Centrumplanen, nytt inlägg!
Anita och Bosse Stjernström, mångårigt engagerade Gilletmedlemar.

1. Järnvägen/stationen. 2. Biblioteket. 3. Gång- galleri-affärer-banker. 4. Bostäder
och service.
5. Bostäder, och servering med uteplats på taket,
I Västerhaninge pågår byggnation på flera platser. En anpassning av
centrumanläggningen är sedan länge önskvärd och nödvändig. Efter
stängningsdags är Västerhaninge centrum en död plats, som många upplever är
obehaglig att passera. För att få ett levande centrum dygnet runt behöver det
kombineras med bostäder. Det är önskvärt och viktigt att samtidigt bevara såväl
natur som kultur och skapa ett väl avvägt område kring den gamla kyrkan.

Redan för 10 år sedan lämnade vi in ett medborgarförslag med skisser där vi
förslog en utbyggnad på höjden med nuvarande centrumbyggnader som bas. Vi
hänvisade till Alléplan i Tyresö, som vi inspirerats av, där man med utmärkt
resultat smidigt åstadkommit ett kombinerat bostads- och affärscentrum. Det vi
föreslog för Västerhaninge var byggnader 3-4 våningar höga med möjlighet att
ordna en takterrass för servering till exempel. Ingen tände då på idén och tyvärr
stämmer dagens planförslag illa med vad vi då och fortfarande önskar.

Här kommer ett sammandrag av de synpunkter vi framförde 2010 i den sk
Västerhaningeutredningen under mottot ”Förnyat centrum”. (se bilden
ovan).

I Västerhaninge pågår byggnation på flera platser. Just nu pågår ett slags samråd
med invånarna om hur samhället ska utvecklas. Helt klart har Västerhaninge
kommit i skymundan efter kommunsammanslagningen 1971. Utvecklingen har i
viss mån vänt (med Systembolaget?!), men efter stängningsdags är Centrum en
död plats, som många upplever som obehaglig att passera på väg från
pendeltågsstationen. Byggnationen öster om kyrkan fortsätter på båda sidorna om
Österhaningevägen. Prästallén har blivit ett vackert och populärt område. Nu
fortsätter man med villabebyggelse på andra sidan Prästgården. Meningen är
också att Ribby allé ska få en fortsättning. På andra sidan “byn”, mot uppfarten
till motorvägen, växer hus upp på ängen mot Skarplöt. Området ska så
småningom kopp-las ihop med den nya bebyggelsen vid Nedersta. “BO-smart”
står det på reklamen- kanske är det så. Det är önskvärt att samtidigt bevara grönområden, att bygga bostäder och affärer centralt och skapa trivsel och trygghet.
Det kan man klara genom att förverkliga det medborgarförslag som vi lämnade
våren 2010. Som teckningen visar går det att ovanpå de nuvarande
affärsbyggnaderna bygga bostäder utformade så här eller på annat sätt. De nya
delarna vilar då på pelare, en metod som man använt sig av vid Alléplan i Tyresö.

