Folkparken
LKF har skissat på ett förslag att bygga 3-8 våningshus i östra delen av Folkparken och några
lägre hus på en parkeringsyta öster härom. Förslaget rymmer 113 lägenheter.
Byggnadsnämnden har 2012-10-18 på LKF:s begäran uppdragit åt stadsbyggnadskontoret att
påbörja detaljplanearbete. Mot beslutet har dock Mp, S och V reserverat sig.
Stadsbyggnadskontoret har påbörjat uppdraget och planarbetet upphandlas för att utföras med
hjälp av ett konsultkontor.
Oron stiger förstås hos oss västerbor. Inför detaljplanearbetet saknar vi förarbeten med
alternativ och konsekvensbedömningar. Projektet finns inte med i vare sig planprogram,
bostadsförsörjningsprogram eller översiktsplan.
I den östra delen av parken finns ett stort antal friska högvuxna träd med väldiga kronor. I
kommunens egen trädinventering från 1991 anges att den södra och sydöstra delen av parken
har en rad värdefulla solitärträd och bör bevaras som område. Utbyggnadsförslaget innebär att
hästkastanjer, oxlar, lindar, lönnar, en stor hängbok, storvuxna skogs- och bohuslindar och
väldiga ekar kommer att gå förlorade. Hur kan det komma sig? Har man inte varit på plats och
sett hur det ser ut? I en inventering som jag utfört under hösten framgår hur stora dessa träd
är. Rotsystemet antas ha samma omfång som kronorna. Drabbade träd har markerats på
vidstående bild.
Efter att ha dragit undan budgeterade ca 30 miljoner för upprustning av folkparkshuset,
erbjuder man LKF byggnadsrätter i parken. Att bygga på parkeringen i Väster 2:24 öster om
parken är ett utmärkt förslag. Men att ödelägga ett magiskt parkrum med storvuxna träd för
exploatering är svindlande. Moderna planeringsvisioner som hållbarhet, medborgarinflytande,
ekologisk mångfald är som bortblåsta. Förtätning klingar illa när konsekvenserna blir
förstörelse av stora värden.
Om det ska byggas något överhuvudtaget i parken bör detta ske i nära anslutning till det
befintliga huset. Folkparkshuset får dock inte privatiseras utan måste få en allmän funktion
och kunna användas av allmänheten!
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