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Detaljplan för Kristinehallen och Kristinegymnasiet
Under denna vinter har vi, och sannolikt även ni, genom insändare och yttranden kunnat
konstatera att Faluborna önskar ett nybyggt Konserthus som ersättning för Kristinehallen.
Det är därför vår förhoppning att berörda nämnder och kommunstyrelse snarast beslutar att
stryka avsnittet om till- och ombyggnad av Kristinehallen ur pågående planarbete innan detta
sålunda modifierade förslag går vidare i processen. Det tidiga KS-beslutet om att utöka
Kristinehallen som förvaltningen hänvisar till går självklart att ändra. Det kan inte vara hugget
i sten.
Till skillnad från M- och S-förvaltningen bedömer vi att om- och tillbyggnadsplanen utgör en
betydande påverkan på miljön runt Läroverket varför alternativa placeringar måste utredas.
En märkesbyggnad som ett konserthus måste få prövas i en öppen och bredare process!
I vårt yttrande 2020-10-27 föreslog vi att ett nytt modernt program för ett Konserthus
upprättas i samråd med alla berörda parter och att därefter en arkitekttävling utlyses med
frihet för byggnadsplacering på centrala tomter.
Den samrådsredogörelse som förvaltningen upprättat 2020-02-12 redovisar mängder av
yttranden till förmån för en konserthusetablering på "Postenparkeringen". Finns ingen bättre
och billigare tomt anser även vi att denna placering är att föredra. Detta förslag har nonchalant
avisats i kommentarerna med hänvisning till ovan nämnda äldre beslut samt att ett
bostadsprojekt sedan 2015 pågår på föreslagen plats. Sant är att Riksbyggen begärt att få
markanvisning på P-platsen 2015 men om ett eventuellt bostadsprojekt pågår är höljt i dunkel
i synnerhet som förvaltningen själv i kommentar till PRO Svärdsjö:s yttrande skriver
"Postenparkeringen kommer även i framtiden att vara tillgänglig för allmänheten och för
besökare till Kristinehallen". Här behövs klarlägganden till Faluborna om vad som är korrekt
och vad som gäller.
I övrigt hänvisar vi till vårt tidigare yttrande 2020-10-27.
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