
KRISTDEMOKRATERNA I TYRESÖs svar på Skrivelse ang kalhygget.
Inkom 2018-06-14 via e-post.

Hej!
 
Vill först beklaga att ni fått vänta på vårt svar, men nu äntligen kommer det.
 

1.    Vad vill du/ni göra med kalhygget?

Vi diskuterar för närvarande vad som är det bästa sättet att utnyttja marken på. Området är ju relativt stå så 
det kan rymmas både bostäder och annat. En möjlighet är till exempel att göra en gemensam 
idrottsanläggning med Nacka, men det finns inget underlag för detta ännu. Självklart kommer framtida planer
att ske i dialog med de berörda i området, så som vi alltid gör vid olika exploateringar.

 

2.    Hur ser du/ni på Lindalens bevarande och utveckling? (Exempelvis gällande 
detaljplanering, bebyggelse, samhällsservice såsom vård, omsorg, förskola/skola och 
lokaltrafik)

Kristdemokraterna Tyresö vill endast förtäta några få utvalda platser, framför allt i centrum, som ger möjlighet
till flerfamiljshus, fler mötesplatser, bättre service och bättre kommunikationer. I övrigt värnar vi om 
karaktären i våra olika kommundelar vilket fortsatt innebär en lågmäld bebyggelse i större delen av 
kommunen och här ingår Lindalen. När ny bebyggelse planeras får vi inte göra avkall på Tyresös gröna och 
vackra natur. Men självklart måste vi se till att varje område i vår kommun har tillgänglighet till förskola, 
skolor och andra viktiga kommunala funktioner.

Alliansen satsar rejält på vägarna kommande mandatperiod, vi fördubblar investeringarna till 10 miljoner om 
året samtidigt som gång- och cykelsatsningarna ligger kvar på 6 miljoner om året, vilket även kommer att 
gynna Lindalen.

 
Vänligen Anna Lund
Kristdemokraterna i Tyresö

Tack för ditt svar. En kompletteringsfråga: 

Vi har från Liberalernas sida hört att man ser en flytt av kretsloppscentralen i Petterboda till kalhygget som en god 
lösning. Som du säkert förstår håller vi inte med. Kalhygget ligger långt från övriga kommundelar (ej strategiskt för en 
kretsloppscentral som ska användas av invånarna) och är dessutom en bullrande/störande verksamhet vi inte vill se som
entré till Tyresö och Lindalen.

Hur ser ni på detta?

Svar 2018-06-15
Hej igen!

Det är inte idé som vi dagsläget driver. Det finns flera idéer som idrottsanläggning, bostäder osv. Vi vill se en utredning 
av förvaltningen med förslag på användningsområden, där man belyser olika förslag och konsekvenser. 

Vänligen Anna Lund


