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Synpunkter gällande vägval Hemmesta
Till: Värmdö Kommun, varmdo.kommun@varmdo.se
Ärende: 2017KS/0359
Vänligen bekräfta att detta har diarieförts och skicka ärendenummer.
Styrelsen för Hemmesta Södra vägförening vilken förvaltar gemensamhetsanläggningarna
HEMMESTA GA:4 resp. GA:13 lämnar härmed sina synpunkter på det underlag som är
framlagt för vägval Hemmesta på kommunens hemsida, härunder omnämnd planen.
Hemmesta Södra vägförening har enligt anläggningsbeslut förvaltningsansvar av GA:4 (park
och väg) och GA:13 (två stycken lekparker). Bägge anläggningarna kommer kunna beröras i
planens förslag.
Styrelsen har med utgångspunkt i våra stadgar försökt se till alla våra medlemmars intressen
och hur området i helhet berörs av planen, så som trafik, buller, parkering, ny angränsande
bebyggelse m.m.
Följande synpunkter anser vi bör beaktas i vidare arbete.
•

Vi anser att befintlig infrastruktur på Värmdö och de redan idag långa köer som
uppstår på Skärgårdsvägen hindrar utbyggnad enligt planen. Det är väldigt oklart om
de trafiklättande förslag som diskuteras i medborgardialogen för Hemmestaområdet
kommer att avlasta trafiken eller ens blir av. Detta anser vi borde vara utrett innan
planen fastslås och även att utredningen ser till helheten för passage vidare ut på väg
222. De förslag som läggs fram i planen tror vi inte kommer minska belastningen utan
snarare öka problematiken med köer m.m. Något måste göras med hela sträckan fram
till motorvägens början innan ytterligare ”storskalig” exploatering påbörjas.

•

Möjligheterna för genomfartstrafik bör begränsas. Satsa istället på att öppna upp för
gång och cykeltrafik mellan redan befintliga områden. Viktigt är att dessa passager ska
kännas trygga och säkra med belysning osv.

•

Lämna fågelsjön orörd då den blivit ett trevligt inslag för närboende och ett bra
rekreationsområde.

•

Exploatera måttligt och endast på redan ”döda” ytor, så som Hemmesta Centrum och
f.d Bygg-Ole tomten. Även denna exploatering kräver förbättringar i infrastrukturen
men skulle kanske med differentierade tider för skolstart och andra mindre åtgärder
kunna klaras av.

•

Värmdö är en skärgårdsnatur med tillgång till skog, sjö och hav. Våra barn som går i
skolan är dom som i framtiden kommer ärva våra värderingar av vad detta innebär. De
värderingar som vi ser i bägge arkitektförslag bygger på att barnen i Hemmesta skolan
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ska få mindre tillgång till skog och natur och den redan idag lilla tillgången till skog
och natur försvinner mer eller mindre helt. Exploatering kring skolan får inte minska
våra barns möjligheter till upptäckande av skog och natur, och då menar vi inte att
man ska behöva gå på utflykt till skogen utan att den ska finnas ”runt knuten”.

Hemmesta 2017-11-10

Styrelsen för Hemmesta Södra vägförening genom ordförande Tommy Ahlsved
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