Yttrande över begravningsplats Öarna i Granholmstoppens område i Tensta Hjulsta, Järva
naturområde Diarienummer 2006-16107-54

Stadsbyggnadskontoret
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
Diarienummer 2006-16107-54
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Stoppa projektet att bygga begravningsplatsen kallat Öarna.
Marken är redan upptagen med ett omfattande, växande, friluftsliv.
Kyrkogårdsförvaltningens förslag till begravningsplats i Järva runt och på
Granholmstoppen. En före detta tipp belägen i före detta Hästa träsk.
Tippmassor tagna från tunnelbanebyggets sprängningar, andra byggen m.fl.
fyllnadsmassor.
Förslaget kallat Öarna inskränker det rörliga friluftslivets vandringar och
cykling runt toppen. Där växer bl.a. Fläder, Hagtorn, Rönnbär, Nypon,
Nässlor, svamp m.m.
Discgolfen i området tvingas bort. En verksamhet som väl samagerar med
det rörliga friluftslivet och är statushöjande för Tensta-Hjulsta. Stadsdelar
som förknippas med rån, våld, otrygghet och övergrepp.
Området runt toppen vårdas av Discgolfarna på ett sätt som gör det
lättillgängligt. Gifter sprutas inte som på en vanlig golfbana. Banan håller
världsklass enligt uttalanden från närvarande på samrådsmötet den 29 aug
2012 i Tensta träff. Sommaren 2012 anordnades en stor internationell
tävling med deltagare från hela världen.
Tensta Centrum dräneras på servicefunktioner. Posten har flytt, banken
har slagit igen och den 31 augusti 2012 var sista dagen för systembolaget.
Stadsdelens områdeskontor, arbetsförmedlingen och skattekontoret har
också avvecklats. Även möbelaffären och sybehör/tygaffären har försvunnit.

Symboliskt, med ett döende centrum, vill man nu anlägga en
BEGRAVNINGSPLATS runt Granholmstoppen.
Begravningsplatsprojektet har haft en tävling om utformningen och
vinnarförslaget presenterades i Tensta träff onsdagen den 29 augusti 2012 kl
18-20. Syftet med mötet var att informera och att svara på frågor runt
förslaget. På fråga om man skulle skriva protokoll blev det nobben. Inget
protokoll på grund av mötets karaktär och syfte. Åhörarna anmodades att
höra av sig till stadsbyggnadskontoret eller via mail.

Vandringsområden finns i begränsad omfattning.
I denna del av Järvafältet finns området runt Eggeby gård, odlingslotter och
kolloniträdgårdar. I övrigt består det av odlingsmark som sköts av Hästa
gård. På inget av dessa områden är det fritt att vandra/cykla. Det rörliga
friluftslivet är utestängt från stora närområden förutom området runt
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Granholmstoppen och tre ”skogsöar”. En belyst motionsslinga finns också i
området. Det är ett stort nederlag för friluftslivet närmast Tensta och
Hjulsta om man genomför byggandet av den föreslagna begravningsplatsen.

Miljökonsekvensbeskrivningen förminskar konsekvent discgolfen.
Discgolfens betydelse för området. Vandrare bedöms känna sig vara i vägen
för discgolfen. Man kallar det för ”mentala begränsningen” (s 23) som
discgolfen utgör på besökaren. Att bevara områdets discgolf bedöms gynna
”vissa intressegrupper”. Här vill jag hävda att begravningsplats ger mig klara
mentala begränsningar emedan discgolfen inte gör det. Intressegrupper som
gynnas omfattas av mig också som inte utövar discgolf. Däremot är jag
vanlig golfare och vet att det i golfens säkerhetsregler ingår att man inte får
slå om det finns folk på banan eller i dess omedelbara närhet.

Lyfter fram funktionsnedsatthet
Miljökonsekvensbeskrivningen (s.23) hävdar att folk med funktionshinder
kommer att gynnas med bättre tillgänglighet. Detta genomförs med att man
drar fram vägar för bilåkning ända upp på toppen. En åtgärd som staden kan
åstadkomma redan nu utan att bygga begravningsplats. Jag tillåter mig att
tvivla på att handikapprörelsen framfört att man saknar tillgängligheten till
Granholmstoppens högsta punkt. Däremot kan jag tänka mig att man med
funktionsnedsatthet kan spela discgolf.

Andra tänkbara områden i Järva
Motocrossbanan
I ”samrådsmötet” nämndes att man har sett på motocrossbanan i Akalla men att där
kan finnas granater. Ett mycket tvivelaktigt påstående från presentatörerna på
samrådsmötet. Försvaret har förstås rensat området innan det överlämnades till
utomstående.

Eriksbergsområdet fram till Hästa klack
Området väster om Granholmstoppen på andra sidan Akallalänken fram till
kommungränsen och upp mot Hästa klack och ner till E18 är för mig mindre
angeläget som friluftsområde än runt Granholmstoppen. Har man utrett detta
område.

Discgolfens alternativa placering av begravningsplatsen.
Gruppen kring Järva discgolfpark har utformat ett alternativ till placering av
begravningsplats som skonar området med discgolfen. Det ger oss alltså möjlighet
att ha både begravning och discgolf sida vid sida. Jag tycker att man som närboende
och berörd av förslaget ”öarna” skall granska andra möjliga platser inom vårt
närområde. LIV-förslaget är vid en första anblick väldigt lockande.
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Bild över alternativ plats för begravning och bevarad discgolfpark.

Slutligen.
Ansvariga ta hänsyn till vad jag ger uttryck för som Tenstaboende och
nyttjare av området. Överväg därför en annan lokalisering.
De exempel som jag tagit upp är väster om discgolfen och i samklang med
nuvarande verksamhet (ledigt). Motocrossbanan vid Hägerstalund (upptaget)
Triangelområdet väst om Akallalänken och norr om E18 (ledigt). Det finnas
säkert andra bra platser i närheten och inom kommunen.
Stockholm Tensta
2012-10-07
Lars Persson
Sotingeplan 62
163 61 Spånga
Mail: larsanpe@hotmail.com

Även jag, som bor i Tensta,
tycker att Järvafältet bör få vara
kvar som det är idag. Jag har tagit
del av Lars Perssons skrivelse och
håller med honom helt och hållet.
Anna Lönnqvist
Sotingeplan 32
163 61 SPÅNGA
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