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Trafik-och renhållningsnämnden
Box 22550
10422 Stockholm

Angående det nya Slakthusområdet
Villaföreningen Lindegård i Enskede Gård tillsände Trafik-och renhållningsnämnden 201303-23 en skrivelse angående trafikutvecklingen i det planerade nya Slakthusområdet
(Dnr: T 2013-300-02085). I skrivelsen uttryckte vi stark oro för trafik-och parkeringsproblem,
bifogade en alarmerande parkeringsprognos (Bilaga 1) och begärde att i tidigt skede få delta i
trafikplaneringen med fokus på Enskede gård. Något svar har inte inkommit.
Trafikproblemen har successivt tilltagit sedan den nya arenan Tele2 Arena öppnades. Kulmen
hittills kom vid två större konserter den 28 februari och1 mars då närmast kaosliknande
trafiksituationer uppkom efter konserterna med stora svårigheter för bilar och bussar att ta sig
fram. Bland annat avvisades några av föreningens medlemmar när de försökte passera på väg
hem. Detta kommer med säkerhet att upprepas, särskilt vid evenemang på flera av arenorna,
om man inte finner en lösning på dagens ostrukturerade trafikarrangemang. Någon sådan har
hittills inte presenterats.
Till detta kommer nu intentionsavtalet med Ikea som innebär en ytterligare kraftig
trafikbelastning (handelsanläggning omfattande köpcentrum och Ikea-varuhus, totalt ca
136 000 kvm BTA, samt cirka 550 bostäder, förutsättningarna för ca 4000 parkeringsplatser
ska också utredas). Hur - i tillägg till dagens problem - denna gigantiska utökning av
transportverksamheten kan hanteras ur trafik-och parkeringsperspektiv förefaller obegripligt.
Vid Villaföreningens årsmöte den 10 mars framkom total enighet om att etablering av ett
konventionellt Ikea-varuhus plus ett stort köpcentrum drabbar trafiken i Enskede gård hårt.
Gator, utfarter och tillfarter kommer att blockeras och luftföroreningar öka. Istället förordades
ett förslag om en helhet där bostäder, småskalig restaurang-och näringsverksamhet och
kultur prioriteras i enlighet med stadens ursprungliga plan (se Bilaga 2).
Föreningen begär att nämnden ska
 föreslå kommunstyrelsen att ompröva, alternativt avslå, intentionsavtalet med Ikea
 föreslå kommunstyrelsen att utforma programmet för Slakthusområdet med
utgångspunkt i föreningens förslag (se Bilaga 2)
 besvara vår tidigare skrivelse (Dnr: T 2013-300-02085)
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Bilaga 1: Allt större parkeringsproblem i Enskede Gård.
Bilaga 2: Idéer för det nya Slakthusområdet.

