Till kommunpolitiker i Vaxholms stad
Förslag till samarbete och justering av Dp 382 Resarö Mitt
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt den 18 juni att stoppa förslaget till
detaljplan för Resarö Mitt. Lars Lindgren, kommunstyrelsens ordförande,
framhöll att planarbetet pågått under 14 år, en orimligt lång tid. Det håller
vi med om men vill poängtera att de återkommande fördröjningarna beror
på att planen inte vunnit gehör. Nu känns det mycket positivt att
kommunfullmäktige har öppnat för ett helt nytt samrådsklimat. Vilket
vi hoppas kan tas till vara och att kommunen i fortsättningen engagerar de
boende på ett tidigare stadium och utgå från deras behov och önskemål
som underlag i den här typen av processer.
För att tillvarata stora delar av nedlagt arbete och tid föreslår vi att planen
behålls men med en del justeringar.
Vi ser två huvudfrågor som behöver åtgärdas:
1. Trafiken måste lösas först, innan bebyggelsen planeras och utgå från
att den mark tas i anspråk som behövs. Förslaget ska upprättas i samråd
med de som passerar dagligen när trafiken är som tätast på morgonen.
2. Det är en delikat uppgift att skapa något vackert och trivsamt av Resarö
Mitt. Vår uppfattning är att man måste tänka bort de föreslagna
byggnaderna på fastigheterna 4:174 och 4:173 för att säkerställa en
harmonisk mötesplats mellan skola, kapell och aﬀär. En småskalig
bebyggelse i planområdet med utgångspunkt från reella behov är allt som
behövs. Resaröborna har inte efterfrågat den föreslagna typen av centrum
och ser inget behov av större byggnader i Resarö Mitt än vad som i övrigt
gäller på Resarö. Undantag kan vara byggnad för skolan som då placeras
längre från Överbyvägen. Matvaruaﬀärens markbehov och utformning
beslutas på saklig grund och i samråd.
Vi vill att en arkitekt får i uppdrag att göra en idéskiss på området med
utgångspunkt från en diskussion med representanter för Resaröborna. På
detta sätt kan vi få snabbt resultat och kanske t.o.m slippa bryta ut
cykelbanan, vilket annars är ett måste.

Vi vill veta om ditt parti stödjer detta och är redo att gå vidare och
samarbeta kring den här viktiga frågan. Vi behöver svar inom ett par
dagar så vi får med det i vår information inför valet. Det är det här
Resaröborna vill ha svar på. Vi är beredda att omedelbart börja jobba med
planen. Vänliga hälsningar/ Plangruppen i Resarö Bygdeförening.

