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Lokalpolitiskt program för 
Boo socialdemokratiska förening 2018-2022

antaget på medlemsmöte 2018-11-05 

Sammanfattning 

När vi får tillräckliga mandat för vår politik, kommer vi att skapa nödvändiga förutsättningar 
för en bred och allsidig dialog och lokal samhällsdebatt. Vi arbetar för allas möjlighet till 
inflytande, delaktighet och ansvar för samhällsutvecklingen. Vårt mål är att lokalsamhället 
Saltsjö-Boo skall vara ett tryggt och jämlikt samhälle på feministisk grund. 

För oss socialdemokrater är alla människor lika värda. Alla ska kunna umgås och mötas på 
likvärdiga villkor. Vi är övertygade om att problem löses bäst i samverkan och om vi hjälps åt. 
Plånboken ska aldrig få avgöra vem som får bra utbildning eller trygg vård och omsorg. Det 
ska alla få! Alla behövs!  

Kommunens service ska i huvudsak drivas i kommunal regi. Privata, kooperativa och andra 
driftsformer kan utgöra komplement, men vinstintresse och ekonomisk lönsamhet får aldrig 
bli drivande i de kommunala verksamheterna. Ledorden för det gemensamma – det 
offentliga – skall vara medmänsklighet och solidaritet. I de verksamheter som kommunen 
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driver i egen regi ska möjligheter till olika inriktningar i verksamheten skapas utifrån de behov 
och den efterfrågan som finns hos den enskilde och dennes eventuelle företrädare.  

Privata aktörer som finansieras av offentliga medel ska följa samma högt ställda krav på 
kvalitet, insyn och tillgänglighet som de kommunala verksamheterna. De företag som 
kommunen ger uppdrag till ska ha svenska kollektivavtal och garantera offentlighetsprincip 
och meddelarfrihet motsvarande det som gäller i offentlig verksamhet. 
Saltsjö-Boo, en tredjedel av Nacka, är genom sin historiska bakgrund och geografiska 
verklighet den kommundel som är mest sårbar för en allt för omfattande, snabb, och 
kommersiellt driven samhällsutveckling 

Den moderatledda och makttrötta majoriteten har styrt Nacka i 45 år (i nästa val, 2022, har 
man haft majoritet i 47 år). I allt högre utsträckning överlåter man till kommersiella 
exploatörer att ansvara för samhällsutvecklingen, inte minst i Saltsjö-Boo. Vi vill inte 
överlämna ett överexploaterat, trafikskadat och miljöförstört Saltsjö-Boo till kommande 
generationer. Socialdemokratin söker ökat politiskt mandat för att i ännu högre utsträckning 
vara en garant för en demokratisk och ansvarsfull samhällsutveckling. 



3 

Innehållsföreteckning 

Görs  klar senare //dB
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1 Nacka - historia och bakgrund 
Närheten till Stockholm har på många olika sätt och under många sekler styrt utvecklingen i 
de skärgårds- och jordbrukssocknar som idag utgör Nacka kommun. Ända sedan medeltiden 
hade delar av sådan verksamhet som man inte vill ha inom huvudstadens murar bedrivits i 
nuvarande Nacka. Redan på 1500-talet inrättades Danvikens hospital för sinnessjuka, 
orkeslösa, hittebarn m.fl.  

Under samma period inrättades hammarsmedja, kvarnar för tillverkning av mässing, 
papper och för malning till mjöl i Nackaströmmens tre vattenfall mellan Dammtorps- 
och Järlasjöarna. Under stormaktstiden förlades störande och illaluktande verksamheter till 
Sicklaön. 

Stockholms snabba tillväxt drar in Nacka i industrisamhällets framväxt 

Under svältåren och den framväxande industrialismen i landet under 1800-talets andra hälft 
drog drömmarna om ett bättre liv allt fler till Stockholm. (se Per-Anders Fogelström ”Mina 
drömmars stad”). Från 1856 till 1900 ökade Stockholms befolkning från 100.000 till 300.000 
invånare. Nacka drogs med i industrialiseringen och förändrades snabbt från landsbygd till 
en av Sveriges tyngsta industriorter - Stockholms Superfosfat Fabriks AB, Finnboda Varv, 
ångkvarnen Saltsjöqvarn, kvarnen Tre Kronor, AB de Lavals Ångturbin på Järla gårds mark. 
(företaget var i många år en stor arbetsgivare; på 1960-talet arbetade nästan 1 000 personer 
här) och Atlas Copco. Först med Tollare pappersbruk 1922 lyckades även dåvarande Boo 
kommun få en större industri till sig. 

