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Förslag
Bygg inte bostäder på Åvallen (Fotbollsplanerna) i Örsundsbro.
Detaljplanen ska utformas så att: Nybyggnation av bostäder inte
ska kunna ske på fotbollsplanerna, Nybyggnation ska inte
överstiga 2 våningar, Småskaligheten och småstadsidyllen ska
prägla Örsundsbro som samhälle, Nybyggnation ska i första hand
ske genom att samhället växer på ytan – inte genom förtätning
på höjden.
Motivering
Bakgrund
Örsundsbro är en pittoresk villa- och småstadsidyll. Här har
många boende investerat sitt familjekapital i befintliga småhus
eller byggt nya villor.
Samhällsstrukturen är en småskaligt villasamhälle med närhet
till centrum, skola och vatten. Hit flyttar många barnfamiljer,
äldre eller de som söker den lantliga småstadsmiljön. Skolan
angränsar till flera fotbollsplaner och grönområden där barnen
kan vistas under idrottslektioner eller fritid.
Örsundsbro IF bedriver en stor ungdomsverksamhet som till stor
del bygger på ett starkt ideellt engagemang och initiativ från
föräldrar, ledare med flera.
Enköpings kommun har presenterat en idé
befintliga området med fotbollsplaner i
kunna bygga bostäder. För att detta ska
att detaljplanen för Örsundsbro ändras.

om att ta delar av de
anspråk för att där
vara möjligt krävs det
Den tänkta utformningen

och placeringen av bostäder invid ån förändrar hela
samhällsbilden. Att förtäta med bostadshus om 3-4 våningar mitt
i samhället blir en mycket stor förändring när övrig bebyggelse
i huvudsak är småhus och enstaka byggnader om två våningar.
Under entreprenadtiden kommer barnen att ha mycket begränsad
tillgång till idrottsplats. Skolans idrottsverksamhet får
begränsningar. Det kommer att påverka Örsundsbro IF
ungdomsverksamhet negativt under överskådlig tid. Områdets
karaktär, som lite av samhällets ”lunga” kommer att påverkas
negativt. Men, kanske främst, förändras den kulturella miljön
för samtliga boende i Örsundsbro. Området används dagligen av
motionärer, som promenadstråk och annan hälsofrämjande
verksamhet året runt.
Att ta bort grönområden i syfte att öka bostadsbeståndet är en
mycket riskabel och kortsiktig strategi som bör användas
ytterst varsamt. Vikten av att bevara och förädla de ytor som
skapar bra grund för samhällsbygget och gemenskap över tid är
oerhört viktigt. Kanske är det extra viktigt i dessa tider då
oro och otrygghet sprider sig och förtroendet för förmågan att
behålla trygga och stabila bostadsområden är rubbat.
Medborgarförslag
Detaljplanen ska utformas så att:
Nybyggnation av bostäder inte ska kunna ske på
fotbollsplanerna, Nybyggnation ska inte överstiga 2 våningar,
Småskaligheten och småstadsidyllen ska prägla Örsundsbro som
samhälle, Nybyggnation ska i första hand ske genom att
samhället växer på ytan – inte genom förtätning på höjden.
En namninsamling som stödjer medborgarförslaget och protesterar
mot att bygga bostäder på fotbollsplanerna pågår - i nuläget
har den nästan 800 underskrifter.
Barnkonventionen säger: ”Barnets bästa ska sättas i främsta
rummet vid alla beslut som rör barnet.”
Plan och bygglagen Kap2 kulturprogrammet: ”...Vid planläggning
ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. ...”

