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Kap. 6 Planförslag
I föjande kapitel presenterar jag ett förslag till framtida markanvändning 
av Myttingeområdet. Huvuddragen för förslaget är ett bevarande av de 
kulturhistoriskt värdefulla delarna och tillgängligheten till strandnära om-
råden, en utveckling av möjligheter för rekreation & friluftsliv och turism 
samt ett visst tillskott av permanentboende och verksamheter.

Övergripande vision
Den övergripande målsättningen är att skapa möjlighheter för en långsiktigt 
hållbar utveckling på Myttingeområdet samt ta tillvara områdets resurser 
och utveckla dess karaktär. 

Idag ger de stora grönområdena i de centrala delarna tillsammans med den 
strandnära bebyggelsen området dess ofta lantliga karaktär. Denna karaktär 
bör bevaras och utvecklas samtidigt som området blir tillgängligt för fler 
människor. Centralt i förslaget är således att bevara de strandnära område-
na obebyggda och även öka tillgänglighten till dessa. Tillsammans med ett 
bevarande/utvecklande av de obebyggda centrala delarna bör det ge Vär-
mdöborna och invånarna i stockholmsregionen en välbehövlig lunga i den 
ofta hårt exploaterade storstadsregionen.

För att skapa en ekologisk långsiktigt hållbar utveckling måste bl.a. hållbara 
VA - lösningar implementeras på Myttingeområdet. Detta tillsammans med 
skydd av naturområden bör ge en god grund för ekologisk hållbarhet. För 
att möjliggöra för en hållbar VA - lösning på Myttingeområdet bör området  
anslutas till kommunalt VA. Det är dock en kostsam och planeringsmässigt

komplicerad process att ansluta fastigheterna på Myttingeområdet till 
kommunalt VA och jag föreslår en viss utbyggnad av nya bostäder för 
att möjliggöra för detta. Ett tillskott av bostäder i denna del av kom-
munen, som är den del av kommunen på fastlandet med minst antal in-
vånare per/km2, ger även ett större underlag för social och kommeriell 
service vilket bidrar till social hållbarhet. Vidare är trycket vad gäller 
bostäder stort på Värmdö och Myttingeområdet erbjuder en attraktivt 
boendemiljö.

Vad gäller den norra delen av Myttingeområdet som är av riksintresse 
för kulturmiljö bör vi värna om och utveckla det kulturella, historiska 
och arkitektoniska arvet, både vad gäller enstaka byggnader, bebyg-
gelsemiljöer och landskapet. Detta bör främst ske genom reglering 
med detaljplaner/områdesbestämmelser. Det behöver dock inte in-
nebära att ett område inte har möjlighet att utvecklas men riktlinjer 
gällande t.ex. husens utformning, tomtstorlek och grönytor bör verka 
för att områdets karaktär bibehålls. 

Vision för ny bebyggelse
Värmdö förknippas ofta med skärgård och sommarbebyggelse och 
det är egenskaper som skall tas tillvara då utvecklingen leder mot 
ett samhälle där människor bor året runt. Även närheten till vattnet 
och rekreationsområden skall lyftas fram och utvecklas. Det är dessa 
egenskaper, områdets lantliga karaktär, samtidigt som det ligger på ett 
rimligt pendlingsavstånd som gör Myttingeområdet attraktivt. 
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Befintlig bebyggelse
För den befintliga bebyggelsen ges enbart övergripande riktlinjer för en 
fortsatt planering. I de områden som består av gles bebyggelse bör ingen 
ny bebyggelse tillkomma då dessa områden ligger inom strandskyddsom-
råde och har högt allmänt naturvärde.

Skärmaräng
Skärmaräng, det största området med samlad bebyggelse, ligger inom 
riksintresse för kulturmiljö och detaljplaner bör tas fram för att säkerställa 
områdets karaktär och möjliggöra för en omvandling från ett till viss del 
fritidshusområde till ett område för permanentboende. En viktig aspekt 
för utvecklingen av Skärmaräng är anslutning till kommunalt VA. Även 
standarden på vägarna till och inom Skärmaräng bör ses över, vad gäller 
framkomlighet och trafiksäkerhet. Inom Skärmaräng kan en viss avstyck-
ning av tomter ske, minsta tomtstorlek bör dock vara ca 2000 m2 för att 
bibehålla områdets karaktär. Detta för att underlätta för genomförandet 
av kommunalt VA. Dock skall ingen bebyggelse ske inom strandskyddat 
område (gäller hela Myttingeområdet).

