Lund 2018-06-11

Remissvar på förslag till ny översiktsplan
för Lunds kommun
Vänsterpartiet har i byggnadsnämnden deltagit i den process som lett fram till översiktsplanen.
Eftersom våra yrkanden avslagits och många av våra synpunkter och inte avspeglas i den nu
presenterade planen vill framföra följande punkter.
• Den goda jorden runt Lund innebär särskilt ansvar och speciellt krav på kommunens
översiktsplanering. De områden på bästa jordbruksmark som på planförslaget är
markerade (med röda ränder) för utbyggnad efter år 2040 bör istället ingå i områden som
fredas från kommande bebyggelse.
• En hög produktion av bostadsbyggande är nödvändig och den ska sikta på hög kvalitet och
tillgänglighet för alla till lägsta möjliga kostnad.
• V ställer sig positiv till förtätning, men den måste vara extra varsam i stadskärnan så att
kulturarvet i form av gatunät och gamla byggnader bevaras. Inga fler gamla hus i ska rivas!
• Förtätning på parkmark får endast ske i undantagsfall och då ska balanseringsprincipen
tillämpas, dvs grönska och värden som försvinner ska kompenseras på bästa sätt i
närområdet.
• Kulturbyggnader och parker ska inbjuda till möten mellan människor och vara till stöd för
konstnärlig verksamhet.
• Kommunen ska ha en fortsatt hög ambition vad gäller fossilfri energianvändning, bland
annat genom att planera för fjärrvärme och solpaneler. Nätet av laddstolpar för elbilar ska
byggas ut.
• V är positivt till förtätning och utökade utbyggnadsområden i Dalby, Södra Sandby, Veberöd
och Genarp där jordbruksmarken inte är 10+.
• Detta i sin tur kräver rejäla satsningar på kollektivtrafiken. Pendlarparkering ska finnas vid
stadsbussarnas ändhållplatser och andra lämpliga ställen.
• Spårbunden trafik bör snarast planeras till Dalby för att minska bilpendlingen. På sikt bör
spår byggas även till Bjärred för att för att serva de västra stadsdelarna samt för att
underlätta för lundaborna att nå kusten och för att minska bilpendlingen.
• Bristen på allemansrättsligt natur kring Lunds tätort bör kompenseras med ett nätverk av
gång- och cykelvägar med vindskyddande alléer i odlingslandskapet.
• Golfbanan på det kulturhistoriskt intressant naturskyddsområdet Kungsmarken och som
ligger inom barns cykelavstånd bör flyttas.
• Inga nya avfarter från E22 ska byggas.

