
MODERATERNA I TYRESÖs svar på Skrivelse ang kalhygget.
Inkom 2018-05-30 via e-post.

Hej Isabella
 
Tack för att du hörde av dig till oss med dessa frågor.
 
Som vi moderater sagt hela tiden strävar vi efter att använda det här området på ett sätt som är bra för 
Lindalen och för hela Tyresö. Vi kommer att garantera att det skogsparti som finns mellan Grustagsvägen 
och tomtgränserna för villorna i Lindalen bevaras. Det är för oss en grön kil som vi inte kan tumma på. Det 
område som då är kvar vill vi planlägga dels för idrottsändamål. Vilket vi har pratat om i flera år. Vi tänker 
oss då att det går att bygga en multiidrottshall för bland annat friidrott där. Dels vill vi se om vi kan få fler 
arbetsplatser på området. En variant är att flytta dit t.ex Brandstationen och lägga den längst ut mot 
trafikplatsen och att kombinera med att flytta en del företag som idag har dåliga placeringar inne i 
villaområden (t.ex från Trollbäcken eller Siriusvägen) och lägga mellan brandstationen och den idrottshall 
som tänks. Det här rör sig inte om bullrande eller störande verksamheter. En annan variant är att nya 
företag kan etablera sig på den ytan som inte är idrottshall och/eller brandstation.
 
I övrigt är det vår uppfattning från Moderaterna att Lindalen ska bevaras som ett villaområde. Vi har länge 
varit tydliga med att inte förtäta inne i villaområden så vi ser inte framför oss att det skulle kunna vara 
möjligt att göra nya planer. Den Översiktsplan som antogs i april 2017 bygger i hög grad på Moderaternas 
politik och är som ni säkert sett om ni tittat i den tydlig med att villaområden inte ska förtätas. Den gäller till 
2035. 

Jag vill också lyfta att ni är många i Lindalen som haft synpunkter på de industrier som ligger vid Siriusvägen 
och den tunga trafik det medför. Vi ser gärna att de flyttar och att den marken blir bostäder som passar i 
området. 
Nu anläggs också bättre boulebanor i Amaryllisparken i Lindalen och det är ett av våra förslag som nu 
förverkligas – vi har därmed stoppat det förslag som drivits av andra – om att bygga bostäder och ta bort 
parken. Vi vill gärna förbättra parken på fler sätt och tar gärna mot goda idéer från er om det. 

Vill ni att vi ska förtydliga eller utveckla något får du gärna återkomma. Jag eller någon annan från 
Moderaterna kommer gärna också och besöker er förening för ett möte innan valet så att ni kan ställa frågor
också.
 
Vänliga hälsningar
 
 
/Fredrik Saweståhl
Kommunstyrelsens ordförande