Den snabba industrialiseringen och urbaniseringen kom att påverka Nackas idag olika 
kommundelar på helt olika sätt. I slutet av 1800-talet omvandlades Sveriges socknar till 
kommuner. Tre former av kommuner skapades: stadskommun, köpingskommun och 
landskommun. 

Stadskommunen Nacka 

Den tidigare glest befolkade landskommunen Nackas omvandling till en av landets tyngsta 
industristäder är en naturlig följd av den omedelbara närheten till Stockholm och storstadens 
inlopp från Östersjön. Både samhälle och näringsliv hade behov av att utvecklingen skedde i 
så ordnade former som möjligt. Nacka blev stad 1949 och som andra Stadskommuner allt 
mer välorganiserad i sitt ansvar för sociala frågor, vägar, trafik, vatten och avlopp, polis, 
skola och annan för omvandlingen till industrisamhälle viktiga behov. Till Nacka hörde även 
Älta. 

Köpingskommunen Saltsjöbaden 

Köpingskommuner hade oftast tätorter, s k municipalsamhällen, där samhällsutveckling och 
infrastruktur också var viktig. Ofta växte köpingar fram ur äldre handelsplatser, 
järnvägsknutar etc. Saltsjöbaden skiljer ut sig då köpingen kom att skapas nästan artificiellt. 
Stockholm expanderade snabbt och K. A. Wallenberg och Ernest Thiel, ville skapa en 
exklusiv villa- och badort vid Östersjökusten nära Stockholm. Genom konsortier och bolag 
byggdes först Grand Hotell och sedan ett modernt och exklusivt villasamhälle som fick 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_Superfosfat_Fabriks_AB
https://sv.wikipedia.org/wiki/Finnboda_Varv
https://sv.wikipedia.org/wiki/Saltsj%C3%B6qvarn
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvarn_AB_Tre_Kronor
https://sv.wikipedia.org/wiki/AB_de_Lavals_%C3%85ngturbin
https://sv.wikipedia.org/wiki/1960-talet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Atlas_Copco
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tollare_pappersbruk
https://sv.wikipedia.org/wiki/1922
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ernest_Thiel
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stersj%C3%B6n
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elektrisk gatubelysning redan 1896, rinnande vatten i början av 1900-talet och en egen 
järnvägslinje som med restiden 25 minuter hade sin ändstation i Stockholms innerstad. Till 
detta kan läggas att landets enda kommunalt finansierade motorväg går mellan Saltsjöbaden 
och Nacka Centrum. Saltsjöbaden var på 1970-talet en välplanerad köping där 
fastighetsreglering och samhällsservice var väl utvecklade och med en gällande stadsplan 
som fastställdes redan 1912. 

1971 – 1974 byggdes stadsdelen Fisksätra som en del av det statliga miljonprogrammet. 
Runt höghusen byggdes låghusområdena Båthöjden, Fiskarhöjden och Fågelhöjden. 
Båthöjden mellan 1970 och 1972. 

Landskommunen Boo 

Landskommuner bestod i huvudsak av glesbefolkade jord- och skogsbruksfastigheter där 
den tydligaste förändringen var att sockenstämman bytte namn till kommunfullmäktige. Boo 
var en sådan landskommun som till stora delar och långt efter mitten av 1900-talet utgjordes 
av stora jordbruksfastigheter. Planering för framtida tätortsbebyggelse saknades nästan helt. 
Kommunfullmäktige inrättades inte i Boo förrän 1925. 

Vid sekelskiftet 1900 hade Boo c:a 800 invånare. Samtidigt påbörjades storskaliga 
tomtexploateringar för sommarstugeområden i Boo som tillsammans med Norrtälje, Värmdö 
och Vaxholm fick förhållandevis stora områden för sport/sommarstugor som avstyckats från 
ursprungliga jordbruksfastigheter. I dessa områden bodde man i huvudsak sommartid med 
lägre krav på vägar, vatten och avlopp och annan infrastruktur.  

