Flunsåsstråkets Dag 11 september
En festlig dag
för att slå ett slag
För framsynt utveckling
av stadsdelens oslipade diamant!

Denna skrift består av tre delar
 Vad är Flunsåsstråket?
 Varför arrangeras Flunsåsstråkets Dag?
 Detta är Flunsåsstråkets Dag
Om du vill kan du börja med att hoppa till slutet för att läsa ”Detta är Flunsåsstråkets Dag”

Vad är Flunsåsstråket?
Vet du inte vad Flunsåsstråket är? Då är du inte ensam. Det är det grönfärgade området på kartan.

Varför är Flunsåsstråket så värdefullt?
I mitten av förra seklet bestod centrala Hisingen mest av jordbruksmark. När staden skulle planeras
lade framsynta stadsplanerare in ett stråk som en lugn oas mitt i bebyggelsen, likt Central Park i New
York. Strategiskt placerad mellan och på betryggande avstånd från de två brusande lederna Hjalmar
Brantingsgatan och Björlandavägen. Det är vad vi idag kallar Flunsåsstråket. Från den framtida
citybebyggelsen i Backaplansområdet/Östra Kvillebäcken, där bortåt 10.000 personer kommer att bo
(idag bor ingen där), sträcker sig Flunsåsstråket som ett andningshål västerut mot naturområdena
Flunsåsberget och Slätta damm. Många fritidsaktiviteter förutsätter att man har tillgång till platta
områden något som Flunsåsstråket kan erbjuda till skillnad från omgivande bergiga grönområden.
Idag är Flunsåsstråket torftigt utformat. Det finns gräsytor men liten omsorg har lagts på att utforma
det monotona och ganska sterila området. Området gränsar dessutom till ruffiga, obebodda områden i
öster vilket gör att få personer rör sig denna ände av Flunsåsstråket.
Men - nu väntar en total scenförändring i och med att en helt ny, tätbebodd stadsdel med höga hus
växer upp vid änden av stråket. Det kommer att myllra av människor som vill söka sig bort från sin
tätbebyggda stadsdel och ut i det lugna Flunsåsstråket. På samma sätt kommer människor som redan
bor kring Flunsåsstråket att välja stråket för att gå eller cykla till den nya och attraktiva centrumstadsdelen för att handla, gå på bio osv. Flunsåsstråket blir samtidigt en viktig mötesplats.
Kort och gott – Flunsåsstråket är en unik och oersättlig resurs för det framtida centrala Hisingen.

Bör Flunsåsstråket bevaras som det är?
Det finns ingen anledning att bevara Flunsåsstråket just som det ser ut idag. Det är som sagt torftigt
och fantasilöst utformat och har dålig infrastruktur för gående och cyklister. När stora resurser läggs på
att bygga en intilliggande folkrik stadsdel bör man matcha detta med genomtänkt upprustning/utveckling av Flunsåsstråket. Här nämns några värdefulla kvaliteter att ta fasta på vid en upprustning:

-

-

Hela stråket är bilfritt (förutom den genomkorsande Wieselgrensgatan).
Det är ett öppet område med få byggnader . Mitt på stråket finns dock en ansamling byggnader, dvs skolan/Stadsdelshuset, men funktioner som bibliotek, medborgarkontor m m vänder
sig till alla Lundbybor. Inga bostadshus finns i stråket.
Även om parkytorna är torftiga används de av människor i alla åldrar.
Stråket är tydligt avgränsat. I söder ligger flerbostadshusen på en rät linje och bildar därmed
något av en vägg och i norr utgör den kilometerlånga häcken mot villorna och radhusen en
skarp gräns. Detta gör att man uppfattar stråket som en sammanhängande helhet.

Just nu pågår planering för stora förändringar i Flunsåsstråket
Väster om Wieselgrensgatan, på och kring fotbollsplanen Bjurslättsplan, ska det uppföras sju punkthus
i 4-5 våningar med bostäder. Man talar om ”hus i park”. Husen och de omkringliggande resterna av
parkytor är ännu inte projekterade. Det finns alltså utrymme för olika lösningar som i olika stor
utsträckning tar hänsyn till och utvecklar Flunsåsstråket som ett parkstråk. Ett i planerna positivt inslag
för rekreationsvärdena är att man gör utfästelser att utföra förbättringar av stignätet på det
anränsande Östra Flunsåsberget.
Vad inte många människor känner till är att det just nu finns ett tidigt förslag, ett s k program, som
innebär att hela Flunsåsstråket öster om skolan ska omdanas! Enligt programmet ska hela 12
förskoleavdelningar byggas där 11-manna-fotbollsplanen Fjärdingsplan ligger. Närmast skolan byggs en
ny 11-mannaplan. Mellan förskolorna och fotbollsplanen ska övriga parkfunktioner rymmas. I
programtexten talas om att ”förutsättningar måste skapas för en bred användning av Flunsåsstråket”.
Parkstråket ska vara en mötesplats för människor i alla åldrar och med olika intressen. Men kan man
tala om en bred användning när stråket öster om Wieselgrensgatan föreslås hysa sammanlagt 18
förskoleavdelningar? Sök på ”Fjärdingsplan med omgivning” på internet så hittar ni programmet.

