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Socialnämnden

YTTRANDE – Detaljplan för Del av Ljungby 7:130 med flera
(Fabriksgatans förlängning) i Ljungby stad.
Bakgrund
Plankontoret har översänt förslag till detaljplan för Del av Ljungby 7:130 med flera
(Fabriksgatans förlängning) för samråd enligt 5 kapitlet 20 § Plan- och bygglagen,
normalt planförfarande. Synpunkter på förslaget ska lämnas till Plankontoret senast
den 13 maj 2011. Plankontoret är vidtalat och har fått information om att
socialnämnden sammanträder först den 18 maj och att detta yttrande kommer att
överlämnas så snart sammanträdet avslutats.
Syftet med planen är att förlänga Fabriksgatan från Skånegatan, över
järnvägsområdet och ansluta till Stationsgatan strax öster om Garvaren.
För järnvägsområdet ska en markundersökning genomföras och eventuella
markföroreningar åtgärdas innan markarbeten får påbörjas eftersom det kan finnas
risk för föroreningar. Förlängningen av Fabriksgatan är en del i förverkligandet av
centrumplanen. Nuvarande busstation kommer att utökas och till viss del ändras
liksom infarten till Garvaren.
Socialförvaltningens uppfattning
Enligt socialförvaltningens uppfattning är förslaget genomtänkt.
De planerade förändringarna kan förväntas medföra större trafikmängder i området
och detta ställer krav på god planering så att trafiksäkerheten beaktas.
Eftersom området innefattar busstationen måste särskild vikt läggas vid planering
av tillgängligheten. Det måste vara en säker plats inte minst för barn och gamla.
Det bör också beaktas att det planeras för snö. Det är speciellt viktigt att hålla rent
från snö vid busshållplatser. Ska personer med barnvagn eller
förflyttningshjälpmedel kunna använda allmänna kommunikationsmedel måste
snöskottningen skötas. Och när man skottar snö kan en avläggningsplats behövas
där snön kan läggas innan eventuell bortforsling sker.
Förslag till beslut:
Socialnämnden instämmer i förvaltningens uppfattning och har utöver ovan
noterade synpunkter, inget att erinra mot förslaget och överlämnar denna skrivelse
som eget yttrande till Plankontoret.
Ewa Sigfridsson
Utvecklingsledare

Ing-Marie Byström
Socialchef
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