Skillnaderna i standard mellan sportstugeområdena i Boo och de luxuösa villaområdena i 
Saltsjöbaden – men också villasamhällen i Nacka som växte fram utmed Saltsjöbadstågets 
stationer: Storängen, Saltsjö-Duvnäs etc. – var mycket stor. Egentlig stadsplanering gjordes 
inte i Boo förrän kommunen på 1950-talet köpte in Eknäs gård där man lät uppföra traktens 
första samlade hyreshusbebyggelse. De fem husen med 72 lägenheter var inflyttningsklara 
1957.  

1967 började man bygga bostadsområdet västra Orminge på skogs och ängsmark som 
styckats av från jordbruksfastigheten Skarpnäs. Orminge stod klart 1971 tillsammans med 
tillhörande centrumbebyggelse. I nästa steg projekterades och byggdes östra Orminge.  

Kommunsammanslagningen 1971 
Under 1960-talet beslutade riksdagen om en stor kommunreform där små kommuner skulle 
slås ihop till större. Till en början var det valfritt att bilda nya kommunkonstellationer. De i 
dagens Nacka ingående kommunerna tillhörde dem som var negativa till att gå samman. 
Man ansåg olikheterna vara för stora. 1971 tvingades man ändå genomföra 
kommunsammanslagningen. Sedan kommunalvalet 1973 – i 45 år - styrs Nacka av ett 
maktmonopol bestående av moderater och borgerliga stödpartier. Före kommunreformen 
hade Saltsjö-Boo socialdemokratisk majoritet, men med den oerhörda högerdominansen i 
Saltsjöbaden målades hela Nacka blått, mörkblått.  
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2 Nacka idag – en av Sveriges snabbast växande och rikaste 
kommuner 
Nacka kom efter kommunsammanslagningen 1971 att ha c:a 75 000 invånare. Av dessa 
kom c:a 12 500 från Saltsjö-Boo. I dag har Nacka c:a 103 000 invånare. Sedan 1971 en 
ökning om c:a 37 % vilket gör Nacka till en av de kommuner som växer snabbast 
invånarmässigt. Kommundelen Saltsjö-Boo har idag fler än 32 000 invånare och har 
därmed ökat med c:a 62,5 % sedan 1971. Svenskt rekord i snabb expansion? Enligt 
Nacka kommuns hemsida bor per 2017 följande antal personer i respektive kommundel:. 

SICKLAÖN   SALTSJÖ-BOO FISKSÄTRA-SALTSJÖBADEN ÄLTA 

  37 179       32 437        19 037    12 398 

Nyckeltal dagens Nacka 

Nacka är den kommun i Sverige som gått längst i att skapa modell för nyliberal styrning av 
en kommun – antingen man kallar den för New Public Management, gentrifiering eller 
nyliberalism. Siffrorna är från 2017 och är kommer från Näringslivets ekonomifakta. (Fig 1) 

Fig 1
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Nacka växer relativt sett snabbare än någon kommun i Sverige och i Nacka är det Saltsjö-
Boo som växer snabbast. Medelåldern är lägre, medianinkomsten den fjärde högsta, 
andelen högutbildade tionde högsta i landet. Nyföretagandet är stort, förvärvsfrekvensen 

hög och skattesatsen bland de lägre i Sverige. 

Antalet arbetslösa, förtidspensionärer och bidragsförsöjda är väsentligt lägre än landet 
i övrigt. Företagsklimatet mycket gott, men rejält minskande 2018 års rakning. Nackas 
största privata arbetsgivare är Pysslingen förskolor och skolor. Skatteintäkterna betydligt 
större än i resten av landets kommuner – 51 754 kr per invånare och kommunens 
kostnader per invånare lägre 43 774 kr. Det ser ut som om det utåt framgångsrika Nacka 
är en bra affär. 

3 Saltsjö-Boo, en tredjedel av Nackas befolkning 
Genom att Saltsjö-Boo i princip saknade en täckande stadsplanering vid 
kommunsammanslagningen 1971, har kommundelen blivit särskilt utsatt för kommersiell 
exploatering av mark, miljö, stadsbyggnad och infrastruktur. Denna exploatering har fått 
stora effekter inom snart det offentliga samhällets samtliga funktioner: klimat, miljö och 
uthållighet, privat och kollektiv trafik, integration och trygghet, förskola, socialtjänst, 
äldrevård, skola, idrott, kultur och fritid.  

