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Angående utställningsutgåvan av översiktsplanen för Brokind, ändrad
vägsträckning.
Mitt namn är Anna-Karin Eriksson och jag sitter som sekreterare i Brokinds Boendeförening
(BBF). Jag skriver detta brev efter föreningens önskan.
Föreningen har tagit del av utställningsutgåvan av översiktsplanen över Brokind, där en
tilltänkt vägen från riksväg 34 upp till de nya områdena B7, B8 och B6 fått en ny dragning.
Vi i föreningen tycker att dragningen av sträckan, som delar vårt idrottsområde i två delar, är
mycket olämplig. Vägen är planerad att ligga mellan tennisplanen och fotbollsplanerna. Där
grillar vi korv, på vintern, på våren och på hösten. Där grillar skolbarnen och förskolebarn
korv och annat under friluftsdagar, studiedagar och skogsturer. Där inviger de som kämpat
med spolningen av tennisplanen, skridskoåkningen med gemensam grillning. På sommarn
sitter gubbarna där efter fotbollen och på vintern efter hockeybockeyn. Vägen skulle ta bort
en rofylld mötesplats för oss i byn.
Många vi pratat med i område tycker också att det är onödigt att ge barnen en väg att korsa på
deras väg från och till skolan. Vi förstår att vägen skulle avlasta Melskogsvägen, som idag är
för en småbarnsfamilj, väldigt trafikerad, men vi hoppas på att det går att finna en annan
lösning.
I föreningen har vi funderat på om det inte skulle vara lämpligare att från Melskogsvägen,
mellan fotbollsplanerna och tennisplanen (en del av sträckningen på nya planen), ner till
område B7 anordna en gång- och cykelväg. Det är ganska lerigt där vår och höst. För att
ansluta B7 och B6 till riksväg 34 skulle det kanske vara möjligt att dra en väg från B6, över
järnvägen ut med kanten på område B8 och sedan låta vägen gå vidare ut med motionsspåret
till den i dag befintliga grusvägen. Anslutningen till riksväg 34 kan sen göras gemensamt med
den väg som leder upp till område B7.
Jag tackar för ordet.
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