Information till Johanna Schalk 160428
Utöver det öppna brevet till Tyresös politiker och tjänstemän daterat 160416 vill vi framföra nedanstående:
140627 Samråd om att bygga äldreboende i Fornuddsparken. Många emot att bygga i parken. Alternativ
efterlystes.
150121 barn-och utbildningsförvaltningen får uppdrag
150311 Planuppdrag för skola med ca 700 elever i parken
15kv2 Samråd med kraftig opposition emot att bygga så stor skola och att bygga i parken.
150810 Slutdatum för granskningsyttrande. 948 yttranden kom in och de allra flesta var emot
detaljplaneförslaget
160315 Beslut i barn-och ungdomsnämnden då alla yrkanden emot avslås och S och Mp reserverar sig mot
att bygga en skola för 700 elever.
1604 Kommunledningen beslutar att välja alt 2 av Tengboms tre alternativ
Förhastad planprocess:
Vi har påpekat behovet av ett programskede i den här typen av kontroversiella planfrågor dvs när man tar
parkmark i anspråk med motivet att det allmänna intresset av att lösa en skolfråga tar över intresset för
rekreation Kommunledningen anser att det inte behövs ett programskede. Vi anser det särskilt viktigt nu
när länsstyrelsen inte blir överklagandeinstans från 1 juni. Lst har en viss lokalkännedom och kan reda ut
vissa konflikter tidigt. Framöver gäller det att kommunen har bättre förankrade detaljplaner för att inte
hamna en lång juristhantering i mark-och miljödomstolarna.
Klen medborgardialog:
I et programskede kan man föra en bred dialog, visa upp skissmässiga idéer och få fram synpunkter som
kan behandlas innan man gör förslagen. Detta bäddar sammantaget för en snabbare och billigare process i
syfte att få en i laga kraft vunnen plan.
På samrådsmötet om detaljplaneförslaget avseende Fornuddsskolan i parken framkom att förslaget man
visade snarare var ett programutkast. Det blev kraftigt motstånd mot att bygga i parken och bygga en så
stor skola var ifrågasatt eftersom inget relevant underlagsmaterial presenterats vad gäller skolbehovet.
Barn-och ungdomsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att föra en medborgardialog. Man hänvisar sen till
att det gjorts via ett ”enkätverktyg” och man presenterar sammanfattningar på hemsidan under skola 2025
under ”frågor och svar”. Dessa ska uppdateras löpande (i april 2016 var senaste uppdatering från
sommaren 2015!
En massiv opinion från medborgarna med ett rekordantal yttranden 948 varav de allra flesta var negativa,
reservationer och särskilda yttrande från den politiska oppositionen i nämnder mot att bygga i parken har
alltså skett och sker alltifrån samrådet och granskningen. Många artiklar och utspel visar att det är en stor
opinion emot. Vi anser att det ska utredas ordentligt, att avvägningar och alternativ presenteras innan man
beslutar om kommunala investeringar i hundramiljonersklassen och för stora projekt skapa en bred politisk
förankring särskilt i frågor som egentligen inte berör partiernas särskiljande kärnfrågor.
Naturskyddsföreningen är emot och föredrar mindre skolor placerade enligt närhetsprincipen.
Behovet av en F9 skola med 700 elever är inte belagt:
I frågor och svar hänvisar man bl a till befolkningsprognosen för Trollbäcken som ska visa ”..en inflyttning
av barnfamiljer samtidigt som Fornuddens skollokaler är uttjänta..”. Detta är inte en korrekt beskrivning
eftersom Skolrapporten från Sweco visar i
”Diagram 3. Befolkningsutveckling i Tyresö, per område, bland unga 0-15 år.

Totalt ökar befolkningen enligt prognosen med 666 barn och unga i Bollmora och med 300 i Tyresö Strand mellan
2013 och 2023. För Krusboda och västra Tyresö visar prognosen på en minskning i antalet barn. Detta kan dock
komma att förändras av att det pågår ett generationsskifte. Detta har inte minst de senaste månaderna visat sig vara
fallet i Trollbäckenområdet, där fler barnfamiljer har flyttat in i befintliga bostäder än vad kommunen har räknat med.”
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Att därför bygga en skola som är större än dagens Fornuddsskola (396 elever 2015/16 i dagens skola(22
elever/klass)som har kapacitet för 450 med 25elever/klass) på denna plats kan inte motiveras av
kapacitetsbehovet för västra Trollbäcken.
Pedagogiska anledningar för att bygga mindre skolor upp till 4-500 finns beskrivet i forskningslitteratur
och har vidimerats av kommunens skolchef i en notis 150123 då skolrapporten hamnade på hennes bord.
Även i Swecos rapport nämns fördelen att skilja F6 och F7-9.
Swecos rapport:
”Initialt i lokalutredningen uttrycktes en uttalad princip för grundskolan att lokalförslaget skulle hitta en renodlad
lösning med förskoleklass till årskurs sex, respektive årskurs 7 till 9. Då antalet barn som väljer kommunens
grundskolor successivt minskar ju äldre barnen blir har detta inte varit fullt ut möjligt.
Det förslag till skolorganisation som Sweco förordar har som en följd av detta resulterat i en delvis varierande
åldersindelning. I östra Tyresö liksom i Trollbäcken erbjuds i några fall F-9 skolor. Det gäller Kumla skola, en enligt
förslaget ny skola i Trollbäcken och Strandskolan.”

Man hänvisar alltså till det fria skolvalet för att bygga en F9 skola och därför erbjuds en F9 skola utan
närmare motivering.
Hur man därför i kommunens Pedagogiskt program kommer fram till att F9 skolor är det bästa är bör man
redovisa på ett sakligt sätt med förankrade sakargument.
I fallet med Fornuddsskolan har man inte redovisat alternativa lösningar med två nybyggda skolor F6 tex på
nuvarande plats och i Skälsätra och med F9 i Kumla. Denna studie bör göras innan man ger sig in i en
segdragen planprocess.
Stor investering kräver noggrann prövning
Att bygga för stort från början (beroende på osäkert framtida skolbehov) som inte sen kan användas
adekvat är sämre ekonomi än att bygga lagom i början och behovsmässigt rätt längre fram. I vårt förslag
byggs en 4-500 skola på Fornuddskolans nuvarande fastighet för F6och en F3 först som sen byggs ut till F6
i Skälsätra.
Parken
Vi anser att det finns alternativa förslag som gör att parken inte behöver tas i anspråk utan kan fortsätta att
fungera i stort som den var tänkt i den ursprungliga detaljplanen.
Trollbäckens Egnahemsförening
Bengt Svensson och Svante Berg
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