Under sitt 45-åriga maktmonopol har Nackas borgerliga partier lämnat över allt fler av 
samhällets funktioner att lösas av marknadskrafter. Många boende i Nacka och Saltsjö-Boo 
känner en allt starkare oro för följderna av att det demokratiska inflytandet tystnar allt mer. 

Fig 2
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Maktmonopolet har använts till att göra Nacka till isbrytare för den nyliberala modell som 
innebär nedmontering av så många av kommunens ordinarie verksamheter och ansvar som 
möjligt.  

Vårt ansvar 
Socialdemokraterna i Saltsjö-Boos uppdrag är att väsentligt stärka sin oppositionsroll för att 
bromsa, stoppa och därefter vända utvecklingen av lokalsamhället från marknadskrafternas 
påverkan till ett varmt, och mänskligt inflytande på feministisk grund över våra liv, vardag 
och framtid. En viktig förutsättning för att lyckas är att Socialdemokraterna i Saltsjö-Boo är 
en aktiv och medlemsorienterad och engagerande kommundelsförening.  

Den moderatledda majoriteten säljer ut all mark 

Fram till kommunsammanslagningen 1971 hade Boo socialdemokratisk majoritet. Från slutet 
av andra världskriget uppköpte kommunen konsekvent all mark som blev ledig. Innan första 
större projekteringen av ett centrum- och bostadsområde – Orminge – inleddes i mitten på 
1960-talet ägde kommunen 1/3 av all mark i kommunen.  

Under de 45 åren av moderatledd majoritet har kommunen Nacka kommun investerat så lite 
som möjligt i samhällsutvecklingen i Saltsjö-Boo. Kommunledningen har konsekvent inväntat 
kommersiella exploatörer. I och med exploateringarna av Tollare, Telegrafberget och del av 
Björknäs, har kommunen i princip sålt ut allt kvarvarande markinnehav, varför all mark i 
Saltsjö-Boo i dag i princip är överlåten till privata intressen. Nacka kommun har inte längre 
möjligheter att ens bygga och driftsätta en egen kommunal skola. Inte ens om syftet skulle 
vara att förbättra en omfattande skolsegregation. Skillnaderna mellan rik och fattig utgör ett 
växande hot mot socialdemokratins grundläggande värderingar om ett jämlikt, solidariskt och 
rättvist samhälle. I Boo gårds skola är det t ex bara 5 % av eleverna som utländsk bakgrund. 

Vårt ansvar 
Genom utförsäljning av mark till privata exploatörer har det politiska inflytandet över 
samhällsutvecklingen i Saltsjö-Boo kraftigt försvagats och överlämnats till 
marknadskrafterna. Socialdemokratin har ett mycket viktigt uppdrag i att återta det politiska 
inflytandet över samhällsutvecklingen. Vi måste bli mycket tydligare i nämnder, styrelser 
och fullmäktige, samt driva en mycket kraftfullare och utåtriktad debatt! 

Oreglerad exploatering, borgerlig strategi för Saltsjö-Boo 

Saltsjö-Boo är med sin bakgrund som oreglerad landskommun extra sårbar för 
riskkapitalister och externa exploatörers ambitioner att tänja regelverken optimalt med den 
moderatledda majoritetens tysta medgivande. Resultatet har till idag för Saltsjö-Boo inneburit 
den snabbaste relativa folkökningen i landet. Då i praktiken inte någon enda hyreslägenhet 
producerats under lång tid, har nyinflyttningen i Saltsjö-Boo skett i nyproducerade 
bostadsrätter eller villor. Nyinflyttningen har i huvudsak bestått av övre medelklass vilket 
genom ökning av kommunens skatteintäkter genererat ordentliga, välkomna och nödvändiga 
tillskott till kommunkassan.  
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Vårt ansvar 
Socialdemokratin har ett ansvar att långsiktigt motverka fortsatt segregation och möjliggöra 
för människor ur alla samhällsklasser att leva och bo i Nacka och Saltsjö-Boo 

