Remissvar på Grönstrukturprogrammet för Alvesta tätort.
Här inkommer Alvesta-Alternativets synpunkter på Grönstrukturprogrammet:
Programmet är i sin omfattning bra till stor del av innehållet. Syftet med programmet ser vi
som mycket viktigt för samhällsplaneringen på kort och lång sikt.
Under rubriken ”Klimatet förändras” skulle vi vilja se mer förslag på vad Alvesta kommun har
för åtgärdsprogram mot klimatförändringarna – dvs vad som kan göras på kommunal nivå
för att motverka klimatförändringarna lokalt – globalt.
Vi vill poängtera att de sociala värdena i grönstrukturprogrammet inte får negligeras för
delar av Alvestas invånare.
Planläggningen av bostäder samt inte minst planeringen av verksamhetsområden riskerar att
leda till fragmenterade naturområden och minskad tätortsnära grönska.
Vi ställer upp på de 15 miljömål som Sverige har definierat, samt generationsmålet:
















Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Alvesta skall verka för hållbar tillväxt och minskad klimatpåverkan i hela kommunen.
Vi vill poängtera värdet av tätortsnära fritids- och rekreationsområden i Hanaslöv och vid
Spånen, och att dessa områden hålls intakta och inte kanthuggs.
Eftersom Alvesta-Alternativet inte stöder flera av strategierna i den fördjupade
översiktsplanen kan vi inte heller stödja det strategiska resonemanget i grönsstrukturprogrammet. Detta avser strategikartorna beträffande infrastruktur och verksamheter samt
grönstruktur med grönstrukturstråk. Se vidare i denna text!
Vi stöder däremot den övergripande visionen för grönstrukturprogrammet.
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Om grönstrukturens sociala värden på sidan 15 i programmet noterar vi att området norr om
Påvelsgård och södra delen av Spånens fritidsområde har exkluderats ur inventeringen för
grönområden. Vi anser att dessa områden har mycket stort socialt värde för bostadsområdena Påvelsgård respektive Lunnagård.
Vi citerar ur texten på sidan 15: ”Att från bostaden ha nära till parker och natur är en viktig
förutsättning för ett aktivt liv med många positiva hälsoeffekter. Bostadnära natur i form av
parker och närnatur bör finnas inom 300 meter från bostäder och skolor.”
Detta rimmar illa med planeringen för Påvelsgårds bostadsområde, som då exkluderas från
målsättningen i programmet.
På sidan 24 nämns naturområden med potential för lägre bullernivåer, där man påpekar att
Påvelsgård kan komma att påverkas av en eventuell framtida förbifart väg 126 från
Björnstorp , vilket i så fall medför utökat buller för området.
Alvesta-Alternativet motsätter sig en förflyttning av buller- och trafikproblemen från
Allbogatan till Påvelsgård. Att bygga en bullervall ersätter inget bullerdämpande grönområde
för bostadsområdet.
Vi stöder biologisk mångfald och idéerna om att tillgängliggöra naturområden i Alvesta.
Sumpskogen Södersjö norr om tätorten, längs Lekarydsån kan för många vara synnerligen
svårforcerad. På västra sidan gäller gummistövlar för stigfinnare. Den gröna kilen genom
området lämpar sig nog bäst för kanotister.
Hur skall Västermadens naturvärde kunna bevaras om förbifart 126 skall stryka strax söder
om våtmarken? Vilka naturmänniskor skulle besöka en våtmark som ljuder av tung trafik?
I gölen i Hagaparken benämnd Grisastian har Större vattensalamander observerats.
Kartan på sidan 37 utvisar grönområden och grönstråk samt ytor som i FÖP utpekas för
exploatering, samt vägreservat.
Alvesta-Alternativet omfattar inte föreslagna vägreservat ej heller de verksamhetsområden
som placerats väster om och norr om Påvelsgård.
Rättelse på sidan 38. Hagaparken elljusspår är 1.7 km långt. Spåret används visst av personer
med nedsatt rörelseförmåga. Det är inte särskilt svårt att orientera sig längs elljusspåret.
Hagaparken har stor utvecklingspotential för att bli ett välbesökt rekreations och
grönområde med biologiskt mångfald.
Sjöparkens-Sjölyckans tillgänglighet störs av ett detaljplanelagt område för
bostadsbebyggelse strax intill den nyanlagda motionsstigen vid Salens östra strand.
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Grundtanken att Spåningslandas rekreations- och fritidsområde inte ska påverkas av
bostadsbyggande omfattas av Alvesta-Alternativet. Stigar och elljusspår får ej påverkas av
utbyggnadsplaner för bostadsbyggande eller andra verksamheter.
På sidan 45 beskrivs Ekebacken. Någon jordkällare finns inte där, men däremot har det
funnits 2 nedgångar till gamla skyddsrum, varav det ena är igenfyllt av parkförvaltningen.
Gångstigen har ingen tillgänglighet vintertid. Pulsa gäller om det är snö.
På sidan 49 beskrivs grönstråken som är utpekade på kartan sidan 37.
Som vi tidigare skrivit kan grönstråket längs Lekarydsån via Södersjö till Västermaden ge
stora problem att genomföra. Rekommenderar en rekognosering i naturen längs stråket
innan vidare planer fastställs.
Stråket runt Påvelsgård känns bisarrt efter att kommunen har avverkat all skog och lagt den
tunga trafiken strax utanför stråket (om nu förbifart 126 Björnstorp blir kommunens
verklighet). Det kallas ”Kompensation för förlusten av bostadsnära skogsmark” (sidan 51).

Alvesta den 12 september 2017
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