Samrådssvar SBN/2018:194 Östra Ängsholmen
Samfällighetsföreningen för Ängsholmen tillskriver kommunen med anledning av det
pågående samrådet avseende förslag till detaljplan för Ängsholmen 1:2 (Ängsholmen
Östra), diarienummer SBN/2018:194.
I sak svarar vi för vägarnas underhåll genom anläggningsbeslut 2000-08-28 och vi ställer
oss frågande till att en ny gemensamhetsanläggning ska bildas med uppdrag att drifta och
underhålla gator i området som vi redan utför genom anläggningsbeslut! Även att det ska
kvarstå i enskilt huvudmannaskap.
Att i planbeskrivningen förordar enskilt huvudmannaskap i utredningen ser vi som en
strategi utifrån nuläget, möjligtvis för att slippa ta ansvaret för vägunderhåll trots att
kommunen fortsatt kommer att äga och ställa krav på nyttjande av allmän mark (vägar).
Samfälligheten ser inga fördelar i att fortsatt ha kvar huvudmannaskapet för vägarna inom
förslaget och att de ska vara kvar hos samfälligheten.
Anledningen till vårt ställningstagande i detta är: Om framtida utökning av
permanentboende sker kan kommunen ställa krav på att bredda gatorna för att
service och fullgod trafiksäkerhet ska finnas om fler väljer att bosätta sig
permanent på Östra Ängsholmen.
Att svara för att underhålla parkeringar för utomstående med parkeringsplatser för att de
skall ha möjlighet att besöka objekt som Eskilstuna kommun i detaljplanen pekar ut som
attraktiva besöksobjekt.
Styrelsen anser att det är kommunen som bör ta över ansvaret för drift och underhåll av
vägarna på östra sidan och framöver ser vi även att ansvaret för att underhålla vägarna
på västra sidan av Ängsholmen kan diskuteras som för övrigt är i fint skick efter VA
arbetena från 2006.
Styrelsen önskar även information om eventuella kostnader för vägföreningen vid ett
övertag av vägarna på östra sidan innan beslut tas.
Samfälligheten har för varje år som går betydligt svårare att finna engagemang bland
medlemmarna i området för att engagera sig i styrelsearbetet för våra vägar, vilket
framöver kommer att påverka hela ängsholmen avseende vägarnas beskaffenhet.
Att det i nuläget, i östra Ängsholmen är ett ”rent” fritidshusområde, och underhålls
genom vårt huvudmannaskap, behöver inte innebära att Ängsholmen i fortsättningen ska
vara det nu när östra området planläggs för mer permanent bruk.
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