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Följande Ledamotsförslag vill undertecknad att Kommunstyrelsen tar beslut om att
överföra till Plan och Exploateringsavdelningen, i syfte att använda i det vidare
Detaljplanearbetet för Dr Westerlunds gata.
Kenta Hällbom
Doktorns Park - en grön lunga på Väster
Runt Dr Westerlunds gata kommer de närmaste åren att byggas 8-900 nya bostäder.
Bostadsområden som kommer att bli centrumnära och därför byggas tätare än
vanligtvis i våra ytterområden. Barn och vuxna som kommer att bo i området har
samma behov av grönområden, som alla andra. I vår stadsbyggnad måste vi därför
kompensera för den tätare bebyggelsen med parker och insprängda grönområden. I
detta område är främst Åpromenaden det sammanhängande grönstråket, som redan
flitigt utnyttjas av boende i staden, dock inte lämpligt för barn att leka i p.g.a.
närheten till ån. Den befintliga lekparken Öriket är väl utnyttjad av närboende barn
och förskolor, Förskolebussarna, samt Munksundsskolans och Enöglaskolans elever.
I stadsplaneringen av området kring Dr Westerlunds gata måste därför avsättas det
enda område som är möjligt för ett sammanhängande grönområde och Park,
nämligen området mellan Mejeriet och nuv. Enöglaskolan. Enköpings parkenhet är
erkänt duktiga på att bygga spännande och upplevelserika parker. Vi vill nu ge dem
fria hinder att skapa ”Doktorns Park” i ett område som skulle kunna bli drygt 100 x
100 meter. I del av parken bör även en utvecklad lekpark anläggas.
Bra grönområden främjar barns psykiska, sociala, fysiska och motoriska utveckling.
Vistas barn mycket i grönområden påverkas koncentrationsförmågan positivt, de rör
på sig mer och är friskare. För äldre och funktionshindrade är det än viktigare med
parker, grönstråk och lummiga mötesplatser för ro och spontana möten med andra
människor.
Parker, botaniska trädgårdar och andra grönområden är inte bara trevliga att vistas i.
De har också en direkt effekt på hälsan. Ju mer grönområden i ens omedelbara
närhet, desto friskare och längre liv. Forskare visar på ett mycket tydligt samband
mellan närhet till grönområden och antalet hjärtinfarkter.
Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendation är att det aktuella grönområdet
bör vara minst 0,5 hektar stort (100○x○50 meter) och inte ligga längre än 300 meter
från den egna bostaden.
Låt oss inte missa den här möjligheten , när den fortfarande finns. Exploatera inte Dr
Westerlunds - området med fler hus och byggnader. Bjud medborgarna på en riktig
park istället !
Kenta Hällbom, Miljöpartiet

