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Yttrande över detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m.m. och del av
kvarteret Bullerbyn i Lund
Er beteckning PÄ 29/2009

Sammanfattning
Lunds Naturskyddsförening, LNF, ser ingen större skillnad mellan förslagen i
föreliggande samrådshandling och förslagen i det program till detaljplan som LNF
yttrade sig över 2012-02-13. De synpunkter vi anförde då är fortfarande giltiga.
LNF avstyrker alltså bestämt förslaget att bygga i Borgareparken, och anser det också
mycket olämpligt att ta utrymme från Svenshögsskolans gård. Den föreslagna
bebyggelsen i kvarteret Bullerbyn kan accepteras.
Bakgrund
Vi är förvånade över att byggnadsnämnden inte har tagit intryck av den massiva kritik
som framförs mot förslaget. Det tyder inte på någon större lyhördhet att driva igenom
bostadsrätter för resursstarka seniorer på bekostnad av utrymmet för utevistelse och
rekreation för skolbarn och boende i hyresrätterna längs Magistratsvägen. Det är svårt
att se hur dessa grupper med motstående intressen skulle kunna integreras med
varandra och bilda en harmonisk och lugn miljö på Norra Fäladen.
Som vi framförde i vårt tidigare yttrande är vi i LNF i princip positiva till att nya
bostäder skapas genom förtätning i staden, men det måste ske med eftertanke och stor
varsamhet om de kvaliteter som gör att människor trivs i sitt område. Dit hör utan
tvekan grönytor och parker. Vi riskerar att Lund steg för steg förvandlas till en
stenöken där hemkänslan har svårt att infinna sig, och då är staden inte längre attraktiv.
Trafiken
LNF värnar om de oskyddade trafikanterna gående och cyklister. I samrådshandlingen
föreslås gångfartsområden på nuvarande cykelstråk för att möjliggöra angöring med bil
till de nya fastigheterna. Att låta alla trafikslag samsas på samma yta är inte en trygg
lösning för de oskyddade. Barnens väg till skolan måste vara bilfri.
Med vänliga hälsningar från Lunds Naturskyddsförening
Margit Anderberg, ordförande
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