Mönsterudden, Skäggaudd, Sundsvik, Åvesjö och Fläsk-
stycket
Även dessa områden ligger inom kulturmiljö av riksintresse och detalj-
planer bör utarbetas för att säkerställa deras karaktär. Även här kan viss 
avstyckning av tomter ses som motiverad i anslutning till den befintliga 
bebyggelsen för att möjliggöra för anslutning till kommunalt VA (dock ej 
inom strandskyddat område). Liksom för Skärmaräng bör vägsystemet ses 
över, med hänsyn till framkomlighet och trafiksäkerhet.

Stenslätten
Detaljplaner bör utarbetas även för Stenslätten och hamnområdet. 
Detta för att säkerställa hamnverksamheten som är betydelsefull för 
Värmdös kontakt med de norra delarna av Stockholmsregionen. Möj-
ligheterna för en infartsparkering i anslutning till färjeläget i Stenslät-
ten är ytterligare en fråga som bör utredas vidare. Även Stenslätten 
bör anslutas till kommunalt VA.

Lillsved, Vreta och V. skägga
Omfattas redan idag av detaljplaner men även dessa områden bör 
framöver anslutas till kommunal VA.

Ny bebyggelse
Vidare utredningar krävs inför ny bostadsbebyggelse bl.a. behöver 
nytt kartmaterial och geologiska undersökningar m.m. tas fram. Jag 
presenterar här enbart huvuddragen vad gäller inriktning och placer-
ing.

Målsättningen är att bygga ett boende där vi hushåller med natur-
resurser och skapar ett boende utifrån mesta möjliga miljöhänsyn. 
Att ett kretsloppsbaserat tankesätt används i största möjliga mån 
samt att bästa möjliga teknik som finns tillgänglig, utifrån ett ekolo-
giskt perspektiv, används.
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Markanvändningskarta
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Placering
Regionplane- och trafikkontoret klassificerar en del av den mark som är 
föreslagen för ny bebyggelse som mark med “högt värde vad gäller orörd-
het och trolska naturmiljöer” (Regionplane- och trafikkontoret 2004). Även 
stora delar av den obebyggda marken inom strandskyddsområde innehar 
samma klassificering. Delar av det område som är utpekat av Regionplane- 
och trafikkontoret har dock avverkats i olika tidsperioder och området 
består idag av hällmarkstallskog i olika stadier. Hällmarkstallskog är ex-
ploateringstålig och vegetationen kan med fördel integreras i bebyggelse. 
Området ligger även i anslutning till befintliga vägar (stråk enligt den 

Ny och befintlig bebyggelse

visuella analysen), vilket gör det lämpligt att placera ny bebyggelse 
där. Vidare är den nya bebyggelsen placerad i anslutning till Skär-
maräng för att skapa möjligheter till gemensamt utnyttjande av infra-
struktur (främst VA och vägar) och på så sätt skapa möjligheter för 
en ekologiskt långsiktigt hållbar utveckling.  Att inte området öster 
om det föreslagna området är utpekat som lämpligt för bebyggelse 
beror  bl.a. på att marken där har sämre grundförutsättningar. Vidare 
har ingen bebyggelse föreslagits söder om Tvärvägen (vägen mellan 
Nyvarp och Vreta) för att bibehålla och utveckla en ost-västlig grön 
korridor från “kust till kust”.

Planens huvuddrag
Vad gäller bebyggelsen i området bör naturens förutsättningar; topo-
grafin, vegetationen och markens beskaffenhet ge riktlinjer för plac-
eringen av byggnader; husen underordnar sig och förstärker på så sätt 
landskapets karaktär. Planen bygger på fyra olika delområden som 
alla får sin skilda karaktär bl.a. då delområdena varierar i storlek till 
följd av de naturgivna förutsättningarna. På detta sätt finns även en 
naturlig etappindelning. Husen placeras på höjdpartierna för att ta 
tillvara ljuset, medans ängsmarkerna runt om kring bevaras obebyg-
gda (se karta 1, s 67). Ängsmarkerna kan användas som grön- och 
odlingsytor (kolonilotter), bilda naturliga mötesplatser och erbjuda 
möjligheter för lek. Kontakten med vatten och grönområden bör tas 
tillvara och förstärkas genom stigar som leder ner till vattnet och till 
grönområdena/rekreationsområdena. Vidare bör vattenområden (våt-
marker i olika stadier) i området förstärkas och utvecklas för att bli ett 
visuellt tillskott i miljön (se karta 2, s 67).
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Karta 1 Karta 2
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Gångvägar

