Västerhaninge
Centrum
framtiden!? Tyck till!
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Hallå alla Gilletmedlemmar, kanske framför allt Västerhaningebor!

Vi hoppas att alla har hälsan och tillvaron under god kontroll och följer de
rekommendationer som gäller. Verksamheten i Gillet går ju tomgång pga den
uppkomna situationen och kommer ju att så göra ännu en tid, ingen vet hur länge.

Vi har nu fått ett akut ärende att hantera nämligen att svara på
samrådshandlingarna för den framlagda detaljplanen för Västerhaninge Centrum.
Ni som inte tagit del av förslaget kan studera det genom att fortsätta läsa här.

En 3D bild över området
På nedanstående länk finns det totala planförslaget, en mycket omfattande akt!

https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/de
taljplaner/vasterhaninge-arsta-havsbad/vasterhaninge-centrum/

Den finns också utställd på Biblioteket i Västerhaninge och i Kommunhuset i
Handen där man dessutom kan hämta en tryckt version av handlingarna.
Synpunkter på förslaget skall vara inne senast den 20 juli, en kort tid i vanliga fall
men speciellt under rådande omständigheter varför vi nu ber er om hjälp att få
fram synpunkter.
Det bör påpekas att alla enskilda kommunbor naturligtvis kan framföra
individuella synpunkter direkt till kommunen.

Att läsa in sig på förslaget är sannerligen inte lätt men i inledningen till
planförslaget finns en 3D vision som ger en bra allmänbild:
https://cityplanneronline.com/Haningekommun/vhc
Som bilaga finns Planbeskrivning som ger goda beskrivningar på detaljnivå:
https://www.haninge.se/siteassets/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-deta
ljplaner/detaljplaner/vasterhaninge-arsta-havsbad/vasterhaningecentrum/samrad/planbeskrivning_samrad_slutversionen.pdf

SKOLOMRÅDET.
Haningegillet har sedan många år tillbaka arbetat för att det s.k. skolområdet
skulle bevaras och vi tror nog att vi till stor del haft påverkan på den delen av
planen. Alla byggnader, Klockargården, Åbygården, Lillebo och ”antikladan”
föreslås bli kvar. På detta område planeras en förskola i två våningar, ungefär där
Västergården tidigare låg, numera en spontan infartsparkering. Även Lillebo som
skall ingå i förskoleverksamheten.
Vi har nog inte någon anledning att framföra större synpunkter på denna del av
planen men kommer att framhålla att förskolan anpassas stilmässigt och
byggnadstekniskt till de äldre byggnaderna som blir kvar.

CENTRUMOMRÅDET.
Det nuvarande kommersiella centrumet kommer att ersättas av ett antal
byggnader med upp till åtta våningar som till största delen bebyggs i kvarter runt
innergårdar. Höjden på husen varierar en hel del. Högst kommer en del av
simhallen att sticka upp med 8 våningar.
På området som idag begränsas av Kyrkvägen-Nya Kyrkogården-Klockargatan-

Bussgatan kommer 1000 lägenheter att byggas. Där blir ju Bibliotekshuset kvar
och en simhall med 25 meters bassäng att uppföras.
En första reflexion är att området blir mycket komprimerat men lägenheterna är
ju naturligtvis välkomna.
Ett parkeringshus föreslås på den lilla skogstomt där gångvägen till Åbyplan idag
finns. Parkeringsutrymmen finns även i husens källarplan. I planbeskrivningen
framgår att i området totalt finns parkeringsutrymmen både för boende, besökare
och infartsparkerare enl. beräknat behov.

Tidplan
Om detaljplanen antas kvartal 1 2021 beräknas byggstart till kvartal 3 2021.
Preliminär byggtid är cirka 6 år från laga kraft. Butiker och övrig service utlovas
att fungera under byggtiden.
Tyck till!
Förslaget är naturligtvis kontroversiellt, här finns plats för synpunkter, vi vill
gärna ha era så snabbt som möjligt via mail till ordföranden i
Dokumentationsgruppen, nils.sune.nilsson@gmail.com .

Det går också att kommentera texten som ligger här på haninge.org (efter
artikeln) eller på FB, då kan alla läsa ditt bidrag i ärendet.

Se här ett väl genomarbetat inlägg från Gillets Anders Numan.

Västerhaninge Centrum, synpunkter på planen

Haninge Hembygdsgille

