Moderaterna - Åstorps kommun
Fråga – Detaljplan Vrams Gunnarstorp 1:15
Ställd till Kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg
Jordbruksmarken. Jordbruksmark är ett dilemma framöver. Hur mycket jordbruksmark ska släppas
till byggnation i förhållande till utveckling av samhälle, näringsliv, arbetstillfälle m.m. Och samtidigt
behöver vi höja Sveriges livsmedelsoberoende och möta ökade matbehov. Vi behöver ha
perspektivet 100 år och mer när vi gör dessa beaktande om att ta dyrbar jordbruksmark i anspråk för
att bygga som i det aktuella fallet lagerbyggnader, för hur marknaden just nu beter sig gällande Ehandel mm är inte ansvarsfullt mot kommande generationer. Det som byggs idag på jordbruksmark
är mer eller mindre för evigt. Vi kan aldrig återskapa den jordbruksmark som vi en gång bebyggde.
Tung trafik som vi ej är dimensionerade för och försämrad luftkvalitet. Vi är på väg att omvandla 90
hektar högklassig jordbruksmark till industriområde. Ett industriområde som kommer likna de stora
lagerbyggnaderna som återfinns längs med E6:an. Bjuvs kommun har ute en detaljplan Vrams
Gunnarstorp 1:15 för samråd. Detta område ligger kloss intill vår kommun. Det medför en tung
lastbilstrafik som kommer belasta trafikplats Nyvång, och som också kommer att skapa s.k. smitvägar
genom Snuggarp och Västra Broby. Våra vägar och natur är inte dimensionerade för så tung trafik.
Det medför också ökade luftföroreningar i ett område där vi redan har problem att nå en bra
luftkvalitet. Bjuvs kommun expanderar och Åstorps kommun får ta ökad trafikbelastning, ökade
avgaser, ökat buller, ökad trängsel, försämrad trafiksäkerhet. Den planerade omdaningen får en
mycket stor miljöpåverkan på Åstorps kommun.
Söderåsstaden och dess utsikt. Tänk när ni passerar Söderåsporten Tingvalla och är på väg in i Bjuvs
kommun, tänk hur de vidsträckta gula rapsfälten förbyts mot ett industriområde med massiva
byggnader. Är det verkligen så vi vill att det ska bli?
Senast den 1 juni ska synpunkter vara inlämnade till samrådet för Vrams Gunnarstorp 1:15 till Bjuvs
kommun. Det är nu vi kan påverka, sen är det för sent. Och vi kommer för alltid att ha ett stort tungt
industriområde som breder ut sig över vår fina natur intill Söderåsen.
Vi moderater i Åstorps kommun är positiva till företagsamhet och arbetstillfälle, och vi kommer alltid
att ha vår kommuns och våra medborgares bästa för ögonen. Det som håller på att hända är inte för
Åstorps medborgares bästa. Inte heller för Sverige m.h.t. att vi ska bli mer självförsörjande och värna
vår högklassiga jordbruksmark.
Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg:
Vilka synpunkter tycker du som kommunalråd är relevanta att vi som politiskt valda
representanter ser till att lämna på den detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15 som är ute på
samråd under perioden 4 maj – 1 juni?
För Moderaterna i kommunfullmäktige den 30 maj 2022
Roger Nielsen (M)