Vägar

Ny bebyggelse

Ängsmark/öppen mark

Friyta/rekreation

Fuktig mark

Befintlig bebyggelse

Principskiss ny bebyggelse
Tomterna i området varierar i storlek 
från 1000 m2 - 2000m2

Etapp I omfattar ca 60 fastigheter
Etapp II omfattar ca 40 fastigheter
Etapp III omfattar ca 40 fastigheter
Etapp IV omfattar ca 60 fastigheter 

Principskiss: bebyggelse

Principskiss: detalj tomter
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Byggnaderna föreslås samlas vid nästan stadsmässiga gaturum med små 
förgårdar och en större tomt på baksidan där naturen med tallar nästan 
smyger in på knuten, den privata tomtmarken hålls nere till förmån för 
gemensamma grönområden. Alla fyra delområden kommer att ha ett cen-
tralt bostadsnära grönområde för bl.a lek och umgänge. Vidare är kontak-
ten med vatten, grönområden och övriga områden centralt i förslaget, där 
det finns ett väl utvecklat stigsystem (se s 68). Naturens förutsättningar bör 
tas tillvara i störtsa möjliga mån med byggnader som öppnar sig mot söder 
med vinterträdgård/inglasade uterum i dessa lägen och och som sluter sig 
mot norr. Varierande grupperingar med med radhus, parhus och friliggande 
villor i en eller två våningar förelås. Det är de boendeformer som främst 
efterfrågas i detta läge och olika boendeformer bidrar även till en blandad 
sammansättning av invånare och social hållbarhet. 

Etappindelning
Utvecklingen av Myttingeområdet är uppdelat i fyra etapper. Tomterna 
kommer att variera i storlek mellan 1000m2- 2000m2 beroende på de natur-
givna förutsättningarna (en bergig tomt kan t.ex. vara svårare att bebygga 
än en planare tomt) och boendeform. Etapp I närmast Skärmaräng kommer 
att bestå av ca 60 fastigheter, etapp II av ca 40 fastigheter, etapp III av ca 
40 fastigheter och etapp IV av ca 60 fastigheter (se principskiss bebyggelse 
s 68).  Att enbart ungefärligt antal tomter anges beror bl.a. på att geolo-
giska undersökningar och bättre kartmaterial måste tas fram för nogrannare 
beräkningar och vidare detaljstudier.

Exempelbild: stadsmässigt gatu-
rum

Exempelbild: naturen in på knuten

Exempelbild: byggnaderna följer 
naturens förutsättningar

Exempelbild: byggnaderna sluter 
sig mot norr
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Teknik
Ett modulbyggande är lämpligt för att skapa bättre ekonomiska förutsättnin-
gar för förslaget. Dock måste man arbeta med formspråket för att uppnå en 
variationsrikedom i utformningen. Husen bör  vidare visa på ett nutida 
formspråk och inte vara pasticher på befintlig bebyggelse (se exempel-
bilder ss 69-70).

Områdets småbrutna terräng med berg, morän, ängsmark, våtmark och 
blandad vegetation ställer speciella krav på anpassning till mark och vege-
tation. Den anpassning till naturens förutsättningar som önskas kräver olika 
metoder för grundläggning som gör att landskapets karaktär kan bibehål-
las. Stora markingrepp och sprängning bör i största möjliga mån undvikas 
för att områdets karaktär skall kunna bibehållas/utvecklas. Detta uppnås 
genom grundläggning på plintar, i de bergiga delarna, där det finns möj-
lighet att anpassa bebyggelsen till variation i höjd respektive sidled mellan 
de olika byggnaderna. samt genom grundläggning med platta på mark där 
marken är planare eller inte består av beggrund.

Material
Den ekologiska aspekten bör även synas i husens materialval. Träfasader är 
vanligt förekommande i området och trä bör vara det dominerande fasad-
materialet även i den nya bebyggelsen. Ett färgprogram bör tas fram för 
att ge möjligheter till en varierad och individuell färgsättning dock inom 
en färgskala som ansluter till naturens egna färger (se exempelbilder ss 
69-70).

