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Godkännande av detaljplan för del av familjeparken, 24-04, Hågelby
(sbf/2010:55)

Turerna kring Hågelby har varit många. En miss från kommunens sida gjorde att byggplanerna fick
ställas ut igen. Den nya utställningen var till en början under all kritik. Kungörelse infördes i DN
den 21/4. Av kungörelsen framgick att planen skulle ställas ut den 29/4-20/5 2013 på
medborgarkontoren. Den 30/4 kontaktade flera Tullingebor medborgarkontoret i Tullinge för att ta
en titt på utställningen. De blev dock förvånande eftersom att medborgarkontoret inte hade något
material angående Hågelbys framtid. Även om misstagen har rättats till anser vi att detta är en
nonchalant hantering av ett viktigt ärende.
Trots den inledningsvis usla hanteringen av utställningen är det många som har inkommit med
synpunkter. Av dessa yttranden framkommer det med all önskvärd tydlighet att en nöjespark är en
felprioritering som inte ligger i Botkyrkabornas intressen. Tillräcklig hänsyn hade inte tagits till
dessa åsikter.
I själva sakfrågan är vi konsekventa och håller kvar vid den linje som vi tidigare hade i både
samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige. Vi stödjer inte Familjeparksprojektet i
Hågelby i dess nuvarande form och med nuvarande lokalisering. Man kommer om projektet blir
verkighet tillåtas göra ingrepp i ett känsligt område med stora natur- och kulturvärden, som då för
alltid kommer att gå förlorade. Etableringens placering långt ifrån spårbunden kollektivtrafik talar
också emot projektet i dess nuvarande form och går på tvärs emot kommunens uppsatta miljömål.
Dessutom är vinsten för Botkyrka kommun, i form av ökade arbetstillfällen, högst osäker och liten i
relation till de ingrepp som görs och naturvärden som offras. Projektet kommer om det realiseras,
generera mycket biltrafik i ett redan överbelastat trafiknät.
Mot bakgrund av alla invändningar som inkommit mot projektet vore det i detta läge lämpligt att
undersöka möjligheterna att genom en folkomröstning ta reda på vad de boende i kommunen
verkligen önskar.
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Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.

