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Yttrande över detaljplan för Björnen 1 och del av Ljungby
7:83
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig tveksam till detaljplanen som innebär en
inskränkning av planlagt fritidsområde. Inskränkningen av fritidsområdet är
olämpligt ur ett folkhälsoperspektiv och ur ett samhälles attraktivitet, vilket inte
är förenligt med kommunens vision.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med planläggningen är att upprätta en detaljplan för fastigheterna Björnen
1, Ljungby 7:83 med flera och då möjliggöra en ny förskola i två plan och ett
särskilt boende för äldre med trygghetsboende och en skola årskurs 7–9. I dagsläget är planområdet detaljplanerat för idrotts- och friluftsliv, skola och park och
därför behövs en ny detaljplan tas fram.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Den tilltänkta förskolan kommer att placeras på ett område som idag inrymmer
en spontanfotbollsplan och som används av barn och ungdomar. Skateboardparken var beslutad att ligga på den aktuella platsen, men har nu av kultur- och
fritidsnämnden flyttats till grönområdet vid Ljungby Arenas entré. Anledningen
till detta var att skateparken skulle hamna i skymundan bakom förskolebyggnaden, vilket inte är lämpligt eftersom en skatepark ska placeras lätt
tillgänglig och insynsöppen. Detta har medfört att ytterligare en fotbollsplan
måste flyttas och att det på kvarteret Fritiden endast kommer att finnas en
fotbollsplan framöver. Kultur- och fritidsnämnden kommer att få kostnader för
att flytta fotbollsplanen och extra kostnader för att uppgradera två fotbollsplaner
på Lagavallen.
Ljungby discgolfbana, som för övrigt är mycket populär, kommer också att få
flyttas delvis eller helt. Föreningen anser att tävlingsverksamheten med fördel
kan flyttas. För allmänt bruk av banan ligger den strategiskt bra i ett härligt
grönområde. För ett samhälles attraktivitet och ur folkhälsoperspektiv är det
viktigt att idrott-, fritids- och kulturarenor inryms i stadsplaneringen.
Kommunfullmäktige har beslutat att Ljungby kommuns vision är 35 000
invånare år 2035. Detta beslut ställer krav på att inte inskränka på
planlagda idrotts- och friluftsområden, utan tvärtom se vikten av dessa och
värna om dem.
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