26 november 2021
till berörda politiker och tjänstemän Eslövs kommun

Under de'a och föregående år har tre beslut fa'ats som, om än i olika omfa'ning, kommer påverka
livsmiljön för de boende i de byar vi som byalag representerar (Örto@a, Väggarp och To@aholm).
Det första beslutet gällde inköp av fasFghet Örto@a 15:36 (i budgivning med intressenter villiga a' bo
i byn) samt påföljande rivningsbeslut i sy@e a' åstadkomma pendlarparkering.
Det andra beslutet gällde posiFvt planbesked för del av Örto@a 21:1 (söder om Väggarp) med sikte på
80-100 nya bostäder. De'a beslut omfa'ade e' område som redan var utpekat i kommunens
översiktsplan men med e' tänkt ny' bostadsbestånd betydligt mer omfa'ande än det som där
planerats för (70 bostäder).
Det tredje beslutet, fa'at av kommunstyrelsens arbetsutsko' nu i november, gäller en utvidgning av
ovanstående planområde med ca 20 ha utöver de 10 ha som ﬁnns utpekade i översiktsplanen. Det
tänkta antal nya bostäder det nu är tal om är istället 400. De'a innebär a' planbeskedet nu omfa'ar
nästan sex gånger så många nya bostäder som anges både i översiktsplanen och den nyss antagna
bostadsförsörjningsstrategin. Beslutet innebär också en tänkt drasFsk ökning av invånarantalet i
området – även se' Fll våra tre byar som helhet.
I samtliga dessa tre fall har de boende få' kännedom om besluten via hörsägen eller lokala media.
I inget av fallen har kommunen tagit kontakt med oss som boende för a' informera om planerna,
redovisa bakomliggande tankar och problemställningar och redan i e' Fdigt skede fånga upp de
synpunkter som kan vara vikFga a' få med både inför de grundläggande besluten och i de senare
samrådsprocesserna.
Bland byborna ﬁnns det nu, oavse' hur man ställer sig i sakfrågorna, en stor upprördhet, frustraFon
och irritaFon över hur dessa processer inle's.
Som byalag vill vi därför å bybornas vägnar bestämt protestera mot den här typen av Fllvägagångssä'
inför kommunala beslut som har stor direkt påverkan på vår framFda boendemiljö. Särskilt givet a'
de i samtliga fall innebär avsteg från rådande kommunala planer och strategier.
Vi vill istället hävda a' grunden för en god framFda utveckling av byarna ligger i en Fdig och tät
dialog med oss som bor, lever och verkar här.
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