Motion
Fördjupad översiktsplan Ekebyhovsdalen
Området runt Ekebyhovsdalen är under stor omvandling med ständigt nya
anläggningar. Det råder motstridiga uppfattningar om hur området ska utnyttjas. En
fördjupad översiktsplan skulle ge en bra bild av hur området bäst kan planeras för
framtiden. Det finns en rad dokument som kommunen tagit fram under åren; program,
analyser och visioner. I översiktsplanen från 2018 finns de senaste riktlinjerna. Men
bilden är något otydlig, det är inte lätt att bilda sig en uppfattning om vilka beslut som
gäller. Visserligen finns det en uttalad vilja att hålla åkermarken öppen och en förståelse
för värdet med ett sammanhållande kulturhistoriskt landskap. Samtidigt naggas
området hela tiden i kanten. Nu senast genom bygget av en så kallad lekyta med
hundrastgård, skateboardramper och utegym. I området kommer snart 2000 skolelever
att röra sig. Det ställer krav på trafiksäkerheten. Redan nu trängs bilar och bussar med
cyklande skolbarn. De nya anläggningarna innebär ett tryck på tillfartsvägarna och
behov av fler parkeringar. Frågan är om området tål ytterligare exploatering utan att
naturvärdena går förlorade. Den så kallade Gröna Kilen är snart ett minne blott,
vattendraget som går genom dalen har inte återställts som utlovats och allén har gradvis
fått förfalla.
Ekebyhovsdalen är ett viktigt område för friluftslivet. Den närliggande
Jungfrusundsskogen är populärt som strövområde, ridskolan expanderar ständigt,
djurlivet trängs undan allteftersom fler anläggningar kommer till. Det är dags att besluta
om vi överhuvudtaget ska bevara någon del av dalen – eller inte.
Vi behöver bringa klarhet i allt detta och aktualisera tidigare beslut och dokument.
Liberalerna föreslår Fullmäktige besluta
att det tas fram en fördjupad översiktsplan för Ekebyhovsdalen och dess
omgivningar. Översiktsplanen bör omfatta dalens hela längd från Rörmaren
fram till Träkvistavallen, den intilliggande Jungfrusundsskogen, Ekebyhovs
slotts miljö – trädgård och skog samt de två skolområdena –
Ekebyhovsskolan och den planerade Bryggaskolan.
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