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Samhällsbyggnadsnämndens diarium

Yttrande avseende Planprogram Skäggetorp
Ett remissförslag gällande planprogram för Skäggetorp har inkommit till
kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Planprogrammet syftar till att ge
förslag på hur utvecklingen av bebyggelse och gemensamma ytor kan öka
Skäggetorps sociala integration.
Nämnden ställer sig positiv till programmet och dess utgångspunkt – att stärka
de sociala kvalitéerna i Skäggetorp. Nämnden vill dock framföra följande:


Trygghet och tillgänglighet – det är viktigt att trygghetsaspekten tas i
beaktande och hanteras även initialt i avvaktan på mer långsiktiga
åtgärder. Vidare att området förändras så att det upplevs tillgängligt för
alla besökare och boende (vilket förutsätter att områdets infrastruktur
öppnas upp – se nedan).



Skäggetorps centrum – det behöver det vara tilltalande/trevligt att både
vistas och transportera sig i området. Såväl helhet som närmiljön i
området behöver beaktas. Det finns därför behov av att öppna upp
infrastrukturen mot Skäggetorp centrum, vilket även förutsätter goda
transportmöjligheter.



Det är bra och nödvändigt att allaktivitetshuset i Skäggetorp tas upp och
uppmärksammas i planprogrammet. Vidare är det positivt att förtätning
vid allaktivitetshuset samt byggnation av torget vid allaktivitetshuset
återfinns i etapp SNART (se sid 44-45).
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Nämnden vill dock påtala att en omläggning av kollektivtrafikstråket i
nord-sydlig riktning behöver flyttas från etapp SENARE till etapp
SNART, samt att en sådan omläggning är en förutsättning för att öppna
upp området (se sid 44-45).
Det är även av stor vikt att det fortsatta utvecklingsarbetet av området
och kommande detaljplaner medger förutsättningar för transporter till
allaktivitetshuset och dess verksamhet (med verksamhet avses allt från
transporter för besökare, varudistribution till restaurang/caféet till
angöring för kultur-och konsertarrangemang).

2 (2)



Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för en fotbollsplan där det sker
både seriespel och träning (fotbollsplanen är en 11-mannaplan och
benämns som idrottspark i planprogrammet, se sid 36). Det är viktigt att
planprogrammet medger förutsättningar för fotbollsplanen och dess
utveckling, vilket även inkluderar utveckling av aktiviteter i anslutning
till fotbollsplanen.



Det behöver reserveras markområden för kommande fritids- och
idrottsytor – avser såväl utom- som inomhusverksamhet. Bland annat
ser nämnden behov av ytterligare en idrottshall i området.
inomhusverksamhet. I samband med att fler bostäder byggs i området
lär även behovet av fler skolor med därtill tillhörande idrottshallar
behövas. Det är viktigt att mark även avsätts för dessa idrottshallar i det
fortsatta planarbetet.



Det behöver finnas naturliga transport-/kommunikationsstråk från
Skäggetorp till Ryd för ökad tillgänglighet och nyttjande av
Rydsskogen och dess motionsanläggning. Likaså behöver till finnas bra
transport-/kommunikationsstråk till Glyttingebadet.



Det behöver finnas naturliga transport-/kommunikationsstråk från
Skäggetorp till Ryd för ökad tillgänglighet och nyttjande av
Rydsskogen och dess motionsanläggning. Likaså behöver till finnas bra
transportstråk till Glyttingebadet.

Kultur- och fritidsnämnden vill framföra att det är av stor vikt att nämnden är
delaktiga i det fortsatta utvecklingsarbetet av området och i arbetet med
kommande detaljplaner för Skäggetorp.
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