Exempelbild: grundlägging på 
plintar

Exempelbild: grundläggning på 
platta på mark

Kommunikationer
Vägar
Trafiknätet bör ses över främst vad gäller trafiksäkerhet och framkom-
lighet. Vad gäller väg 274, huvudvägen som passerar genom Myt-
tingeområdet, är hastigheten idag 70 km/h men vägens utformning in-
bjuder till högre hastigheter. Främst bör korsningen väg 274 och 675 
samt korsningen väg 274 och väg 676 ses över. Vid båda korsningar-
na kan cirkulationsplatser vara aktuella för att få ned hastigheten och 
skapa en säker trafikmiljö (framförallt aktuellt vid färjans avgång). 
Vägfrågan blir allt mer aktuell då trafiken på denna sträcka ökar till 
följd av den växande befolkningsmängden i Värmdö kommun men 
det är en svårlöst uppgift då vägarna går genom småkuperad terräng 
och känslig innerskärgårdsmiljö. 
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Kommunikationer

Den nya bebyggelsen ansluter via väg 676 och Tvärvägen respektive vägen 
till Skärmaräng. I samband med utvecklingen av nya bostadsområden får 
vägen till Skärmaräng en ny dragning då den befintliga vägen passerar ge-
nom gårdsmiljö (se s 68). Väg 676, Tvärvägen och Myrängsvägen kommer 
att behöva en upprustning både vad gäller framkomlighet och trafiksäker-
het för att klara den nya trafiken. Inom området bör vägstandarden, för 
att behålla områdets karaktär, vara mellan 3,5-5,5 meter med mötesplatser 
och vara belagd med t.ex. oljegrus. Alla vägar måste ha tillräcklig bredd 
för brand- och utryckningsforden. Även vägbelysningen i området bör ses 
över.

Infartsparkering
Den infartsparkering som finns i Hemmesta bör kompletteras av en 
mindre infartsparkering vid färjeläget vid Stenslätten för vidare färd 
till Vaxholm och de norra delarna av stockholmsregionen.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägnätet bör byggas ut främst till Vaxholms stad, 
Ängsvik och Hemmesta, som ligger inom ett rimligt cykelavstånd, 
men även vidare till Gustavsberg i ett längre perspektiv. Detta för de 
boende i området samt för att öka tillgängligheten till ”rekreations & 
friluftsområdet Myttinge”.

Gång- och cykeltrafik
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Färjor och båttrafik
Då det sker en ökning av permanentboende i denna del av kommunen bör 
en översyn av färjetrafiken och då främst en anpassning mellan färjorna och 
bussarna genomföras.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafikens dragning är bra i dagsläget, med ändhållplatser vid 
Lillsved och Vreta gård (se karta s 71). Eventuellt kan ändhållplatsen vid 
Vreta gård flyttas norrut i samband med byggnationen av det nya området. 
Vidare bör turtätheten och anpassningen till vägfärjorna ses över.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Vid en utökad bebyggelse på Myttingeområdet är VA-frågan en av de stora 
frågorna att lösa. Området bör försörjas med kommunalt vatten och avlopp. 
Gemensamhetsanläggningar och borrade brunnar är inte aktuellt då detta 
inte skulle lösa VA-frågan långsiktigt inom hela Myttingeområdet. Det 
finns två alternativa lösningar; anslutning till kommunalt VA via Käppala 
(Lidingö  kommun)32 eller anslutning till kommunalt VA via Vaxholms stad 
(i samband med den utveckling som sker på Rindö/Skarpö).33 En anslutning 
till Vaxholms stad är ett attraktivt alternativ då det ligger relativt nära samt 
att det är ekonomiskt fördelaktigare att dra havsledningar än att dra lednin-
gar i bergig terräng liknande den som finns i Värmdö kommun. 

I dagsläget ligger inte Myttingeområdet inom kommunens verksam-
hetsplan för utbyggnad av kommunalt VA. En exploatering med ny 
bebyggelse skulle dock kunna vara ett incitament till att ta ett helhets-
grepp och ansluta Myttingeområdet till kommunalt VA. Tvåhundra 
nya fastigheter á en anslutningsavgift på 150 000 skulle ge ett tillskott 
på 30 000 000. 

Dagvatten
LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) bör användas inom om-
rådet då det bl.a. leder till minskade mängder näringsämnen och föro-
reningar till våra vattendrag samt mindre belastning på ledningsnätet. 
Det naturligaste sättet är att låta dagvatten infiltreras i marken. Dag-
vattnet kan även efter rening användas som ett vackert och organiskt 
tillskott i miljön. 

