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Det är viktigt för invånarna i en växande kommun
som Värmdö att det finns bra möjligheter att aktivt
delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Kommunen och
föreningslivet samarbetar kring dessa frågor idag,
ett samarbete som kan utvecklas ytterligare. Det är
viktigt att det finns mötesplatser som är tillgängliga
för alla. Det är särskilt viktigt att tänka på den
stora ungdomsgruppens behov av bra fritidslokaler.
I Värmdös stora skogar finns såväl markerade
vandringsleder som mer orörda områden.

Mål
I varje kommundel och på de större öarna ska det
finnas bibliotek, mötesplatser och fritidslokaler. 
När nya bostadsområden planeras ska kultur- och
fritidsverksamhet beaktas. 
Värmdö kommun ska arbeta för att unga och gam-
la kan leva i en god miljö med möjlighet till rek-
reation och naturupplevelser. 
Anläggningar för kultur och fritid ska vara tillgäng-
liga för alla. 
Fritidsutbudet ska riktas lika till flickor och pojkar. 

Rekommendationer
Kommunen ska arbeta för att skapa mötesplatser
i samtliga kommundelar. 
Det ska finnas lekplatser/fria ytor i alla bostads-
områden. 
Kommunens strövområden ska göras tillgängliga
genom markeringar av leder och vandringsstigar
samt genom utbyggnad av gång- och cykelvägnätet.
Tätortsnära naturområden ska reserveras för bo-
stadsnära friluftsaktiviteter.

Det ska utredas om ett område söder om väg 222
vid Mölnvik är lämpligt för olika fritidsaktiviteter.
Här finns redan båtklubb, brukshundklubb, pistol-
skytteförening och modellflygklubb. Det finns
önskemål om att anlägga en bana för motorcykel-
sport på ett öppet fält. Området är bullerstört från
väg 222. 
En restriktiv prövning ska tillämpas vid anläggan-
de av nya golfbanor i kommunen (se nästa sida). 
Lämpliga ridstigar i Gustavsbergsområdet ska tas
fram i samarbete mellan kommunen och ryttar-
föreningen.
Värmdövallen i Hemmesta kan byggas ut.
Nya kulturlokaler och fritidsanläggningar behövs
för att kunna ta emot fler barn och ungdomar. 

Förutsättningar
I begreppet ”en god bebyggd miljö” ingår att det finns
icke kommersiella platser att träffas på och lokaler att
bedriva kultur- och fritidsaktiviteter i. Exempel på det
är kommunens bibliotek, sporthallar och fritidsanlägg-
ningar. Föreningslivet står för en stor del av verksam-
heterna i samarbete med kommunen. Ett föreningsråd
har bildats i kommunen i syfte att bättre bevaka före-
ningarnas intressen och driva gemensamma frågor.

Ur folkhälsosynpunkt är det viktigt att människor i
alla åldrar har möjlighet att röra på sig. Därför är det av
vikt att lekplatser planeras i bostadsområdena och att
belysta motionsspår anläggs i samtliga kommundelar.
Kommunens många strövområden ska vara lätt tillgäng-
liga för alla. Kommunala anläggningar ska vara tillgäng-
liga för funktionshindrade. Lämplig plats för en simhall
är i anslutning till Ekvallen. En simhall kan utnyttjas av
kommuninvånare i alla åldrar. 

I Värmdö finns stora möjligheter att uppleva naturen
även utanför det organiserade motions- och idrottslivet.
Kommunens stora skärgård med oräkneliga naturham-
nar och storslagna natur lockar en stor del av Stor-
stockholms båtägare under sommarmånaderna. Värmdö
kommun med både sin långa kust och många sjöar ger
rika tillfällen till bad sommartid. Kommunala badan-
läggningar med fina sandstränder finns i Grisslinge,
Södersved, Östersjöviken (Stavsnäs) och på Djurö. Skär-
gårdsstiftelsen har Björnöreservatet med både sand-
strand och klippbad. De flesta tomtföreningarna har
dessutom egna bad av skiftande storlek och karaktär.
Med få undantag är badvattnet av bra kvalitet. Vintertid
finns tillgång till bassängbad någon dag i veckan på PTKs
kursgård på Djurö samt på Ekedalsskolan i Gustavsberg.

