En fråga till dig som bor i Skälderviken, Pomona eller Luntertun

Vad vill du med Valhallsskogen?
Det har tidigare funnits en samsyn mellan den politiska majoriteten i Ängelholm, Länsstyrelsen
och en överväldigande majoritet av Skälderviks- och Pomona-bor om att det inte skulle byggas i
Valhallsskogen. I augusti 2017 antog Kommunfullmäktige i Ängelholm en ny översiktsplan, ÖP
2035. Då blev det möjligt att utreda bostadsbebyggelse i skogen mitt emot Errarps skola. Nu har
Kommunstyrelsen beslutat inleda en planprocess, efter ansökan från byggföretaget Midroc.
Därför vill vi i styrelsen för Skeldervikens Byalag redan nu veta vad du tycker om projektet.

Enligt ansökan är de främre byggnaderna upp till sju våningar och höghuset elva våningar.

Det är viktigt att svara på den här undersökningen. Era svar blir grunden för vårt agerande
under processen och när planen kommer ut för samråd.
Du kan naturligtvis dessutom själv tala om för våra politiker vad du tycker.
-------------------------------------------------------------------------------------

Kryssa i ett alternativ
Jag tycker att det kan byggas
enligt Midrocs ansökan.
Jag tycker inte att det ska
byggas över huvud taget.

Namn och gatuadress (texta):

Har du synpunkter skiver du dem
på baksidan.
På baksidan kan du också ta del
av synpunkter som tidigare framkommit. Är det någon eller några
av dessa synpunkter du håller
med om så skriv det också för det
vill vi gärna veta.

Lägg ditt svar i Byalagets
brevlåda på anslagstavlan
vid ICA Källan
Senast 14 oktober
Du kan också maila ditt
svar till:
toinyboos@ektv.nu

Bevaka och ta in synpunkter
Det mandat styrelsen i Byalaget tidigare fått av deltagare på årsmöten, är att bevaka händelseutvecklingen
i skogen. Synpunkter som tidigare påtalats från
ortsbefolkningen är att ingen bebyggelse ska ske i
Valhallsskogen. Efter kommunens beslut att utreda
bebyggelse i Valhallsskogen (ÖP 2035) har bland annat
följande framförts till Byalagets styrelse:

1) Inte högre hus än fyra våningar.
2) Äldreboende ska inrymmas i någon byggnad.
3) Det ska överenskommas mellan kommunen och
Valhallskonsortiet, som äger skogen, att övrig skog ska
övertas av kommunen, som därmed ska underhålla
densamma som ett attraktivt rekreationsområde för
närboende, skolelever och övriga kommuninnevånare.
4) På senare tid har även önskemål om en förskola
inkommit.

Läs framställan
från Valhallskonsortiet/
Midroc på vår hemsida:
www.skelderviken.se
Här kommer vi att uppdatera med ny information.
Här finns också denna lapp
i pdf-format om du vill
skriva ut fler.
Vi finns också på facebook:
Skeldervikens Byalag
Det streckade området är planområdet enligt Midrocs ansökan.

------------------------------------------------------------------------------------Mina synpunkter:

