Svar på frågor via e-post från Jesper Wiklund
Jesper Wiklund, Vänsterpartiet, svarade den 21 augusti på Nätverkets för en Trivsam
Stadskärna frågor om vad han och hans partivänner tänker om det då aktuella förslaget
om Sundbybergs stadskärna. Frågorna var utskickade via e-post.
Vad är V:s inställning och visioner om:
Resecentrum/Stationshus - enligt planprogrammet en stor koloss/höghus?
Vänsterpartiet vill ha en stationsbyggnad som också ser ut som en stationsbyggnad – en
del har kallat det för märkesbyggnad. Det får inte vara så stor så att den placerar torget i
ständig skugga eller gör det till ett vindhål (blir lätt så med höga byggnader). Vi har inget
emot att man utlyser en arkitekttävling för att rita huset. Stationshuset måste uppföras
så att det både är tryggt (inga mörka vrår eller gränder) och tillgängligt.
Studenthuset – enligt planprogrammet en skuggande barriär?
Vi är för att det byggs hus för studenter och ungdomar i centrala, men lite bekymrade
över den föreslagna placeringen. Vi vill att det byggs så att det inte skuggar torget och
skymmer sikten mot Landsvägen så lite som möjligt – det får absolut inte bli en barriär
mellan stationen och Landsvägen.
Byggnader på den södra sidan av Järnvägsgatan – enligt planprogrammet ny, hög
bebyggelse?
Längst bort i väster, mot Ekbacken/ Duvbo till får man gärna gå upp i höjd, vi vill ha
lägre höjd vid Kabeln och på torget vill vi inte ha någon bebyggelse alls.
Hus runt Marabouparken – enligt planprogrammet nya höga bostadshus i anslutning
till parken?
Vi vill inte ha hus söder om parken (ner mot vattnet), vi vill att parken även fortsatt ska
vara ”sluten” så det kan vara den oas den är idag. Vi ser gärna hus runt omkring i övrigt
men västerut så måste man vara försiktig med höjden så de inte skuggar parken för
mycket.

