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Synpunkter på detaljplaneprogram för Nornan 28, Studiegåden 1 m.fl, 
köpcentrum och bostäder vid Alkärrsplan 
 
Vi har tagit del av ovanstående detaljplaneprogam och lämnar härmed följande synpunkter. 
 
Den 1 september 2008 skrev vi till kommunen och dess samarbetspartners och framförde synpunkter 
angående den framtida utvecklingen av Alkärrsplan. Brevet baserade sig på de uppgifter som vid det 
laget hade framkommit i media. Vi framförde då att projektet bör utformas på ett sätt som är 
miljövänligt och som ger gott om natur för invånare och besökare. Vi påpekade särskilt betydelsen av 
att bevara träd så långt det är möjligt och att nya träd planteras. 
 
Vi uppskattar att det i detaljplaneprogrammet ingår en strategi när det gäller natur och rekreation i 
området, men anser samtidigt att strategins ambitioner måste höjas och preciseras. På två punkter 
anser vi att den tänkta bebyggelsens konsekvenser för natur och rekreation är allvarliga: 
1. Sjukhusparken försvinner och förefaller inte vara tänkt att ersättas med någon annan park i 

omedelbar närhet till sjukhuset. Vi anser att det är en självklarhet att patienter på sjukhuset ska 
kunna ha en naturmiljö som är mycket lättåtkomlig. Även en liten park kan ha stor betydelse för 
dem. Vi föreslår därför att detaljplaneprogrammet ändras så att sjukhusparken bevaras och 
förbättras så att den kan bli till nytta för såväl de som vistas på sjukhuset som i de nya byggnader 
som föreslås i detaljplaneprogrammet. 

2. Den stora eken (250 cm i omkrets) mitt på Alkärrsplan försvinner, vilket är mycket olyckligt. Vi 
föreslår därför att det särskilt utreds om den planerade nya byggnaden kan utformas så att 
eken kan bevaras, exempelvis genom att en utegård skapas mitt i den tilltänkta byggnaden. Enligt 
vår åsikt skulle detta tillföra byggnaden en spännande egenskap som i sig skulle bidra till att locka 
besökare till det tilltänkta köpcentrumet. 
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