GÖR DIN RÖST HÖRD I KOMMUNALVALET
Detaljplaneförslaget om ny stor skolbyggnad och sporthall i Fornuddsparken fick
massiv kritik med rekordmånga negativa yttranden i processen.
Trollbäckens Egnahemsförening är besviken på att kommunen inte seriöst
prövade vårt alternativ med att ersätta Fornuddsskolan med en ny lika stor 2vånings LM skola på befintlig tomt med fungerande skolverksamhet och sen
bygga en ny LM skola i Skälsätra. Detta hade haft många fördelar jämfört med det
som nu ska byggas.
En halvmiljardsinvestering borde ha haft en stor politisk förankring men
detaljplanen antogs med minsta möjliga politiska majoritet och efter
överklaganden har den nu i juni vunnit laga kraft. Man planerar att riva
Ängsgården om någon månad och att starta skolbygget vid årsskiftet.
Delen av skoltomten med gymnastikhall, det relativt nybyggda köket och
matsalen har sålts till en exploatör och byggnaderna kommer att rivas snarast
för att ge plats för ett äldreboende. Det kommer att innebära omfattande
störningar för pågående skolverksamhet under flera år innan den nya skolan
byggts. Stora onödiga kostnader för provisoriska lokaler, mathantering och
bussning av elever fördyrar. I vårt förslag kunde befintlig matsal och
gymnastiksal behållas och fungera även när den nya skolbyggnaden uppfördes.
Vi anser att mindre skolor som ligger nära där barnen bor som det kunde blivit i
Skälsätra är ett bättre alternativ än en överstor LMH skola i Fornuddsparken
med blandade årskurser från lågstadium till högstadium dit eleverna skjutsas.
Ett huvudargument är också att vi värnar om Fornuddsparkens storlek och att
nya byggnader och verksamheter inte ska få reducera parkmarken (ca 1/3 av
parkens yta försvinner nu). När fler flyttar till Trollbäcken behöver vi mer park
och inte mindre.
Inför kommunalvalet uppmanar vi dig att undersöka partiernas inställning till
hur parken skall utnyttjas och hur det stämmer med din uppfattning.
Trollbäckens Egnahemsförening (TEF) är en ideell och partipolitiskt obunden
förening sedan 1911 för alla boende i Trollbäcken. TEF verkar för att påverka
utvecklingen av Trollbäcken så att vi som bor här får det ännu bättre, trevligare
och vackrare, samtidigt som vi vill bevara karaktären av en sjönära och lummig
trädgårdsstad. Föreningen arbetar för att påverka kommunen till en
”närbaserad” skoletablering och en utveckling av Fornuddsparken istället för en
reducering.
Ditt bidrag till att påverka kan ske genom att rösta i kommunalvalet och genom
deltagande i föreningens arbete.
Mer information om Fornuddsskolan hittar du på vår hemsida www.tef.nu.
Du kan också framföra dina synpunkter på vår facebooksida
https//www.facebook.com/trollbackensegnahemsforening/