Utveckling av Flunsåsstråket är bra – men vilken utveckling vill vi ha?
Den målsättning som framskymtar i programmet (men som själva programförslaget inte ger uttryck
för) talar alltså om en bred användning av Flunsåsstråket. Det är en utmärkt utgångspunkt. Men vilka
är då de kvaliteter och funktioner man ska välja att fylla detta långsmala, bilfria stråk med? De som
bäst kan ge svar på det är de som bor runt stråket – och de 10.000 människor som ska flytta till
området vid stråkets ände.
Oavsett vilka funktioner och kvaliteter man vill tillföra Flunsåsstråket är ett välplanerat nät av gångoch cykelvägar en nödvändighet. Idag är detta ogenomtänkt och undermåligt. Man får inte ens cykla i
stråket på delen öster om Wieselgrensgatan. I planprogrammet för östra Flunsåsstråket saknas
nödvändiga analyser över den framtida gång- och cykeltrafikens flöden och målpunkter.

Var med och påverka utvecklingen av Flunsåsstråket
Om Du vill vara med och påverka utvecklingen av Flunsåsstråket finns det flera sätt att göra detta på.




När det gäller planärendet Fjärdingsplan m m (östra Flunsåsstråket) är 21 juni sista dag att
lämna synpunkter på programmet till Stadsbyggnadskontoret. Möjligheterna att tycka till om
planeringen av detta område tar inte slut i och med 21 juni men för varje steg i
planeringsprocessen blir detaljeringsgraden större.
Du kan också vara med och påverka utvecklingen av Flunsåsstråket genom att kontakta
Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen (SCH) som är initiativtagare till Flunsåsstråktes Dag.
SCH är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av boende i centrala



Hisingen. SCH deltar i opinionsbildning och beslutsprocesser i frågor som rör stadsplanering,
grönstruktur och sociala frågor. Hemsidesadress: www.sch-gbg.org .
Och så själva budskapet i denna skrift: Genom att på något sätt bidra till arrangemanget av
Flunsåsstråkets Dag blir lyckat bidrar du också till bättre förutsättningar för att Flunsåsstråkets
potential tas tillvara. Ditt bidrag till ett lyckat Flunsåsstråkets Dag kan vara att Du är med och
planerar, arrangerar, sponsrar – eller helt enkelt bara deltar i det festliga arrangemanget den
11 september! I nästa avsnitt läser Du om ”Varför Flunsåsstråkets Dag arrangeras” och i tredje
och sista avsnittet, ”Detta är Flunsåsstråkets Dag”, beskrivs själva evenemanget.

Varför arrangeras Flunsåsstråkets Dag?
Syftet är att manifestera Flunsåsstråkets existens genom att befolka stråket rejält några timmar för att
ge en föraning om hur det kan bli när 10.000 människor har flyttat till Backaplansområdet. Media ska
rapportera. Denna happening ska sätta Flunsåsstråket på kartan. Och själva vitsen av detta
uppmärksammande av stråket är att det ska bidra till att stråkets potential tas tillvara i den fortsatta
fysiska planeringen i stadsdelen.

Syften och effekter på direkten










Göra Flunsåsstråket mer känt; både namnet och vilket område som avses. Att manifestera
stråkets existens.
Ge en försmak av hur stråket kan upplevas en dag i framtiden då stråket är ”befolkat” (det
kryllar av folk) - både av boende hemmahörande i den nya folkrika stadsdelen i öster och av
boende hemmahörande i de befintliga områdena runt stråket.
Att visa upp stråket. Många i grannskapet har vaga begrepp om stråkets olika delar och många
har aldrig satt sin fot i stora delar av stråket. Delen mellan Bjurslättsskolan och Gustaf
Dalénsgatan är för många gömd och okänd. Vidare har vi, allra längst i väst, Östra Flunsåsberget. Själva folkparksscenen är väl känd men resten av det bergiga och skogiga naturområde
som Östra Flunsåsberget utgör, är dåligt utnyttjat trots höga upplevelsevärden.
Att genom diverse fantasifulla installationer, arrangemang, skyltar, informationsblad, muntlig
information/diskussion förmedla ett smörgåsbord av möjliga och omöjliga idéer till att
utveckla Flunsåsstråket på.
Att besökarna ska bli varse att Flunsåsstråket har en hög potential som grönstråk.
Att besökarna kommer med idéer till hur Flunsåsstråket kan utvecklas.

