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Synpunkter på  

Översiktsplan för Ängelholm, samrådshandling 

Översiktsplanen är på många sätt ambitiös och genomtänkt, men vissa saker anser vi bör 

omarbetas. 

Planhandlingarna  
Tanken med interaktiva kartor är inte dum, men tyvärr har det varit svårt för många att få dem 

att visas korrekt. Det är också många människor som inte har dator själva och som inte har 

tillräcklig datorvana för att kunna/våga använda bibliotekets datorer. Det blir en brist i 

demokratin när delar av befolkningen inte kan ta del av den viktigaste delen av planen. 

Utskrivna kartor borde funnits i varje fall på kommunens bibliotek. 

Pytteleden 
Vi anser att Pytteleden (Klippanvägens förlängning) är en dålig lösning, som måste bort från 

översiktsplanen. Våra argument för detta kan läsas i de yttranden vi lämnade in under samråd 

och granskning av detaljplanen för Klippanvägens förlängning. Eftersom det inte längre finns 

någon politisk majoritet för Pytteleden utgår vi från att den kommer att tas bort från översikts-

planen efter samrådet. 

Växthusområdet 
Naturskyddsföreningen har föreslagit att växthusområdet (kommunens gamla plantskola vid 

Pyttebroområdet) skulle kunna användas för stadsodling. Vi stöder detta förslag.  

Kronoskogen och Nybroskogen 
Översiktsplanen föreslår bostäder på två områden i Kronoskogen och markerar dessutom ett 

område i Kronoskogen och ett i Nybroskogen som utredningsområde för bostäder. Vi tycker 

att det är oroväckande att kommunen vill bygga i våra grönområden. Om kommunens 

befolkning ska öka så som planen/politiken förespråkar blir vi fler som använder grön-

områden och att då minska dem är inte rätt väg. Att bebygga grönområden ökar också risken 

att förstöra de ekosystemtjänsterna vi behöver för att kunna leva i Ängelholm. 

Vi kan acceptera att det byggs mellan Banskolevägen och järnvägen under förutsättning att 

resten av Kronoskogen och Nybroskogen samtidigt skyddas permanent från exploatering. För 

övrigt vill vi inte se någon exploatering av kommunens grönområden. 

Järnvägsparken 
Eftersom vi vet att det finns politiska förslag på att bygga i Järnvägsparken vill vi påpeka att 

vi tycker att det skulle vara en riktigt dålig idé. Järnvägsparken bidrar till ett vackert intryck 

av stan för dem som kommer hit med tåg och används av många. 
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Nya områden 
Inför stora exploateringsprojekt (till exempel stationsområdet) tycker vi att man skulle 

inventera det aktuella området och se var det finns fin grönska och låta den finnas med bland 

förutsättningarna när man skissar på området. Inom stationsområdet finns till exempel två fina 

små grönremsor som skulle kunna ingå i ett grönt nät i den framtida strukturen där. Det är 

dels en liten remsa med skog och en stig som börjar vid Netto och fortsätter fram till de 

nordligaste delarna av Tudortomten. Dels är det en remsa längs järnvägen med skog och 

kolonistugor. Den hänger samman med Flygarestigen och Nybroskogen via gångbron över 

Havsbadsvägen. 

Grönstrukturplanen 
Grönstrukturplanen som var ute på samråd var mycket bra. Det är synd att den inte verkar ha 

tagits med som underlag när översiktsplaneförslaget tagits fram. I grönstrukturplanen 

bedömdes exempelvis Kronoskogen och Nybroskogen ha så stora värden att det inte var 

lämpligt att exploatera där. Det har kommunen uppenbarligen inte brytt sig om och det tycker 

vi är beklagligt. 

På samrådsmötet sas att grönstrukturplanen skulle revideras. Vi får en känsla av att den 

kommer att ändras så att den blir mindre skarp, mindre krävande och därmed mer innehållslös 

och meningslös. Att skydda och nyskapa grönområden är inte alltid de lättaste politiska 

besluten, men de är bland de viktigaste. Det är mycket sorgligt om inte Ängelholms kommun 

vågar ta ställning och ha en bra grönstrukturplan. 

Ängelholms identitet 
Om Ängelholms identitet står det ”tillvarata, tillgängliggöra och synliggöra havet, kusten och 

Rönne å”. Vi anser att de viktigaste grönområdena också borde nämnas här. Exempelvis 

Kronoskogen, Nybroskogen och Valhallskogen är karakteristiska för Ängelholm. Det är inte 

alls alla kommuner har sådana tillgångar så nära bebyggelsen som vi har. 
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