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Skriftlig reservation rörande § 33 Detaljplan för Granängstorget,
kvarter E och § 34 Exploateringsavtal med TYBO för Granängstorget,
kvarter E
Vid dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna avslag på § 33
Detaljplan för Granängstorget, kvarter E, beslutspunkt 2 och § 34 Exploateringsavtal med
TYBO för Granängstorget, kvarter E utifrån vår bedömning av hur Granängsringen och de
som idag bor i området kommer att påverkas negativt på en rad olika punkter.
Vi har tagit del av underlaget för beslutet och redan i granskningsutlåtandet finner vi ett antal
punkter som talar för att en utbyggnad av Granängsringsområdet i stort riskerar att påverka
området åt en mer negativ riktning med bland annat ökad otrygghet. En utökad kvot av
hyresrätter i området kan riskera att medföra en ökning av den befintliga problematiken i
Granängsringen något som boende i området redan vid granskningen oroade sig för. Vi har
sedan granskningsförfarandet också sett en ökad kriminalitet och otrygghet i området vilket
inte tyder på en utveckling åt rätt håll.
Vidare kan vi konstatera att befolkningsökningen i Tyresö är allt för snabb och vi har precis
som flera andra partier ställt oss mycket kritiska till den mycket höga byggtakten som fortsatt
tycks vara målsatt med att Tyresö kommun ska växa till 60.000 invånare till 2035, något som
bör omarbetas och sänkas markant. Det saknas i många områden redan idag en väl utbygd
infrastruktur som klarar av att tillgodose befolkningens behov.
Området planeras nu att förtätas ytterligare vilket vi motsätter oss. En allt för tätt bebyggelse
skapara ofta problem i form av en känsla av minskad privat svär, sol/dagsljus hindras i högre
grad att nå in i områdena vilket påverkar upplevelsen av området negativt, ökar möjligheterna
för kriminella element att röra sig utan att bli uppmärksammade samt i stort skapar en känsla
av ”getto” eller ”betongdjungel”.
Slutligen så ser vi återigen hur planerna för fastigheternas utformning riskerar att bli ett nytt
”Finlandsfärjan” som vi för ett antal år sedan såg ta form i Strand. Vi har vid två efter
varandra följande mandatperioder lyft motion om att införa ett skönhetsråd. De planer som nu
ligger för beslut har inte minskat våran övertygelse om att ett sådant skönhetsråd behövs.
Med detta som grund yrkade vi avslag på både § 33, beslutspunkt 2 och § 34. Då vi inte fått
gehör för våra avslagsyrkande reserverar vi oss från besluten.
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