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Registraturen Stockholms läns landsting     
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
Box 22550 
104 22 Stockholm 
 

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050  
diarienummer TRN 2016-0047 

Vi i Friluftsfrämjandets lokalavdelning Norra Järva har med stort intresse tagit del av 
samrådsutgåvan av RUFS 2050. 
 
Vi uppskattar att RUFS 2050 är välstrukturerad, innehållsrik och tydlig med en lättillgänglig 
sammanhållande röd tråd. Samrådsförslaget är mycket väl genomarbetat och beskriver på ett 
tydligt sätt både grunden, målen och strategierna för att genomföra planen. Det betyder inte att 
vi i alla stycken har samma uppfattning men vi lyfter också fram det som vi tycker är bra. Efter 
att ha deltagit i olika projekt inom den Kilsamverkan som sker inom först Rösjökilen och 
därefter i Angarn- och Bogesundskilarna vill vi avge följande synpunkter: 
 
På sid 40 under punkt 6.1 ”Knyt ihop regionen och bygg tätt, varierat och kollektivtrafiknära” 
står det: ”Tillgänglighet till tätortsnära naturmiljö, vatten och stränder bidrar till ökad 
livskvalitet.” Det borde återspeglas som en egen punkt under prioriterade åtgärder vad gäller 
kilsamverkan. Tillgänglighet till grönkilarna, både fysisk och mental tillgänglighet är viktigt att 
belysa. Vikten av den gröna strukturen för människorna som bor i regionen både för att det är 
attraktivt att bo nära grönska men också för folkhälsoaspekter och friluftsliv. Grönstrukturens 
vikt för hälso- och sjukvård borde belysas tydligare som en prioriterad åtgärd. 

På sid 41 under punkt 6.2 ”Säkra värden genom att leva klimatsmart, värna naturresurser och 
utveckla effektiva system” står det både i texten och prioriterade åtgärder om kilsamverkan och 
det är bra. 
  
På sid 63 under punkt 7.7 ”Hälso- och sjukvård” Utgångspunkter och möjligheter står det ”Och 
en god förebyggande hälsovård skapar dessutom bättre allmän folkhälsa vilket i sin tur leder till 
ökad andel av befolkningen i arbete som kan bidra till samhället genom sitt arbete.” 
Detta borde leda till en egen punkt under prioriterade områden som beskriver hur kilarna kan 
utnyttjas för förebyggande hälsovård – gärna med konkreta exempel. 
 
Sid 71-73 Kapitel 7.10 ”Grön- och blåstruktur, samt ekosystemtjänster” är ett nyckelkapitel för 
kilsamverkan.  Där står bl a: ”Både den tätortsnära grönstrukturen och landsbygden genererar  
en rad ekosystemtjänster, det vill säga tjänster från naturen som människor har nytta av. 
Exempel på ekosystemtjänster är livsmedel, vattenrening, naturupplevelser och energi.  
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Viktiga ekosystemtjänster i den urbana miljön är rekreation, upplevelsevärden, luftrening, 
temperatursänkning och vattenrening. Kolonilotter och villaträdgårdar är viktiga boendemiljöer 
för pollinerare och den tätortsnära grönstrukturen består ofta av gammal skog med hög 
biologisk mångfald.” De ord vi markerat med fetstil borde bilda underlag för en egen 
åtgärdspunkt på kapitlets inledning t ex vad gäller både mental och fysisk tillgänglighet och 
guidade naturupplevelser. 
 
Sid 73-76 Kapitel 7.11 ”Kultur och kulturmiljö” är ett viktigt avsnitt. T ex så saknas det 
kulturella föreningslivet helt, trots att det står för en omfattande och ideell kulturgärning. I 
Friluftsfrämjandet integrerar vi ofta natur- och kulturmiljön i våra guidningar och skapandet av 
nya upplevelser. Som prioriterade åtgärder ta med det kulturella föreningslivet som en resurs 
för kulturell utveckling och lyft fram att kulturellt värdefulla bygder, platser och byggnader är 
en del av vår kulturmiljö. Olika kulturmiljöer och kulturhistoriskt intressanta områden skapades 
ofta under en tidsepok som inte kände till några kommunala gränser. Beskriv också att 
rekreationsvärdena består av både natur- och kulturupplevelser – ofta i balans. 
Aktivitetspunkter kan också omfatta kulturellt intressanta platser och byggnader. Kanske borde 
även kulturmiljön vara föremål för någon form av kilsamverkan och inte bara som nu fokusera 
på naturmiljön.  
 
Sedan har vi några övergripande synpunkter: 
 
Kommunernas arbete med lokal grönstruktur till och från kilarna är viktigt. Både för biologiska 
värden men också för att ”hitta ut” i kilarna. 
 
Begreppet biologisk mångfald bör beskrivas i begreppslistan i inledningen av dokumentet.  
 
Kopplingen mellan olika mål och strategier är oklar. Ett exempel är resiliens och grönstruktur. 
Hur de relaterar till varandra är otydligt men mycket viktigt. 
 
Ni frågade också efter vad vi kan bidra med. Det vi i Friluftsfrämjandet kan jobba med är att 
öka den mentala och fysiska tillgängligheten av våra grönområden. Vi kartlägger och märker 
upp vandringsleder och stigar. Vi guidar deltagare i den sköna naturen till härliga upplevelser. 
Via trycksaker, hemsidor och sociala media skapar vi mentala förutsättningar för medborgarna 
att komma ut i naturen och där få den förebyggande hälsovård de kan behöva. 
 
Med bästa främjarhälsningar 

  
Bengt Rundquist / Ordförande     


