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Protokollsanteckning ärende 16 Detaljplaneprogram och 
ramavtal för Morningside Marina, fastigheten Erstavik 
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Jan-Eric Jansson (KD) lät anteckna följande. 
 
”Många av de närmsta grannarna till Morningside, längs Saltsjöbadsvägen, är tydligt positiva 
till den föreslagna utbyggnaden på marinans område. Det har varit ett viktigt skäl för vårt 
beslut att stödja utbyggnaden. 
Dessutom finns det flera andra skäl. Vi har under den mycket grundliga process som 
föregick beslutet i MSN att gå vidare med utbyggnadsplanerna, inte uppfattat några starka 
skäl att avbryta processen. För oss är skälen i sak följande för en utbyggnad på Morningside: 
a. Privata avloppslösningar är inte acceptabla på sikt i ett så centralt läge. Här erbjuds en 
finansierad utbyggnad vid en tidpunkt när många andra byggprojekt ligger före denna i och 
för sig angelägna avloppsutbyggnad. Utan detta projekt skulle det dröjt mycket länge innan 
fastigheterna i Sågtorp och längs Saltsjöbadsvägen hade kunnat erbjudas kommunalt avlopp. 
b. Ett antal trafikolyckor och incidenter med skador och även dödsfall som följd, har 
inträffat just på den vägsträcka som nu kommer att byggas om. Saltsjöbadsvägen fram till 
Strandpromenaden bör i samband med dessa planer byggas om på så sätt att för hög 
hastighet genom området omöjliggörs. Det har invänts att stridsvagnshindret omöjliggör 
goda trafiklösningar, för att vägen helt enkelt är för smal. Men på andra ställen i Saltsjö 
Duvnäs, till exempel på Hägervägen, har man gjort en midja på vägen som omöjliggör 
möte, just för att tvinga bilisterna till eftertänksam och försiktig körstil. Det finns fler 
metoder att hålla ner hastigheten som kan tillämpas här i syfte att skapa en trafiksäker 
vägsträcka. 
c. Cykelbana anläggs. Om Saltsjöbadsvägen byggs om enligt förra punkten finns det plats 
för både gång- och cykelväg. 
d. Att SL skulle vara kritiskt var väntat. SL vill inte ha någon verksamhet som hindrar dem 
från att bullra. Skulle vi ta hänsyn till den synpunkten, så skulle bebyggelse bli omöjlig på 
stora områden runt Saltsjöbanan, inte minst runt stationerna, där SL självt har föreslagit 
byggprojekt. Reducering av buller måste kommunen ändå arbeta hårt med. Det här 
projektet erbjuder ett marginellt, men ändå ett visst, bullerskydd utan kostnad för 
kommunen. Dessutom gäller bullerproblemen inte de hus som planeras på marinan, de 
kommer att byggas så att bullerproblemen klaras, problemet gäller husen på andra sidan 
vattnet. Exploateringen av marinan försämrar inte bullersituationen för dem, snarare 
tvärtom. 



  2 (2) 

e. All maritim verksamhet på området fortsätter, utom verkstaden. Den skulle kunna flytta 
till FMC. Båtplatsernas antal blir oförändrat. Även en uppdragningsramp för båtar avser 
exploatören att bygga. 
f. Utbyggnaden av Morningside blir inte prejudicerande. Varje ny ansökan från andra som 
önskar bygga på marinor, måste prövas var för sig. 
g. Strandskyddet är redan upphävt. Stranden blir mer tillgänglig för allmänheten med denna 
förändring. 
h. Eventuellt förorenad mark på marinan saneras. Det finns inga skäl att tro att 
miljöpåverkan på vattenlivet ökar på grund av denna utbyggnad, snarare tvärtom. Området 
blir dessutom uppsnyggat. 
i. De för många grannar besvärande hushöjderna är sänkta. 
j. Bostäder behövs. 
k. Förändringarna blir kostnadsfria för kommunen.” 
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