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Hej Isabella!
 
Tack för ert mejl och för en viktig fråga.
 
Vi socialdemokrater är glada för att kommunen äntligen kunde köpa loss de delar som omfattar bland annat
det så kallade kalhygget. Det är en fråga som har diskuterats länge, men som ju aktualiserades i och med att
den fina skogen röjdes av totalt, för att istället planeras för en mycket störande verksamhet, mindre än 100 
meter från närmaste hus. Med förenade krafter blev det inte av.
 
När nu marken äntligen blir kommunens, så anser vi att man inte ska förhasta sig och placera det första som
dyker upp i tanken. Vi tog ju 2015-2017 gott om tid på oss att se över hela kommunens utveckling under 
arbetet med översiktsplanen för Tyresö 2035. Där kunde vi förstås inte räkna in det nyförvärvade området 
och planera för mark utanför kommunens gränser, även om området ändå fanns med i bakhuvudet.
 
Skogen kan inte återskapas, men marken kan – genom förvärvet - användas på ett mycket bättre sätt än till 
stenkross. Och den gröna kilen kan säkras. De alternativ som kan finnas framöver är rimligen:

-          Helt ny verksamhet eller anläggning som idag fattas i Tyresö
-          Flytta en verksamhet eller anläggning från annan del av Tyresö för att använda området som 
blir ”ledigt” till annat
-          Bostäder
-          Kombination av dessa

Man skulle också kunna tänka sig ett eventuell samutnyttjande med våra grannkommuner.
 
Nu har vi ett unikt läge, och då bör man ta tid på sig att tänka vilka möjligheter som finns. I den processen 
bör fler involveras och breda diskussioner behövs. Vi socialdemokrater tror på ökat samarbete, och är säkra 
på att vi själva inte sitter på alla svar, utan att det blir bättre med en process där fler involveras. Vi vill se en 
bred politisk diskussion, och vi vill också bjuda in grannarna till området i en framtidsdiskussion.
 
Vi är också intresserade av att höra hur ni ser på områdets framtida nyttjande.
 
För Socialdemokraterna
 
Anita Mattsson och Lennart Jönsson