Nyliberal måluppfyllelse – Nacka utnämnd till Superkommun 

Genom att i decennier hålla fast vid en enda strategi har den moderatledda majoriteten i 
Nacka lyckats mycket väl i att vara det kanske bästa exemplet på en kommun som har 
privatiserat stora delar av den skattefinansierade produktionen av tjänster. Man har lyckats 
synnerligen väl med att genomföra landets mest långtgående nyliberala kommunala 
program. Men mycket är fernissa och yta. Idag är det uppenbart att den nyliberala 
marknadssättningen av snart sagt alla offentliga produktionsområden har nått vägs ände-  

Superkommunen för de starka, måste bli kommunen för alla 

För oss socialdemokrater har Nacka i allt för hög grad utvecklats till en nyliberal 
ytterlighetskommun. Samhällsutveckling, infrastruktursatsningar och bostadsbyggande har i 
huvudsak endast genomförts i regi av exploatörer och riskkapitalister. Vår roll den närmaste 
mandatperioden blir att genom att lyssna på invånarna i Saltsjö-Boo och utifrån våra 
grundvärderingar med en kraftfull opposition motverka att samhällsutvecklingen i 
kommundelen i så hög grad är utlämnad åt marknadskrafterna. 

Vårt ansvar 
Vi måste bli betydligt bättre på i att i dialog med invånarna i vår kommundel lyssna av vad 
som är viktiga frågor och som överensstämmer med våra grundvärderingar. De slutsatser vi 
drar av detta arbete måste i sin tur användas i ett betydligt kraftfullare opinionsarbete.  

Nyliberalismens frammarsch inte enda hotet 

Valresultaten från de senaste valen visar – trots ett 45-årigt maktinnehav – att de nyliberala 
idealen börjar tappa sin lockelse. Moderaterna tappade 7,5 % i Saltsjö-Boo i valet 2014 och 
fortsatte kräftgången med ett tapp på -6,7 % 2018. Den samlade borgerligheten har sedan 
2014 tappat sammanlagt 10,6 %. Positivt är även att trots att (s) lokalt i Saltsjö-Boo backar 
0,9 % 2018 är det ett betydligt bättre resultat än på många håll i landet. Särskilt som vi i vår 
kommundel haft en mycket omfattande inflyttning av väljare som får räknas till välbeställd 
medelklass.  

Alarmerande är dock att Sverigedemokraterna växer – visserligen långt under 
riksgenomsnittet från 4,7 % 2014 till 8,7 % 2018 och att Nackalistan växer med 0,9 % till 11,9 
% 2018. 

Vårt ansvar 
Vi socialdemokrater i Saltsjö-Boo står inför utmaningen att bli bättre på att driva lokal politik 
som bottnar i invånarnas vardag och som bygger på övertygelsen att alla människor lika 
värda och att problem och samhällsutveckling hanteras bäst tillsammans. Plånboken ska 
aldrig få avgöra vem som får bra utbildning eller trygg vård och omsorg.  
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4 Lokalt handlingsprogram 

Socialdemokraterna i Saltsjö-Boo har en mycket viktig uppgift framför sig den kommande 
mandatperioden. Vi kommer att verka för att en socialdemokratisk grundsyn ska vara 
grunden i alla våra yrkanden och vi kommer att arbeta för att det även skall genomsyra alla 
kommunala beslut. För att kunna verka för en sådan grundsyn, behöver vi fokusera våra 
ansträngningar på några centrala politikområden.  

Miljö- och stadsbyggnad 

1. Den moderatledda majoriteten har i alldeles för hög utsträckning köpt tjänster också 
för samhällsplanering, miljö och stadsbyggnad. De prognoser som kommunen (eller 
tjänsteleverantör har levererat är otillförlitliga. Så har t ex antalet invånare blivit 
många fler än prognoserna. Vi behöver verka för att prognoser om befolkningsökning, 
trafikutveckling etc är tillförlitliga.

2. Den styrande moderatledda majoriteten har konsekvent vägrat att detaljplaner – stora 
som små – innefattar miljökonsekvensutredningar. Dessa ställer högre miljökrav än 
de miljöredovisningar som i dag är standard, men som ger exploatörer och byggare 
alldeles för fria händer. Inte ens för det samlade Ormingecentrumprojektet kräver 
detaljplanerna miljökonsekvensutredning. Vi behöver verka för att det krävs 
miljökonsekvensutredningar för all byggnation och antagande av detaljplaner.

