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Yttrande
Miljöpartiet välkomnar den strategi som tagits fram samarbete med stadens förvaltningar,
bolag och Bostadsstiftelsen Signalisten, beklagligt är att uppdraget inte omfattade en
tydlig process av medborgardialog, Hagalundsborna borde tydligare fått inbjudan till att
bidra. Ett strukturerat dialogarbete med de boende i Hagalund för att kunna bygga in så
många aspekter som möjligt i underlaget som nu går på remiss. Särkilt mot bakgrund av
den kraftiga förtätning som föreslås för området som inte känns helt genomtänkt ur
nuvarande bebyggelses perspektiv.
Det kommande remissförfarandet behöver vara så öppet som möjligt både i tid,
tillgänglighet och spridning för att nå så många solnabor som möjligt: såväl unga,
småbarnsföräldrar som äldre, och att sedan hänsyn tydligt tas till inkomna remissvar.
SKL är tydliga med att när man öppnar upp för dialog med medborgarna behöver man
också visa att deras synpunkter spelar roll och att det blir ett resultat av arbetet.
Miljöpartiet vill se följande förstärkningar i utredningen:
- Med anledning av klimatförändringarna borde en analys göras med
miljödepartementets Klimat- och sårbarhetsutredningen som grund. Det kan gälla
allt från dagvattenavrinning, till planering av skugga och vattenkällor för
avkylning av närmiljöer och promenadstråk.
- En kartläggning av sol och skugga i lägenheter för att optimera boendemiljön vid
en förtätning.
- Cykel- och gångvägar bör separeras för att undvika olyckor och konflikter som
beror på sammanblandade trafikslag som gång, cykel och moped.
- För att förstärka den biologiska mångfalden utreda förstärkning med fasadgrönska
och gröna tak.
- Ett strukturerat dialogarbete med de boende i Hagalund för att kunna bygga in så
många aspekter som möjligt i underlaget som nu går på remiss.
- Begreppet service kan tolkas olika, kommersiella företag har behov av visst
befolkningsunderlag men det finns också grundläggande samhällsservice som
behöver fungera som tillgänglighet och underhåll, detta kan tyliggöras bättre i
underlagen. All service kräver inte förtätning.
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