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Ballingslöv AB och byggnadskontoret tycker det är okey då marken är avsedd för handel
och bostäder och till handel hör också ett visst antal parkeringsplatser.

Striden om p-platserna
i Ballingslöv fortsätter
2008-09-22 17:55 BALLINGSLÖV
Striden om parkeringsplatserna invid Ballingslöv AB har pågått i flera
år och är ännu inte slut.

Företaget och byggnadskontoret tycker det är okey då marken är avsedd för
handel och bostäder och till handel hör också ett visst antal
parkeringsplatser. Men länsstyrelsen och senare också länsrätten tolkar saken
annorlunda och gav de klagande villaägarna vid Hagagatan rätt.

Trots detta används fortfarande marken som uppställningsplats för bilar. Och
det finns således inget fog att bevilja Ballingslöv AB tillstånd för uppställning
av bilar trots ett så kallat tillfälligt bygglov, anser grannarna.

– Kommunen har inte tagit hänsyn till de boende i detaljplaneområdet utan
enbart tagit hänsyn till Ballingslövs utbredning och nu måste det bli ett slut
så att bilarna kommer bort. Ballingslöv AB har ju mer mark längre bort. Men
då får vederbörande gå en bit och det kan väl inte vara skadligt med lite
motion, menar Paul Liewehr som bor på Hagagatan.

– Hagagatan är egentligen en vändzon men används i praktikern som en
genomfartsled. Nu har kommunen för avsikt att göra en ny detaljplan över
området och syftet med denna är endast att ge Ballingslöv vad de är i behov
av. När man gör en detaljplan skall man också ta hänsyn till de domar som
varit i ärendet. Vi hävdar att en friyta i första hand skall planläggas på
kommunens mark samt att detta område är avsett för bostäder och i mindre
omfattning handel. Någon mer utbredning av parkeringar skall inte ske i
området, säger Paul Liewehr.

På måndagen överlämnade boende i området dessa krav skriftligen till
kommunledningen i hopp om att få slut på parkeringseländet.

Rune Gomér
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