3. För att kunna hantera situationen med ett mer än 40 årigt byggförbud i de tidigare 
sportstugeområdena där många fastigheter med undermåliga sanitära förhållanden 
omvandlats till året runt-bostäder, antogs år 2001 ett av samtliga partier gemensamt 
handlingsprogram – Utvecklingsområden i Boo. Detta program torde och borde 
utgöra grund för såväl Översikts- som detaljplaner. Den moderatledda majoriteten 
har dock sedan länge frånträtt överenskommelsen och

A. Nacka kommun har debiterat samtliga fastighetsägare (fler än 2 000) att i avgifter 
på upp emot 500 000 kronor per fastighet delfinansiera VA och vägupprustningar 
som inga fastighetsägare bett om. Det rimliga är att den sk likviditetsprincipen, 
dvs att någon debitering skall ske förrän fastigheten avyttras etc skall gälla. Då 
dessa upprustningar är investeringar, kan och borde Nacka kommun ordna 
annan finansiering än att pungslå invånare som bott många år i sitt hus.

B. Vid det mer än 40-åriga byggförbudets succesiva hävande har de sk 
Utvecklingsområdena blivit föremål för omfattande exploatering i direkt strid med 
tidigare fattade gemensamma politiska överenskommelser. Vi behöver t ex med 
kraft verka för att förhindra smygförtätning genom godkända bygglov där 
exklusiva bostadsrättsfastigheter med flera lägenheter byggs på vad som avsetts 
som vanliga villatomter. En del av den mycket höga och oplanerade inflyttningen i 
Saltsjö-Boo och den därmed oplanerade trafikökning kan hänföras denna 
smygförtätning som skett med den moderatledda majoritetens goda minne. Vi 
måste lägga stor kraft på att hävda att ingångna överenskommelser följs och 
medialt uppmärksamma när så inte sker.
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4. Vi måste verka för att mark som fortfarande ägs av kommunen inte används för 
markspekulation, utan används till samhällsgemensamma projekt

5. Vi måste verka för att samtliga miljökonsekvenser vid byggandet av Skurubron 
analyseras och därefter beaktas vid brons byggande

6. Vi måste verka för att analys av de samlade konsekvenserna för Saltsjö Boos 
invånare av projekt som idag staplas på varandra genomförs: Slussen, 
Danviksbron,
T-banebygge, Nacka bygger stad, Skurubron och omfattande utbyggnad av 
Centrum. så att de olika projektens tillsammans eller enskilt påverkar de i Saltsjö-
Boo boende så minimalt det bara går och att utbyggnaden av Orminge Centrum sker 
enligt beslutat planprogram och med detaljplaner som skapar bästa tänkbara 
tillgänglighet till butiker och annan service, bästa tänkbara kollektivtrafik och 
möjligheter till infartsparkering.  

7. Samma synsätt måste gälla för alla nuvarande och framtida projekt, att de minst lika
mycket ska handla om dem som bor här idag som dem som flyttar hit i framtiden.

Segregering och integrationen 

Skrivs klart efter Magnus Duvnäs föredrag på medlemsmötet den 5:e nov 

motverka fortsatt skolsegregering, 

motverka boendesegregering 

Trafik 

1. Idag har busslinjer som vanligtvis haft Slussen som slutdestination omdestinerats 
till Medborgarplatsen. Det har visat sig vara positivt för dem som inte behöver 
passera Slussen. Vi vill utöka detta med att nya stomlinjer för buss upprättas s s till 
Gullmarsplan och Sickla,

2. Vi säger nej till broavgift

3. Vi vill att busshållplatser och kollektivtrafik prioriteras i Ormingeprojektet, se vidare 
Orminge

4. Vi vill att infarts- och annan parkering garanteras under hela Ormingeprojektet, se 
vidare Orminge

5. Vi kommer att noggrant analysera bygget av Skurubron så snart bindande underlag 
finns tillgängliga.
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Lokal demokrati 