Verksamheter
Helikopterverksamhet
En helikopterverksamhet är en tillgång för hela regionen och Myt-
tingeområdet är strategiskt placerat då det ligger centralt i storstock-
holmsregionens skärgårdsområde med bra kommunikationer till fast-
landet. Vidare underlättar det att enbert en markägare (försvaret) är 
berörd vid placering av denna typ av verksamhet. Den är dock svår-
placerad främst med tanke på det buller som uppstår. Möjligheterna 
för en helikopterverksamhet inom Myttingeområdet måste utredas 
vidare främst för att säkerställa boendekvaliteten i området och möj-
ligheterna för rekreation & friluftsliv. 

32Värmdö kommun har idag ett avtal med Lidingö kommun.
33 Vaxholms stad håller i dagsläget på att utreda möjligheterna för ett reningsverk 
på Rindö i något bergrum som försvarsmakten lämnat efter sig.
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35 Försvarsmakten bedriver tillsammans med Totalförsvarets forsknings-
institut och Fortifikationsverket ett arbete om metoder för att röja 
oexploderad ammunition.

34 Myttingeområdet är enligt översiktsplanen eventuellt högaktivt område för 
markradon.

Markföroreningar
En omfattande sanering efter försvarets verksamhet behöver genom-
föras för att området skall kunna nyttjas för annan verksamhet då det 
kan finnas oexploderad ammunition. I dag är det förenat med stora 
osäkerheter och därmed stora kostnader att röja ett område från oex-
ploderad ammunition. Detta leder ibland till att försvarsmakten anser 
det vara lämpligare att behålla ett skjutfält än att säga upp det även om 
nyttjandegraden är låg. Här är det viktigt att ansvariga myndigheter 
utarbetar lösningar så att inte försvaret för en längre tid behåller mark 
som egentligen inte behövs för verksamheten.35 

Jordbruk och djurhållning
Riktlinjerna i kommunens översiktsplan är att inga nya bostäder plane-
ras  närmare än 500 meter till lantbruk eller ridanläggningar. 

Friluftsliv & rekreation och turism
Vad gäller vilken form av skydd som bör användas för att skydda de 
naturområden som är föreslagna för rekreation & friluftsliv och tur-
ism bör möjligheterna för ett lagskydd i form av naturreservat utredas 
vidare. Ett naturreservat skulle, i förebyggande mening, säkerställa 
områdets värden och möjliggöra att det blir tillgängligt för det rörliga 
friluftslivet. Järvafältet och Nackareservatet kan användas som inspira-
tionskällor vad gäller utvecklingen för rekreation & friluftsliv. 

Motorcrossverksamhet
I anslutning till en eventuell helikopterverksamhet skulle det vara lämpligt 
att placera den motorcrossverksamhet (bullerstörande) som i många år fört 
en ambulerande tillvaro i kommunen men även här måste frågan utredas 
vidare med bullermätningar och bullerberäkningar.

Miljö och riskfaktorer
Radon
Radonundersökning måste genomföras vid ny gruppbebyggelse.34  

Farligt gods
Den tunga dispenstrafiken och trafik med farligt gods (som för övrigt 
minskat efter att Vaxholms regemente flyttat) som passerar genom Myt-
tingeområdet bör omdirigeras till alternativet med färja via Slagsta – Ulv-
sunda.

Buller
Vad gäller befintligt buller är det främst buller från båttrafiken och väg 274 
som måste tas hänsyn till i den framtida planeringen. Vidare bör tillgäng-
ligheten till “tysta områden” tas i beaktande då forskning visat att det kan 
vara lika viktigt med “tysta områden” som ett område med vacker natur. 
Detta gäller främst vid planering för verksamheter.
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Järvafältet är ett större område som reserverades som militärt övningsom-
råde i början av 1900-talet. Efter ett stort saneringsarbete, som utfördes på 
1970-talet för att   rensa bort alla minor och blindgångare, är Järvafältet 
idag ett av de största naturreservaten i Stockholms län.36 Järvafältet har sto-
ra likheter med Myttingeområdet; det är ett gammalt kulturlandskap med 
fornlämningar redan från bronsåldern. Där finns levande jordbruk omväx-
lande med skogar och sjöar. De många olika naturtyperna i området gör att 
artrikedomen bland djur och växter är stor. 

Nackareservatet köptes in av Stockholms stad i slutet på 1930-talet och ge-
nom åren har det kommit att bli ett av de viktigaste friluftsområdena (inklu-
sive Erstavik) i södra Stockholm. Nackareservatet ingår i en av Stockholms 
gröna kilar, Tyrestakilen, och hyser stora naturvärden.

