
1 

 2014-02-07 

________________________________________________________________________________________ 

Lunds Naturskyddsförening, Nils Bjelkegatan 4B, 222 20 LUND E-post: lund@naturskyddsforeningen.se 

Tfn 046 184140, 0706 970699 

   

   Stadsbyggnadskontoret 
   Lunds kommun 
   Box 41 
   221 00 Lund 
 
   stadsbyggnadskontoret@lund.se 
 

 

 

Granskning av förslag till detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m.m. och 
del av kvarteret Bullerbyn i Lund 
Er beteckning PÄ 29/2009 

Sammanfattning 

Lunds Naturskyddsförening, LNF, vidhåller sin uppfattning att förslaget att bygga på 
Svenshögsskolans gård och i Borgareparken ska avslås. Bebyggelsen i kvarteret 
Bullerbyn kan accepteras. 

Bakgrund 

Den huvudsakliga ändringen i den föreliggande granskningshandlingen jämfört med 
tidigare förslag är att den behöriga fordonstrafiken fram till huset i parken leds via en 
ny lokalgata genom kvarteret Bullerbyn och därefter ut på det befintliga gång- och 
cykelstråket i nord-sydlig riktning öster om Bullerbyn. Därmed skulle trafiken flyttas 
från blå stråket till detta nord-sydliga stråk, som är skolväg för de barn som kommer 
från kvarteret Rådhusrätten. Det kan knappast anses som en förbättring. Förhoppningen 
är att trafiken på lokalgatan ska bli mycket begränsad. Det återstår att se; våra 
erfarenheter av bilisters uppfattning om vad som är ”behörig” trafik är inte goda. 
Självfallet måste det finnas angöringsvägar fram till ett hus, och med den föreslagna 
placeringen i parken går det inte att undvika konflikter med barnens skolväg. Den enda 
trygga lösningen för barnen är att huset i parken inte byggs. 

Resonemangen om byggnaden på skolgården blir bara alltmer krystade för varje steg i 
planprocessen. I samrådsredogörelsen läser vi att barn- och skolnämnden Lunds stad 
anfört att man måste vara beredd att jämka sig när det finns motstridiga kommunala 
intressen. Vi anser att en jämkning innebär en kompromiss där man ger och tar, inte att 
en part lägger sig platt inför den andra partens krav utan att få något i gengäld. Den 
föreslagna bebyggelsen på skolgården och i parken medför inget annat än försämringar 
för barnen och skolan. Det görs en teknisk justering av gränsen för skolgården så att 
dess area blir större, men i praktiken blir det inga tillkommande ytor för barnen att 
vistas på. Den del av parken som ligger nära skolan och som skulle kunna kompensera 
för intrång på skolgården blir i stället närområde för ett tolv våningar högt bostadshus, 
där man inte kan känna sig obesvärad. Att parken kanske i framtiden utökas med 
Humleboskolans tomt längre bort är knappast till hjälp för Svenshögsskolan. 
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Argumentet att en 25 meter hög byggnad i sydvästra hörnet av skolgården skuggar 
gården bemöts med att skuggningen inte blir så stor sommartid, och att dessutom 
skugga är önskvärd ibland. Säkert kan man längta efter skugga under högsommaren, 
men då är barnen inte i skolan. Det är förhållandena under skoltid som ska beaktas. 
LNF vill värna om barnens rätt till en god utemiljö, som ska vara lockande att vistas i, 
med varierad växtlighet som bildar rum för lekar och aktiviteter av skilda slag. Det här 
förslaget leder till motsatsen. 

 

Med vänliga hälsningar från Lunds Naturskyddsförening 

 

Margit Anderberg 
Ordförande 


