så roligt inslag i
området.
Skärmbassängen i Kyrkviken ska också kunna överdäckas så att det blir en tillgänglig brygga.
Får kommunen nej till en skärmbassäng är avsikten att prova något av de andra alternativen. En dom
i mark- och miljödomstolen kan komma kring sommaren.
Är en skärmbassäng i sjön långsiktigt hållbar med tanke på den nya bebyggelse som planeras i
avrinngsområdet?
– Vi har utökat bassängen jämfört med hur den var utformad från början. Nu tar vi höjd för den nya
bebyggelsen. Rening ska ske i respektive kvarter och inte bara i skärmbassäng.
Boendegruppen lanserade i fredags hemsidan räddajärlasjön.nu och kommer att göra reningen till en
valfråga.
– Vi vill att man utreder en tunnel till Svindersviken. Den lösningen är dessutom billigare, säger
Kåre Jansson.
Lennart Spetz
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