Vi vill återgå till en kommunalpolitik med full demokratisk insyn. De mest akuta frågorna vi 
behöver fördjupa oss i är omdaningen av Orminge Centrum där den politiska insynen är för 
svag. Rent konkret gäller vår och många invånares oro avsaknaden av samordning av alla 
samtidigt pågående större byggprojekt i kommundelen, vilket bl a skapat en fullständigt 
ohållbar trafiksituation. Trafikinfarkter uppstår snart sagt dagligen. Konsekvensanalyser 
saknas av såväl miljö som trafik för i princip samtliga större byggprojekt. Det vill vi ändra på. 
Vi socialdemokrater vill inte överlämna ett överexploaterat, trafikskadat och miljöförstört 
Saltsjö-Boo till kommande generationer. Vi vill garantera en demokratisk och ansvarsfull 
samhällsutveckling. 

Vi vill att så många som möjligt engagerar sig politiskt och vill därför verka för att vi 
socialdemokrater inte samlar för många uppdrag på en liten krets personer. Återinförandet 
av Områdesnämnd eller motsvarande är därför viktigt för att lokalt förankrad politik blir en 
motvikt till kommersiella krafters påverkan i viktiga samhällsfrågor. 

5. Planprogram för Orminge centrum

Orminge Centrum är ett exempel på den moderatledda majoritetens tillkortakommande. 
Redan den en 2 juni 2003 gav kommunstyrelsen Miljö & Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att utarbeta förslag till program för fördjupad översiktsplan för området. I samma beslut 
uppdrog kommunstyrelsen åt Områdesnämnden i Boo att vidta erforderliga planerings- och 
genomförandeåtgärder för att genomföra utökning av infartsparkeringen och bussterminalen. 

Egentligen igångsattes projekt för att få igång en upprustning av Orminge Centrum ännu 
tidigare. Det går att påstå att det projekt för omdaning av Orminge Centrum som inletts haft 
en mer än 20-årig inkubationstid, Behovet att omdana vårt centrum till att fungera för oss 
som redan bor i Saltsjö-Boo har varit uppenbar i decennier. Det märkliga är att hela 
Ormingeprojektet förefaller inte vara tänkt för oss som bor här idag, utan för de 
reklambroschyrer som ska locka nya invånare i en framtid.  

Grunddokument för Ormingeprojektet är Detaljplaneprogram, antaget av kommunstyrelsen 
2015-09-28 § 234. Noterbart är att programmet inte passerat kommunfullmäktige. 
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1. Planprogrammet är styrande för de olika detaljplaner som i olika steg skall reglera
omdaningen. Vi har ett stort ansvar för att vad som beslutats i detta program också 
följs i verkligheten.

Under rubriken Genomförande, sid 86, slås fast att….”Genomförandet av 
planprogrammet är beroende av att parkeringshus för infartsparkering byggs. 
Därefter kan övriga delar inom programområdet bebyggas…” Detta har till dags 
dato inte följts. Politiken förefaller helt maktlös, vilket skapar ohållbara situationer för 
många som bor i Saltsjö- Boo. Det är helt enkelt oförklarligt att man inte gör mer för 
dem som bor här idag. Vi har ett stort ansvar för att synliggöra och genom politisk 
opinionsbildning verka för att beslutade projekt genomförs enligt fattade beslut. 

2. Under rubriken Etapp I, år 0-8, också sid 86 slås följande fast: ”Planläggning och 
utbyggnad sker av område 1A (Nybackatomten), område 1 B (Sarvträsk), 
område 1C (parkeringshus, bussterminal och Hantverkshustomten), samt 1 D 
(Ormingehus och Röda längan)”. Parkeringshus och bussterminal torde vara de 
funktioner som flest – förutom affärsdelen – kommer att komma i kontakt med. 
Detaljplanen för dessa är just nu ute för samråd. Vi har ett stort ansvar för att politiskt 
driva att parkeringshus och bussterminal blir föremål för offentlig debatt och att de 
kommer till stånd snarast.

3. Enligt planprogrammet skall Etapp I genomföras under år 0-8, Etapp II under år 3-10 
och Etapp III år 7-20. Socialdemokraterna i Saltsjö-Boo måste alltså följa det redan 
år 2018 tjugoåriga projektet i ytterligare 20 år. Vi måste ansvara för en uthållig, 
kontinuerlig  och en till kommande ansvariga kunskapsöverföring av basen och 
tidigare överväganden inom den lokala politiken..
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