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När Umeå förtätas med mer bostäder och bebyggelse i befintliga
stadsdelar och områden behöver också nya gröna områden säkerställas
för människor, natur och djurliv. Det är viktigt att gröna områden, gröna
lungor sparas tillgängliga för alla umeåbor och för att säkerställa den
ekologiska och biologiska mångfalden. Det skapar en bättre bebyggd
miljö och gör att Umeå blir en stad och kommun där fler trivs och vill bo.
Detta finns det ett brett stöd för genom skrivningarna i översiktsplanepaketet. Men det behöver följas upp av konkret handling. Därför föreslår
jag att Lundåkern bevaras från bebyggelse.
Området runt Tvärån både väst på stan och på grisbacka har förtätats med
mer bostäder, vilket i grunden är positivt då vi undviker ta annan mark i
anspråk. I dessa och angränsande området finns också mer planer på
förtätning, vilket gör behovet av att spara ett område från bebyggelse
ännu större. Att bevara Lundåkern som en grön lunga möjliggör för en
fortsatt balanserad komplettering med nya bostäder
Lundåkern har idag höga naturvärden och det finns stor biologisk
mångfald av djur och växlighet. Området ligger i direkt anslutning till
Tvärån, det ligger vid älven och strandpromenaden. Idag finns större
delen av området utpekat i kommunen utbyggnadsordning för ny
bostadsbebyggelse , även i fördjupningen för Umeå finns området nämnt
som ett exploateringsområde. Samtidigt som dessa planer på exploatering
finns är Lundåkern idag till stor del detaljplanerat som parkmark.
Ska Umeå kunna utvecklas, där vi inte alltid behöver ta ny mark i
anspråk för bebyggelse så måste också gröna lungor sparas om vi ska
vara en hållbar kommun.
Runt Lundåkern finns också områden som idag använd till parkering och
annat som inte har ett högt naturvärde. Dessa delar anser jag behöver
planeras som offentlig mötesplats, exempelvis med bänkar och sittplatser
och om möjligt en äventyrslekpark i mindre format. Även fast denna del
av området är på en begränsad yta går det skapa en hög kvalitet av
platsen. När Umeå förtätas så handlar inte allt om yta utan lika mycket
om vilket kvalitet en plats har och vart den ligger. Lundåkern är som
område lämpligare att bespara från bebyggelse och istället utveckla det
som en grön lunga och offentlig plats, tillgängligt för alla Umeåbor.

Jag och Vänsterpartiet yrkar:
Att kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden i uppdrag att starta ett
planarbete för att arbeta fram och anta en ny detaljplan som säkerställer
hela Lundåkern och omgivning som ett natur- och rekreationsområde
samt offentlig plats, tillgängligt för alla i enlighet med motionens
intentioner.
Att fullmäktige delegerar till byggnadsnämnden att fastställa den nya
detaljplanen för området när den är färdig
Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och dess planeringsutskott
i uppdrag att skyndsamt revidera utbyggnadsordningens inklusive karta
över Umeå tätort kopplat till bostadsförsörjningsstrategin, så att
Lundåkern tas bort som ett område för framtida exploatering.
Att kommunfullmäktige utrycker viljan att inte i närtid genomföra de
skrivningarna och illustrationer gällande tänkt exploatering av Lundåkern
som finns i översiktsplanepaketet antaget av KF juni 2018 samt
underliggande FÖP:ar. Samt att denna inriktning gäller tills nytt
fullmäktigebeslut tas i enlighet med attsats fem.
Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och dess planeringsutskott
i uppdrag att till kommunfullmäktige återkomma med ett beslutsförslag
på revidering av översiktsplanepaketet antaget av KF juni 2018, speciellt
fördjupningen för Umeå och Fördjupning för de centrala stadsdelarna när
det gäller att stryka skrivningarna om Lundåkern som ett
exploateringsområde.
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