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Översiktsplanen 2040 – yttrande från Vänsterpartiet Vallentuna
Vänsterpartiet Vallentuna har följande synpunkter och yrkanden på Översiktsplan 2040:
Strategier för den fysiska utvecklingen
-

-

-

Vi anser att det här ska förtydligas att all planering i hela kommunen ska stödja
Vallentuna centrum som handelsplats och träffpunkt för att förbättra utbud och
”småstadskvaliteter” och upplevelser av centrum som kommunens kärna (jfr
formuleringen under Bebyggelseutveckling samt Bostäder, näringsliv och service i
utställningshandlingen).
Vi anser att det ska förtydligas att centralt belägna områden i första hand ska bebyggas
med flerfamiljshus och hyresbostäder.
Centralt belägna verksamhetsområden, som bilvårdsanläggningarna i Vallentuna
centrum, ska flyttas till lämpligare områden så att ytorna kan frigöras för bostäder och
service.
Planprogram för Södra Haga ska tas bort.
Kommunens eget markinnehav ska ses över och utvecklas strategiskt så att den
långsiktiga planeringen inte försvåras (jfr svårigheten att hitta en lämplig plats för en
återvinningsstation).

Bebyggelseutveckling
-

Planprogram för Södra Haga ska tas bort.
Studie om Arningevägens förlängning behålls och kompletteras med en studie om
möjligheten att skapa en förbindelse via Lindö till väg 268.
Gillinge ska planeras enbart som verksamhetsområde. För att inte motverka en positiv
utveckling av Vallentuna centrum bör planen för Gillinge ej omfatta bostäder.

Bostäder, näringsliv och service
-

Under Bostäder/Utgångspunkter: Lägg till ”upplåtelseform” efter ”storlek, utförande
och läge”.
Under Arbetsplatser: Vi anser att ett nytt verksamhetsområde ska planeras för att möta
efterfrågan på tomter för varierande typer av företagsetableringar.
Under Besöksnäring: Planeringsinriktning saknas under denna punkt och bör
formuleras.
Under Jord- och skogsbruk: Förtydliga att jordbruksmark endast undantagsvis ska tas i
anspråk för bostäder och andra verksamheter än jordbruk.
Under Social omsorg: Lägg till ”Kommunen ska kunna erbjuda bostäder för
människor som av psykiska eller sociala skäl måste få särskilt stöd i sitt boende.”
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-

Lägg till: ”Planering av äldreboenden på flera platser i kommunen måste påbörjas.”

Mobilitet och trafik
-

-

När GC-vägar byggs ut ska en kombination med ridstigar övervägas.
Formuleringen om infartsparkeringar måste stärkas. Infartsparkeringarna ska byggas
ut och en ny lösning för den otillräckliga infartsparkeringen i Vallentuna centrum
sökas.
Under Kollektivtrafik: Vi saknar en diskussion om alternativ för trafikförsörjningen
om inte Roslagsbanan byggs ut.
Här bör också en busslinje Åkersberga – Brottby – Vallentuna – Arlanda läggas in, i
avvaktan på att Roslagsbanan byggs ut.
Under Biltrafik: Vi anser att utbyggnaden av laddstolparna för elfordon ska påskyndas
och ske med högre ambitionsnivå.

Tekniska försörjningssystem
-

Under IT och bredband: Lägg till ”Kommunen ska aktivt stimulera
bredbandsutbyggnaden så att företagande underlättas även utanför tätorterna.”
Under Avfall: Lägg till ”Kommunen ska aktivt underlätta och stimulera sortering,
insamling av matavfall samt återbruk och återvinning. Ytor för avfallshantering ska
avsättas i planeringsskedet för att underlätta för hushållen.”

Rekreation och fritid
-

Under Sport- och fritidsanläggningar: Lägg till ”En ny typ av aktivitets- och
rekreationsfält ska anläggas och prövas på Snapptunafältet.”

För Vänsterpartiet Vallentuna
Lena Lundgren
Ordf.

2