Eftersträvade följdeffekter
Vissa effekter kan komma "av sig själv", andra är beroende av efterarbete
 Flunsåsstråket hamnar på kartan. Även bokstavligt.
 Genom att många personer får upp ögonen för Flunsåsstråkets potential kommer trycket att
öka på makthavare att utveckla Flunsåsstråket som grönstråk.
 Det ökade trycket på makthavare/kommunen leder till att dessa inser att ett helhetsgrepp
behöver tas för Flunsåsstråket. För att nå dit beslutar man att ett måldokument för
Flunsåsstråket ska tas fram. När måldokumentet är antaget styr det den fysiska planeringen i
Flunsåsstråket.
 Identiteten för omgivande stadsdel(ar) ökar. De boendes stolthet över sin stadsdel ökar.
 Kvillebäcken-konsortiet (de som bygger östra Kvillebäcken) tar intryck. Visar intresse för att
vara med och utveckla Flunsåsstråket

Till sist uppstår en rad trevliga bieffekter; Flunsåsstråkets Dag blir en skojig händelse. Folk lär känna
folk. Föreningar gör reklam för sin verksamhet. Lokala företag av olika slag marknadsför sig. Kontakter
mellan olika parter under förberedelsetiden men även under evenemangsdagen leder till fortsatt
samarbete.

Detta är Flunsåsstråkets Dag
Flunsåsstråkets Dag är ett arrangemang som planeras bli genomfört 2011, 2012 och 2013 där det
första tillfället är den 11 september 2011. Initiativtagare till arrangemanget är Stadsplaneringsforum
Centrala Hisingen (SCH). Samarbete sker med ett flertal parter, bl a Lundby Stadsdelsförvaltning. Inför
nästa års arrangemang är det tänkt att Stadsdelsförvaltningen ska ha en mer tongivande roll.
Preliminärt kommer evenemanget att pågå kl 13-17.
Flunsåsstråket och en rundtursslinga inom Flunsåsstråket utgör evenemangsdagens ”arena”.

Ungefär så här är det tänkt att rundtursslingan ska gå
Rundtursslingan binder samman en serie ”stationer”. Det är platser med olika typer av attraktioner
längs vägen. Det kan handla om












Underhållning, t ex musik, dans o likn
Loppmarknad
Prova på en aktivitet, t ex en idrott
Fika, tilltugg och annat ät- och drickbart
Information, t ex från föreningar
Djurhägn och odling (no kidding - samarbete mellan SDF Lundby och Stadsjord har inletts)
Ponnyridning för de minsta
Konstinstallationer
All-ålders-lekredskap
Träffa lokala politiker
m m, m m

En poäng med hela Flunsåsstråkets Dag är att väva in information och utbyte av tankar om
stadsutveckling. Det pågår en intensiv omvandling av vår stadsdel. Det handlar om det påbörjade
bygget av 1600 lägenheter i östra Kvillebäcken och planerandet av det övriga Backaplansområdet med
bl a bostäder för 10.000 personer. En särskilt viktig fråga är det pågående planarbetet för själva
Flunsåsstråket där planer finns att omvandla hela Flunsåsstråket öster om skolan, bl a byggande av 12
nya förskoleavdelningar. Klart sedan tidigare är att Bjurslättsplan, i stråkets västra del, ska bebyggas
med 7 punkthus. Besökarna ska även kunna lämna synpunkter och förslag på den fortsatta
utvecklingen, inte minst vad gäller Flunsåsstråkets framtid.
Förutom att rundtursslingan kantas av stationer/attraktioner binds hela slingan samman av en
tipspromenad. Det blir fina priser från sponsorer i närområdet!
Aktuell och uppdaterad information om Flunsåsstråkets Dag kommer att presenteras på en länk på
SCHs hemsida: www.sch-gbg.org.
Bara fantasin sätter stopp för vad som kan erbjudas under Flunsåsstråkets Dag – dagen då
Flunsåsstråket hamnar på kartan!

Alla är hjärtligt välkomna att delta i planeringen och arrangemanget. Det gäller
såväl enskilda personer som kommunala förvaltningar, företag och föreningar.
Det är bara att höra av sig till info@sch-gbg.org.

