Inledningsvis vill Sverigedemokraterna Haninge rikta kritik mot den period man valt
för kommuninvånarna att tycka till om detaljplanen. Med begränsad tidsram och inpå
många människors semestrar tror vi att det begränsat möjligheten att få in åsikter
och kommentarer i den utsträckning som bör önskas för detaljplanen.
Det finns positiva aspekter av detaljplanen, framför allt ambitioner att öka tryggheten
i Västerhaninge centrum. Vi vet sedan tidigare att många människor uppfattar
centrumet som otryggt på kvällarna, när affärerna har stängt och det är färre
människor i rörelse. Nya bostäder i området bidrar till fler människor ute på kvällarna
och planförslaget ger också öppnare synfält och mer ljus, vilket ökar känslan av
trygghet.
Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. Historiskt förankrade
byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet och har en positiv inverkan på
turistnäringen. Sverigedemokraternas generella inställning är att i möjligaste mån
undvika förtätning av befintliga stadskärnor. Grönytor och naturliknande miljöer ska
vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden och stor hänsyn ska tas
till det lokala ekosystemet.
Sammantaget värnar alltså Sverigedemokraterna om småskalig bebyggelse, där
såväl öppna grönområden som kulturarv och traditionell arkitektur bidrar till att skapa
trivsel, trygghet och hemkänsla för invånarna. Det är givetvis positivt att detaljplanen
tar hänsyn till bland annat kyrkan och det gamla kommunhuset i den mån att de får
vara kvar, men samtidigt kommer den planerade bebyggelsen kraftigt påverka
centrumets stadsbild på ett sådant sätt att det får starkt negativa konsekvenser för
kulturmiljön och centrumets historia.
Det räcker inte att bara bevara en kulturhistorisk byggnad, man bör också ha
perspektivet att byggnader så som kyrkan och det gamla kommunhuset förstås i sitt
historiska sammanhang och i relation till varandra, där det visuella intrycket av
Västerhaninge centrum också säger något om områdets historia. Genom att låta ny
byggnation resa barriärer mellan det gamla kommunhuset och de äldre byggnaderna
Klockargården, Åbygården, Lillebo och kyrkan, orsakar man stor skada på
Västerhaninge centrums kulturhistoria och småskaliga miljö. Klockargården och de
närliggande byggnadernas historiska samhällsfunktioner riskerar att hamna i
skymundan om de får betydligt större byggnader så nära inpå. Kyrkogården kan
också komma att uppfattas som mer trängd med ny bebyggelse så nära inpå.
Även höjden på de planerade byggnaderna bör tas i beaktning när man bedömer
detaljplanen. Inte nog med att de skymmer sikten i markhöjd mellan olika delar av
den äldre bebyggelsen, de påverkar även genom sin höjd Västerhaninge centrums
vy och stadsbild för den besökare som kommer utifrån. Med närmare 1000
lägenheter i området kommer det bidra till en mycket kompakt centrumkärna, som
starkt bryter mot hur övriga Västerhaninge i dagsläget ser ut.

Som det stod i den nu 10 år gamla utvecklingsplanen skulle -Förtätning av
centrumkärnan öka underlaget för både kommersiell och offentlig service och
innebär att såväl boende som arbetande och besökande har tillgång till spårbunden
kollektivtrafik. Viktigt är också att utvecklingen i dessa områden beaktar behovet av
parkeringsytor för bil och cykel i 7 kollektivtrafiknära lägen, för att därigenom
underlätta kollektivresande för dem som inte har direkt närhet till pendeltågstationer.
Men detta är precis som i den aktuella planen för 2020 byggt på en serie lösa
antaganden och förhoppningar varvid vi önskar bättre underlag för att kunna ta
ställning till helheten. Samtidigt med att den alltmer utbredda centrumdöden i minne,
anser vi Sverigedemokrater att utvecklingsplaner för större centrum är att betrakta
som högriskprojekt vilka bör genomföras efter bred förankring i samhället och med
mycket goda ekonomiska beräkningar till grund. Om vi dessutom till detta lägger
konsekvenserna av förtätad/trångbodda områden och pandemier, snöröjning,
service och underhåll av husen, låga parkeringstal för fordon och den påverkan som
ökad trafik invid skolorna medför för skolbarnens trygga skolvägar kräver vi betydligt
bättre underlag även i detta hänseende.
Sverigedemokraterna motsätter sig inte nybyggnation och utveckling, men anser att
den ska ske med stor hänsyn till det aktuella områdets miljö och kulturhistoria. Den
liggande detaljplanen skulle, om den vann laga kraft och genomfördes, få mycket
negativa konsekvenser för Västerhaninge centrums kulturhistoria och miljö. Och de
nya byggnader som skulle tillföras området är i vårat tycke oproportionella gentemot
övrig bebyggelse och saknar alla de utryck som de flesta personer tycker om och
önskar i en ”småstads/småskalig” bebyggd miljö. Vad Sverigedemokraterna Haninge
efterfrågar är framför allt att eventuell ny bebyggelse bättre smälter in i området,
vilket uppnås genom att byggnaderna dels inte blir för höga, dels rent stilmässigt
passar in, dels inte upplevs få en utträngande effekt på de gamla kulturhistoriska
byggnader som detaljplanen trots allt säger sig värna.
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