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Med hanvisning till ovanstaende tjansteskrivelse vill Charlottendalshqjdens
Samfallighetsforening sasom narmaste granne, inkomma med foljande synpunkter pa arendet
Detta trots att vi under arendets beredning overhuvudtaget inte informerats eller kontaktats av
kommunen - jfr den omtalade "medborgardialogen" som Varmdo kommun garna berommer
sig av att fora.
Inledningsvis vill vi framfora att vi naturligtvis inte har nagot emot att det byggs sarskilda
ungdomsboenden i kommunen - tvartom ar vi val medvetna om behovet av dessa, men da inte
som en temporar baracklosning. Vad som erfordras for att ge ungdomarna en identitet och
hemkansla ar istallet en hallbar losning som blir permanent och darmed kan ge ungdomarna
en chans att varda sin hyresratt och ge en mojlighet till utveckling i samhallet och en framtida
familjebildning.
Att nu skovla och spranga ut ett barackomrade i nastan orord mark for en trearig losning anser
vi vara ett sloseri med skattepengarna och ett hot mot boendemiljon. Vi har just borjat skonja
slutet av den "miljovanliga" ekoparkens mangariga sprangningar och bullrande verksamhet
och nu ska detta paborjas? Trots flera ars pastotningar hos bade kommunen och JM har
aterstallningen av forskoletomtens restupplag inte genomforts utan vid arets staddag tog de
boende saken i egna hander och forslade bort sopor och gamla byggrester fran omradet, vilket
ledde till att en battre miljo kom till stand pa "tomtens" vandplan.
Hur kommer perspektivet efter en provisorisk trearslosning att se ut? Barackerna bestar, men
vad ska de anvandas till istallet?
Flertalet av de boende barnfamiljerna pa Charlottendalshojden forespeglades i sarnband med
inflyttningen ett forskolenara boende av saval kommun som av JM och Varmdo Bostader.
Utan storre athavor meddelades att nagon forskola inte blir av - man far skjutsa sig fram till
mer avlagsna losningar. Naturligtvis blev besvikelsen stor och har ocksa lett till att flera
barnfamiljer tvingats att flytta ifran omradet.
Man framfor ocksa i tjansteskrivelsen att det skulle vara "mindre kontroversiellt" att anvanda
tomten till ett tillfalligt ungdomsboende an en annan foreslagen losning. Mot inte minst vad
som sagts i ovanstaende stycke framstar ju detta som ett rent han mot de som drabbades av att
forskolan aldrig kom till stand.
Vi har nu sett nog av provisorier och famlande forslag till utnyttjande av tomten. Fran
samfallighetsforeningens sida vill vi nu se en permanent losning for framtiden. Vi onskar oss

en permanent byggnation, garna av ett ungdomsboende, sarskilt anpassat till omradets ovriga
byggnation och smaskalighet.
Vi efterlyser nu ett samradsmote med kommunen innan beslut i fragan tas sa att vi i
"medborgardialogens" anda ges ett reellt tillfalle att fa framfora vara synpunkter "oga mot
oga" med kommunens ansvariga politiker och tjansteman.
Vi ser fram mot ett forslag till tidpunkt for detta mote. Vad vi forstar vill kommunen nu ta ett
beslut i detta arende redan den 9 maj, sa darfor bradskar naturligtvis detta mote.
Pa uppdrag av styrelsen for Charlottendalshojdens samfallighetsforening
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