Strandbaden 2018-11-13

Synpunkter på förslag till ÖP 2035
Vi (Strandbadens Byaförening) har tagit del av förslaget till ÖP 2035
Översiktsplan för Höganäs kommun. Vid vår läsning har vi haft fokus på de delar
som berör Strandbaden. Våra synpunkter nedan avser främst ny väg 111,
cykelvägar, nya bostäder och vindkraftverk.

Ny väg 111
Byaföreningen har i många år på olika sätt verkat för en ny väg 111 öster om
Strandbaden. Vi vill att denna väg ska gå öster om såväl outletområdet som
Strandbaden och Nyhamnsläge samt att denna väg byggs i ett sammanhang.
Detta alternativ är klart att föredra och det enda som på något sätt löser den
problematik som finns idag, som har funnits länge och som tilltar allteftersom
tiden går i och med att trafiken ökar.
I förslaget till ÖP 2035 finns (sid 125-127) en ny väg 111 angiven och inritad på
karta endast vad gäller delen öster om outletområdet. Problemen på nuvarande
väg 111 genom Strandbaden med höga hastigheter, omkörningar på fel sida om
trafikdelarskyltar, bristfälliga och livsfarliga övergångsställen, m m torde öka om
man bygger en ny väg öster om outletområdet som sedan fortsätter norrut
genom Strandbaden och Nyhamnsläge. Trafik i hög hastighet kommer att ledas
rakt in i Strandbaden.

Angående en fortsättning norrut öster om Strandbaden och Nyhamnsläge anges:
”I ett ännu längre perspektiv kan denna nya förbindelse förlängas ytterligare
norrut, vilket skulle innebära en avsevärd avlastning av vägavsnitten genom
Strandbaden och Nyhamnsläge. Dessa långsiktiga förbindelser behöver utredas
närmare i framtida trafik- och översiktsplanering”.
Nuvarande väg 111 genom Strandbaden och Nyhamnsläge har varit under
utredning i många år. Slutsatserna är tydliga. Sedan länge är trafiken alltför tät
och trafikfaran alltför stor. Det behövs inte fler utredningar. Det behövs en ny
väg.
Den föreslagna nya väg 111 öster om outletområdet är tänkt att norrut ansluta
till nuvarande väg 111 i höjd med Skjutbanevägen/Smergelgatan. Detta är en
klart bättre plats för anslutning än vad som fanns i förslaget till ÖP 2030 med
anslutning vid Höllviksgatan. Detta förslag var direkt dåligt ur många aspekter
och verkade helt ogenomtänkt.
Vårt förslag: Bygg snarast en ny väg 111 öster om såväl outletområdet som
Strandbaden och Nyhamnsläge samt gör detta i ett sammanhang.

Cykelväg från Dannevangsområdet till Nyhamnsläge
Byaföreningen har i olika sammanhang gjort ansträngningar för att få fram en
möjlighet för skolbarn att ta sig från Dannevangsområdet till skola m m i
Nyhamnsläge utan att korsa nuvarande väg 111. I förslaget till ÖP 2035 finns
(sid 52) en sådan väg för gång- och cykeltrafik angiven och inritad i karta. Den
är dragen öster om nuvarande väg 111. Som motiv anges ”Fokus är att skapa
trygga och säkra skolvägar till och från Nyhamnsskolan, …”. Detta förslag
välkomnar vi, men det går inte att vänta. Trafikfaran för barn till och från skolan
m m är sedan länge överhängande.

Vårt förslag: Bygg snarast en cykel- och gångväg från Dannevangsområdet till
skola m m i Nyhamnsläge som inte korsar nuvarande väg 111.

Nya bostäder
I förslaget till ÖP 2035 finns (sid 54) en plan för småhusbebyggelse i området
för tidigare Handelsträdgården öster om nuvarande väg 111. Utbyggnaden ska
ske på medellång sikt och antalet bostäder beräknas till 15.
Vår kommentar: Vi har inga invändningar mot detta förslag. Dock torde
problemen med bristande trafiksäkerhet på nuvarande väg 111 bli än värre.
Behovet av en ny väg 111 öster om Strandbaden och Nyhamnsläge förstärks.

Områden för vindkraft
I förslaget till ÖP 2035 finns ett avsnitt om vindkraft (sid 131-132). Det område
som närmast berör boende i Strandbaden är ”Lovisefred, öster om
Nyhamnsläge”. I förslaget anges att det i området redan finns ett par mindre
vindkraftverk. Detta är fel. Det finns två mindre och två mycket stora eller
gigantiska vindkraftverk. Detta har vi påtalat tidigare.
Det är märkligt att kommunen fortfarande inte har vetskap om befintliga
vindkraftverk och deras storlek.
Området anges i förslaget som ”mindre lämpligt för vindkraft”. Med beaktande
av vad som faktiskt redan finns, borde området klassas som olämpligt för
ytterligare vindkraftverk.
Vårt förslag: Klassa ”Lovisefred, öster om Nyhamnsläge” som olämpligt för
ytterligare vindkraftverk.

