INTERPELLATION TILL VÄSTERÅS KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kristdemokraterna i Västerås

Interpellation till KSO Staffan Jansson omkring utebliven stadsdelsanalys över
Hökåsen som område.
Ett nämndinitiativ om stadsdelsanalys i Hökåsen från Kristdemokraterna daterat 2019-03-20
fick ett bifallande beslut. Det vi sett under åren då detta beslut ej verkställts är att den
potential som finns i en sund utveckling av Hökåsens kraftigt haltar. Den (S) ledda
majoriteten i Västerås stad har inte haft förmågan att kunna genomföra denna
stadsdelsanalys utan har låtit Hökåsen vara ett vindflöjel under mandatperioden 2018-2022.
Nu ser vi beslut läggs fram från majoriteten utan att en stadsdelsanlys gjorts, något som
hade kunnat gett ett bra underlag för hur Hökåsen skulle kunna utvecklats. Vi vill med denna
interpellation lyfta upp de mest uppenbara frågorna som finns i Hökåsen, så som att den av
majoriteten planerade byggnationen på Klimatvägen i Hökåsen inte bara är felaktig utan
vare sig ur ett miljöperspektiv eller boendeperspektiv så är den lämplig.
Det finns akut behov av förskola och en skolutbyggnad i området, vilket hade framgått och
kunna getts ett bredare och mer förankrat underlag om en stadsdelsanalys hade gjorts. Nu,
utan analys, föreslås en placering av förskolan som blir helt fel, en placering på Klimatvägen
med höga luftföroreningar till följd av nära anslutning till den tungt trafikerade Riksväg 56.
Lösning för att hantera bristen på skolplatserna lyser med sin frånvaro. Vi vet att det är ett
skriande behov av lokaler för fritidsaktiviteter, öppen förskola och allmän samlingslokaler i
Hökåsen. Vart finns detta i majoritetens förslag på lösning och utveckling av Hökåsen? Hur
hanterar och planeras kollektivtrafiken till och från det expansiva Finnslättenområdet från
Hökåsen som är ett nära beläget bostadsområde? Och hur hanteras tung trafik genom
Hökåsen?
Utifrån denna bakgrund leder det oss till att ställa ett antal relevanta frågor till
kommunstyrelsens ordförande som är ytterst ansvarig för staden utveckling, frågor som
kräver svar då stadsdelsanalysen inte genomförts som beslutats,
1. Varför har inte den nödvändiga beslutade stadsdelsanalysen för Hökåsen
genomförts?
2. Varför planeras byggnation av bostäder och förskola på ur ett miljömässigt
hänsynstagande olämpligt område vid Klimatvägen?
3. Hur tänker staden säkerställa tillgången till lokaler för fritidsaktiviteter och allmän
samlingslokaler i Hökåsen?
4. Hur ser planerna ut med att säkerställa tillgången på skolplatser i Hökåsen?
5. Hur säkrar man upp så att inte tung- och farlig godstrafik går från
Anundshögsavfarten vid E18 över Hökåsen till Riksväg 56?
6. Hur säkerställer man en attraktiv kollektivtrafik till och från Finnslätten från
Hökåsen?
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