Byggnation Kvarnbyvallen 2009
Föreningen är mycket kritisk till att 200 nya bostäder planeras på Kvarnbyvallen och har
skickat en skrivelse till Stadsbyggnadskontoret om detta.

Mölndals Naturskyddsförening mottog den 18:e maj inbjudan till samrådsmöte i stadshuset den
19:e maj. Ärendet gällde planerad byggnation av kvarteret Trädgården 1:122, dvs Kvarnbyvallen.
Den korta tidsrymden mellan inbjudan och möte förbryllar. Vi ifrågasätter korrektheten i detta
förfarande.
Byggande av bostadshus på Kvarnbyvallen innebär bl a hårdgörande av stora grönytor vars
avkylande effekt (gräs och träd absorberar solenergin, dvs värmen, och överför den till en annan
nivå) i området kommer att försvinna och på så sätt förstärka stadsbyggnationens ökenlandskap.
Detta förstår de styrande i många kommuner, bland annat i Strängnäs.
Man planerar 200 nya bostäder. Många av dessa hushåll kommer att kräva parkeringsplatser och i
planprogrammet nämns ingenting om detta. Var har man tänkt bereda plats för alla dessa bilar?
Skall ytterligare grönytor hårdgöras med effekt redogjord ovan?
Vi frågar oss också var barn och vuxna skall finna plats för rekreation och lek när största delen av
de grönytor som nu finns kommer att exploateras. År 2003 beslöt Mölndals kommunfullmäktige att
parker och friluftsområden i närheten av tätorterna icke längre fick exploateras. Detta beslut utgör
en viktig del av Mölndals långsiktiga miljömål och skall enligt vårt förmenande följas.
Miljön för de närboende, speciellt de utmed Enerbacksgatan, kommer att försämras av den ökade
trafiken. De boende kommer att exponeras för avgaser och upprivna partikar från däck och
körbanor. Köbildningen av fordon på ömse sidor om tågbron på Gunnebogatan kommer att bli
olidlig. Avgaser från stillastående fordon kommer att, bland andra, drabba barnen på Svejserdalens
förskola på Gunnebogatan. Även Ormåsgatan är som till- och frånfart ett dåligt alternativ. Dels är
gatan kolossalt smal och kan näppeligen breddas, dels kommer köerna på Kvarnbygatan ner mot
Gamla torget att förlängas och därmed ytterligare försämra den redan dåliga miljön.
Med hänvisning till ovan redogjorda miljökonsekvenser, ställer sig Mölndals Naturskyddsförening
mycket kritisk till byggnation av Kvarnbyvallen.
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