Pressmeddelande
Beslutet om att sälja en nästan 10000 kvm stor tomt vid Svampvägen till en verksamhet som
befaras öka trafikmängden och problem runt detta upprör de närboende.
Vi har full förståelse för denna reaktion och den brist på hänsyn kommunens ledning utsatt
boende i det närliggande bostadsområdet för. Vi är också upprörda över att affären inte bara
gjorts upp utan information till de boende utan också utan all information till de politiska
partierna som inte tillhör de styrande. Vi är fullt medvetna om att en sådan här affär aldrig
skulle göras av enskilda tjänstemän utan klartecken från högre ort.
Våra invändningar mot försäljningen bygger helt på den trafiksituation som kommer att
uppstå i området. Verksamheten som sådan kommer att generera tidsvis en hög frekvens av
ökad biltrafik samt också en stort antal parkeringsplatser för besökarna. Den förändring som
redan genomförts med tillskapandet av en rondell vid infarten från Värnamovägen och
borttagandet av tunneln under samma väg samt stängningen av Svampvägens utfart mot
Fabriksgatan har redan skapat en förändrad trafikrotation. Situationen för framförallt de
boende vid Sporvägen har på så vis starkt förändrats. All trafik till och från Svampvägen styrs
nu förbi Dagcenter och det nya LSS-boendet och med ytterligare påspädning av denna trafik
genom den tilltänkta byggnationen gör trafiksituationen än mer komplicerad.
Till detta skall läggas skolvägen för de elever som bor i Påvelsgårdsområdet, som numera
måste ta sig över Värnamovägens plankorsning och dessutom en starkt ökad trafik på
Svampvägen. Kommunens planer på ett nytt äldreboende med samma infart innebär
ytterligare påspädning av trafiken för skoleleverna. Dessutom vill planerarna lägga om
126:ans genomfart via Fabriksgatan vilket ytterligare spär på miljöproblemen för de boende i
västra Rönnedal.
Som det nu är blir det Myndighetsnämnden som fattar beslut om ett eventuellt bygglov. De
har möjlighet att icke bevilja bygglov med motiveringen av just de tankar som förs fram av de
närboende nämligen trafikmängden, behovet av parkeringsplatser och förändringen av
boendemiljön.
Ibland måste också politikerna ta ett steg tillbaka och ompröva fattade beslut. De boende i
området måste också visas respekt. De har sedan lång tid valt att sätta sina bopålar i Alvesta
och trott att den grönremsa som skiljer dem från Värnamovägen är tänkt för att skydda dem
mot buller från trafiken. När man nu från ledande politiskt håll väljer att utan att höra med
varken de närboende eller övriga politiska partier att sälja av ett skyddande grönområde så är
det agerandet minst sagt kontroversiellt. Det är absolut ingen varken politiker eller allmänhet
som trott att det har varit planlagt som något annat än grönområde.
Vi måste visa respekt för våra kommuninvånare och inte bara vara ute efter deras röster vart
fjärde år.
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