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Fin plan, men två saker upprör vissa Breviksbor: Färgen på staketet borde varit grön och höjden är överdimensionerad.

Olika åsikter om den nya gräsplanen:

Gräsligt fin plan –
gräsligt fult staket!
Fotbollsklubbarna jublar över den
nya fina konstgräsplanen som Lidingö Stad investerat i Brevik. Vissa
Breviksbor är bekymrade över hur
staketet utformats. Färgen och
höjden hade kunnat vara bättre.
Fördelarna med den nya konstgräsplanen är många. Planen kan nu utnyttjas
en större del av året, matcher på högre
nivåer kan äga rum i Brevik, skaderisken
minskar och den långsiktiga risken för
stendammslunga och andra cancerframkallande sjukdomar minskar.
De allra flesta tycker att det är bra att
den gamla grusplanen är ett minne blott.
Nu finns möjlighet till året-runt-fotboll i
Brevik och det är positivt.
Men en del Breviksbor har hört av sig
till föreningen och påpekat några saker
som kunde gjorts bättre: För det första
anser man att färgen på gallret borde fått
vara grön. Se bilden ovan till höger, som
togs under konstruktionen. Då satte man
upp några meter grönt galler på prov,
vilket som synes gör att staketet inte blir
lika framträdande.
För det andra har flera haft invändningar mot höjden på staketet. Man anser att
det är överdrivet högt. Sex meters höjd i
kortändarna stör landskapsbilden. Många
har Breviksängarna som promenadstråk
och fotbollsplanens utformning är för

dominant, menar man. Särskild hänsyn
skall tas när det gäller byggnationer på
parkmark, vilket detta är, påpekas det.
En Breviksbo som Nya Meddelanden
talat med hävdar bestämt att staketet är
byggt utan byggnadslov, alltså ett svartbygge. När vi kontaktade Lidingö Stad
svarade man att det inte krävs byggnadslov, men den juridiska enheten på Länsstyrelsen är av motsatt uppfattning.
Villaägareföreningen har diskuterat
saken och kommit fram till att konstgräset är en fantastiskt fin tillgång och att
man inte kan driva frågan om svartbygge,
eller kräva att staketet ska rivas och bytas
mot ett grönt lägre staket, eftersom det
skulle ha stora inverkningar på idrotten,
samtidigt som man inte med säkerhet
kan säga att man har en majoritet av
Breviksborna med sig i frågan.
– Vi är dock besvikna på att Lidingö
Stad kör över villaägareföreningen ånyo,
säger Christer Åkerhielm, ordförande i
föreningen. Senast det skedde var i samband med att Äppelbo förskola byggdes
ut, då man inte hörde av sig till oss i
förväg. Likadant här, vilket inte gynnar
våra relationer och dialogen med staden.
Hade man hört av sig i förväg, kanske ett
grönt och lägre staket hade varit en bra
lösning som hade tillgodosett flera parter. Nu visste vi ingenting. Vi reagerade
först när vi såg hur högt staketet höll på

Låg aktivitet på kvällarna. Ändå låter
Lidingö Stad belysningen vara påslagen även om planen är tom.
att bli och då var det för sent. Staden bör
i sådana här lägen höra med alla berörda
parter, inte bara idrottsrörelsen. Jag har
tagit upp saken med Paul Lindquist och
han har lovat bättring.
– Men jag är ändå glad för att vi fått
en så fin gräsplan, avslutar Christer Åkerhielm.
Slutligen ett problem, som pågått i
många år. Belysningen av planen slås på
automatiskt när det blir mörkt. Men oavsett om någon finns på planen står belysningen på till klockan 22.00 varje kväll.
Och sällan är någon där och spelar efter
kl 18. Många störs av ljuset som lyser rätt
in i husen, inte bara i närheten, utan både
i Kragenäs och Breviks Centrum.
– Onödigt, dyrt och dåligt miljötänkande, säger några personer som Nya
Meddelanden talat med.
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