Redan idag erbjuder Myttingeområdet både ”vildmark” och gammal 
kulturmark,där man kan ströva, jogga, bygga kojor och leka, ha picknick, 
sola och bada, plocka bär och svamp. Dessa resurser bör lyftas fram och ut-
vecklas. Vidare bör det planeras för leder (ev. utveckling av Värmdö-leden), 
raststuga/café med toalett och grillplatser. En utveckling av anläggningar 
för rekreation & friluftsliv inom Myttingeområdet bör främst ske i den östra 
delen av området (rödmarkerat) i anslutning till Lillsveds idrottsfolkhög-
skola där det i dagsläget redan finns anläggningar. Det är viktigt att förbät-
tra tillgängligheten till strandpartierna och det finns goda förutsättningar 
för detta framförallt inom försvarets mark (både vid Lillsved och Fredriks- 

Rekreation & friluftsliv och turism

borg).Vidare är det viktigt att området för rekreation & friluftsliv är 
lättillgängligt för människor även i de kringliggande tätorterna. Idag 
finns det kollektivtrafik till Lillsved och Vreta gård men det bör även 
beredas plats för parkering i anslutning till området (se karta s 71). 

Vad gäller området runt Fredriksborg (blåmarkerat) bör en upprust-
ning av området  genomföras.37 Idag för Fredriksborg en slumrande 
tillvaro  i skuggan av Vaxholms fästning och det finns stora möjlighet-
er att utveckla området till ett attraktivt turistmål. Värmdö kommun 
bör samarbeta med Vaxholms stad vad gäller en utveckling 

37 Fredriksborg är statligt byggnadsminne.
36 Även bostadsområdena Tensta och Rinkeby ligger på den mark som en gång 
var militärt övningsområde.
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Grönstruktur

Båtliv
Behov och önskemål vad gäller båtplats är stora i Värmdö och det bör 
beredas möjligheter för båtplats och båtuppläggningsplats för de nya 
fastigheterna i området. Båtplatser bör erbjudas i mindre gemensamma 
anläggningar snarare än vid enskilda bryggor p.g.a. den känsliga miljön 
i de grunda vikarna. Vidare bör båtplatser placeras i  områden där inte 
muddringar behöver ske. Eventuella placeringar av båtplatser kan vara 
Vretaviken eller viken vid Ö. Skägga. I dagsläget finns en båthamn 
vid Löknäsviken (öster om planområdet) som eventuellt kan utökas. 
Även möjligheterna till att nyttja Myttingeviken som naturhamn bör 
säkerställas. I närområdet  finns idag Bullandö marina och Vaxholms 
båthamn. Även möjligheterna för uppläggningsplats i anslutning till 
verksamhetsområdet bör utredas. 

Service
Social service
Läget vid väg 274 ger goda kommunikationer och det är måttliga 
avstånd till Ängsvik där skola (F-5) finns. Detta föranleder att enbart 
de bostadsnära behoven som dagis behöver tillgodoses inom områ-
det. I övrigt är Hemmesta kommundelscentrum för denna del av kom-
munen och i Gustavsberg finns offentlig service som är tillgänglig för 
alla kommunens medborgare.

av turismen runt de militära anläggningarna. Kommunerna bör även sam-
verka för att utveckla turiststråket Gustavsberg - Siggesta - Myttinge - Vax-
holm, som används främst under sommaren av de motorburna turisterna. 
Ett ost-västligt stråk från “kust till kust”  (se karta s 74 ) binder samman 
Lillsved och Fredriksborg.

Grönstruktur
De nya områdena för bebyggelse och verksamhet är placerade för att i 
så stor utsträckning som möjligt bevara/utveckla grönstrukturen och till-
gängligheten till strandpartierna samt möjliggöra för en utveckling av en 
ost-västlig grön korridor från “kust till kust” (se karta s74). Myttingeområ-
det bör även utgöra en förlängning av den regionala grönstrukturen. Sköt-
selplaner bör tas fram för grönområdena.
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Social och kommersiell service i Ängsvik, 
Hemmesta och Gustavsberg

Kommersiell service 
Den service som finns i Gustavsberg, Hemmesta och i Vaxholms stad får 
anses som tillräcklig då en stor del av befolkningen kommer att passera 
dessa områden till arbete eller skola. Dock bör en viss lokalberedskap finnas 
inom området för eventuella verksamheter.
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