Inom kommunen finns tillgång till fina ströv-
områden i princip inom gångavstånd, var man än bor. I
Gustavsberg hamn finns Keramiskt centrum med bland
annat porslinsmuseum och ateljéer. I kommunen finns
också flera hembygdsmuseer och hembygdsföreningar.

På kartan intill visas exempel på allmänna anlägg-
ningar för kulturella verksamheter och fritidsaktiviteter.

Motorbana
Det finns ett stort önskemål om att en motorbana etab-
leras i kommunen. En motorbana skulle erbjuda en
organiserad fritidsaktivitet bl.a. för en grupp ungdomar
som många gånger har svårt att hitta en passande akti-
vitet. Motorbanor har flera störande effekter på miljön
varav buller är den allvarligaste. Motorbanor behöver
även ett relativt stort markområde för sin verksamhet.
Gärdena vid Mölnvik inom ”utredningsområde för ak-
tivitetsfält” är ett område där en placering av motor-
bana är tänkbar. 

Kultur och fritid
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Golfbanor
I Värmdö kommun finns tre konventionella golfbanor
samt Norråva naturgolfbana. Även stora delar av
Nacka golfbana ligger inom Värmdö kommun. Nacka
golfklubb har utvidgat banan inom kommunen vin-
tern 2003 och har även planer på ytterligare utvidg-
ningar.

Golfsporten har varit och är fortfarande växande.
Intresse finns för att nya banor anläggs. Med jord- och
skogsbrukets försämrade avkastning ser många mark-
ägare en ny möjlighet till bättre avkastning på marken.

Det finns önskemål om att anlägga en golfbana på
Kalvandö gård på Värmdölandet. Värmdö kommun har
inte påbörjat någon prövning eller tagit ställning i ären-
det. En ny golfbana kräver detaljplan och sannolikt
även en miljöprövning enligt miljöbalken.

Både anläggande och drift av golfbanor kan medföra
negativ miljöpåverkan. Golfbanor är mycket arealkrä-
vande sportanläggningar som förutom att ändra land-
skapsbilden även kan ha effekter på bl.a. naturmiljö,
friluftsliv, vatten m.m. Rätt anlagt kan dock golfbanan
möjliggöra att många människor på ett begränsat om-
råde får tillgång till rekreation och friskvård. Under vin-
tertid är golfbanor populära bland skidåkare.

Följande aspekter ska beaktas 
vid prövning av nya golfbanor:

Natur- och kulturmiljö
Nya golfbanor bör ej anläggas så att kulturland-
skapet eller den regionala grönstrukturen påver-
kas på ett negativt sätt. Banor bör inte anläggas
så att brukningsbar jordbruksmark försvinner
eller att områden med höga naturvärden påver-
kas negativt.

Friluftsliv
Nya golfbanor bör ej anläggas i områden vikti-
ga för friluftslivet. Anläggningar ska utformas så
att det finns möjlighet till rörligt friluftsliv,
dagliga promenader m.m. kring anläggnigen.
Passager genom området skall möjliggöras på
lämpliga ställen.

Vatten
Inga nya golfbanor får anläggas innan bevatt-
ningsfrågan är löst på ett långsiktigt hållbart
sätt. 

Gödsel och bekämpningsmedel
Gödningsbehovet måste lösas eller begränsas så
att känsliga recipienter ej påverkas.

Bekämpningsmedel får inte nyttjas på ett
sätt som kan leda till negativ påverkan på om-
givningen eller människors hälsa.

Luft, buller
Golfbanor genererar mycket biltrafik. Eventuella
problem med trafiksituationen måste lösas.




