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nyheter

Kritiserat Idéhus ut på samråd
l Tullingepartiet: En överväldigande majoritet av Tullingeborna är emot
Planerna för Idéhuset
i Tullinge går nu ut på
samråd.
Oppositionspartierna
är alltjämt kritiska. Tullingepartiet vill exempelvis se ett helhetsgrepp
för centrum.

Byggstart sker
tidigast 2015
w Mars: samråd startar. kommunen tar emot synpunkter på
den ändrade detaljplanen.
w Vår och sommar: kommunen gör eventuellt ändringar
efter inkomna synpunkter.
w Höst: granskning. Möjlighet
att lämna nya synpunkter.
w december/januari/februari:
samhällsbyggnadsnämnden,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner
detaljplanen.
w 2015 (tidigast): Byggstart.

Idéhuset i Tullinge har tagit nästa steg mot att bli verklighet. Huset 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 känsla av instängdhet. Det kommer att
skapa en korridor i centrum. Dessutom försvåras parkering i den änden av centrum än mer.

Idéhuset. ”det finns ett önskemål om bättre möteslokaler och bibliotek i Tullinge” säger Peter nyberg (s).
IllustratIon: WIngårdh arkItektkontor aB

– Besöksparkering och handikapplatser 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-

ordförande
för samhällsbyggnadsnämnden,
är glad över att huset är på väg.

Men Peter nyberg (S),

Nu i ny regi

ter rummet kring Tullinge torg å
ena sidan, samtidigt som det skapar 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 annat bibliotek i centrums östra del,

tycker att majoriteten prioriterar
fel. De efterlyser ett helhetsgrepp
som visar placering för bland annat infartsparkeringar och ny uppgång från pendeltågsstationen.
– Annars måste man hela tiden
ta hänsyn till det här huset, säger
Thorén.
Nyberg hänvisar till detaljplaneprogrammet 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
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Ca 15 000
lagerförda artiklar.

START DEN 3 MARS

Bli medlem i vår
AD Autoclub så får du
en mängd olika förmåner.
Välkomna in!
Micke Annette Emelie
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rABATT

Rabatten gäller endast lagerförda
artiklar.
Erbjudandet gäller t o m 30 maj 2014.

08-600 49 07

Adress. Kumla Gårdsväg 24A, (Eriksbergs industriområde) Norsborg
Öppettider. må–to 8–17, fr 8–16, helger röda dagar stängt

Kan du ge ett barn eller en ungdom ett tryggt hem?



20%

Tag med kupongen
och få 20% rabatt vid
ett köptillfälle.

Vill du?
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.

