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Granskningsyttrande, detaljplan för del av Klostergården 2:9 
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Lunds Naturskyddsförening, LNF, har inget emot att bostäder uppförs i S:t 
Larsparken på det gamla centralkökets plats. LNF vill dock peka på de problem 
med ökande biltrafik som planen medför. Eftersom många skolor finns i 
området är det ett stort antal barn och ungdomar som rör sig här, och det borde 
vara anledning till att begränsa motortrafikens omfattning och hastigheter. Vi 
tillstyrker miljönämndens samrådsyttrande. Inom den här planen är det dags att 
utnyttja möjligheterna till att reducera parkeringsnormen med hänvisning till 
närheten till Klostergårdens tågstation och de generösa bussförbindelserna på 
Malmövägen. Underjordiska garage ska överhuvudtaget inte förekomma i 
modern stadsplanering. Den självklara principen att bilisterna själva ska betala 
för sin parkering i bostadsgarage genomförs sällan utan kostnaderna fördelas 
på alla boende med höjda boendekostnader som följd. 

Planen föreslår förbättringar för gående och cyklister genom att gång- och 
cykelväg ordnas på båda sidorna av S:t Lars väg utom för sträckan närmast bron 
över Höje å. Det är uppenbart att passagen på den smala bron över ån är 
problematisk och behöver åtgärdas. LNF noterar att en breddning av bron kan 
ske först när exploatering på andra sidan ån aktualiseras. Vi kan inte finna att 
detta villkor är rimligt. Tidshorisonten är oviss och trafiken är redan tillräckligt 
omfattande för att motivera en gång- och cykelväg även på södra sidan om bron. 

LNF ser positivt på de åtgärder som föreslås för att underlätta vandring längs 
Höje å och som kan bli en del av ett sammanhängande längre gångstråk längs 
ån. De inskränkningar i strandskyddet som föreslås kan godtas om de inte 
hindrar framkomligheten för vandrare. 
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I planbeskrivningen sidan 17 visas tre trädrader som omfattas av biotopskydd, 
och som enligt texten ska markeras med n på plankartan. Beteckningen n 
saknas dock på kartan för den långa trädraden längs S:t Lars väg. Vi förutsätter 
att detta rättas och att även dessa träd skyddas från att fällas.  
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