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Kritiserat Idéhus ut på samråd
l Tullingepartiet: En överväldigande majoritet av Tullingeborna är emot

Idéhuset i Tullinge har tagit näs-
ta steg mot att bli verklighet. Hu-
set ska ligga i centrums västra del, 
det vill säga ut mot Nibblevägen. 
I onsdags godkände majoriteten 
i samhällsbyggnadsnämnden det 
förslag till ändrad detaljplan som 
nu ska ut på samråd.

Men planerna får kritik, bland 
annat av Tullingepartiet.

–  En överväldigande majoritet 
av Tullingeborna är emot, säger 
gruppledaren Anders Thorén.

Han menar att husets placering 
i centrum är fel.

–  Västra delen av centrum är 
skuggig, både vinter och vår. Det 
stora huset kommer att ge en käns-
la av instängdhet. Det kommer att 
skapa en korridor i centrum. Dess-
utom försvåras parkering i den än-
den av centrum än mer.

Men Peter nyberg (S), ordförande 
för samhällsbyggnadsnämnden, 
är glad över att huset är på väg.

–  Besöksparkering och handi-
kapplatser ska givetvis finnas nära 
Idéhusets entré, säger han.

Och i förslaget som ska ut på 
samråd beskrivs placeringen på 
ett annat sätt:

”Huset är placerat så att det slu-

ter rummet kring Tullinge torg å 
ena sidan, samtidigt som det ska-
par ett parkrum åt dess andra sida. 
Genom sitt framdragna läge, ända 
fram till Nibblevägen, får det god 
kontakt med såväl centrum och 
pendeltågen, som med en eventu-

ell framtida bebyggelse väster om 
Nibblevägen”.

Men tullIngePartIet,  som  gjort en 
egen skiss över centrum där de 
placerat in ett hus med bland an-
nat bibliotek i centrums östra del, 

tycker att majoriteten prioriterar 
fel. De efterlyser ett helhetsgrepp 
som visar placering för bland an-
nat infartsparkeringar och ny upp-
gång från pendeltågsstationen.

– Annars måste man hela tiden 
ta hänsyn till det här huset, säger 
Thorén.

Nyberg hänvisar till detaljpla-
neprogrammet från 2004.

– Det finns en helhetsidé för 
centrala Tullinge som fullmäktige 
ställde sig bakom för 10 år sedan.

l Anders Björklund
anders.bjorklund@mitti.se
tel 550 550 97

Planerna för Idéhuset 
i Tullinge går nu ut på 
samråd.

Oppositionspartierna 
är alltjämt kritiska. Tul-
lingepartiet vill exempel-
vis se ett helhetsgrepp 
för centrum.

Idéhuset. ”det finns ett önskemål om bättre möteslokaler och bibliotek i Tullinge” säger Peter nyberg (s).
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Byggstart sker 
tidigast 2015
w Mars: samråd startar. kom-
munen tar emot synpunkter på 
den ändrade detaljplanen.
w Vår och sommar: kommu-
nen gör eventuellt ändringar 
efter inkomna synpunkter.
w Höst: granskning. Möjlighet 
att lämna nya synpunkter.
w december/januari/februari: 
samhällsbyggnadsnämnden, 
kommunstyrelsen och kom-
munfullmäktige godkänner 
detaljplanen.
w 2015 (tidigast): Byggstart.
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Vill du?
Kan du ge ett barn eller en ungdom ett tryggt hem?

Det finns många barn och ungdomar som av olika 
skäl inte kan bo hos sina föräldrar och som behöver 
en ny familj för kortare eller längre tid.

Kan du och din familj öppna ert hem för  
någon av dem? Som familjehem och jourhem  
får ni utbildning och ersättning.

Välkommen till informationsmöte  
måndagen den 10 mars 2014 kl. 18.30.

Kontakta oss för inbjudan på  
familjehem@stockholm.se eller 08-508 25 221.


