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Yttrande bygglovsansökan för parkering & provisorisk förskolepaviljong på Resarö 

RöFF, Resarö föräldraförening har i mycket sent skede fått kännedom om den bygglovsansökan som 

tekniska kontoret (Roland Karlsson) inlämnat angående anläggande av parkeringsplats och provisorisk 

förskolepaviljong på Resarö. 

RöFF ifrågasätter starkt varför föreningen, trots utlovande om medinflytande i frågan i till exempel 

referensgrupper, inte ens genom skriftlig förfrågan beretts möjlighet att inkomma med synpunkter. Har 

personalen/förskolechef fått lämna synpunkter? Om inte är det ju skandal, det är ju de som ska bedriva 

verksamhet där. Och vi som föräldrar ska lämna våra barn där varje dag och kunna känna oss trygga med 

det. Det vi sett hittills av kommunens planer, förvaltning av befintliga lokaler och utförande av 

skolpaviljong vid Överbyvägen har inte gett oss den tryggheten vi kan förvänta oss av vår kommun. 

Föreningen vill härmed lämna synpunkter på ansökningarna. Vi har förstått att Ytterby B 

villaägareförening fått anstånd med tiden till morgonen den 2 april, och vi förutsätter att också RöFF får 

det, speciellt med tanke på att vi inte blivit delgivna ansökan. 

Parkering vid Ica: 

Om den byggs, bör parkeringen tillägnas personal på skola/förskola så att så få barn som möjligt 

passerar den tungt trafikerade Överbyvägen. Anlita en säkerhetsexpert från Trafikverket, så lösningen 

blir så lite farlig som möjligt. I övrigt måste den katastrofalt dåliga trafiksituationen i området lösas så 

fort som möjligt. Återuppta arbetet med DP för Resarö mitt, och anlita även här riktiga trafikexperter för 

att lösa det hela. 

Paviljong/barack: 

Det är främst dålig planering av kommunen att behöva vara i läget att ytterligare en barack för 

skola/förskola måste uppföras. Redan för flera år sedan borde man av födelsetalen kunnat räkna ut hur 

mycket utrymme skola och förskola skulle behöva, och därmed kunnat planera för riktiga permanenta 

lösningar. Risken för att paviljongslösningar permanentas är av erfarenhet stor. RöFF kräver att ett 

omedelbart planeringsarbete för hur skol/förskolelokaler ska lösas permanent sätts igång. 



Placeringen av bygget är tveksam. Hur ska man förhålla sig till det i detaljplan för Resarö Mitt? Det 

måste ytterligare försvåra det arbetet som redan nu är flera år försenat. Kan byggnaden placeras på 

annat ställe, till exempel vid Överbydagiset eller på ängen på motsatta sidan av skolan vid Storäng? Det 

är ju ändå ett provisorium, så de ska ju tas bort så småningom. 

De stora äldre björkarna vid kanten av vägen bör om möjligt sparas. När paviljongerna inte längre ska 

vara där (de är ju provisoriska) bör tomten så långt möjligt återgå till nuvarande skick. Kan byggnaden 

placeras något längre in på tomten? Parkeringsfickan bör av flera säkerhetsmässiga skäl som RöFF 

tidigare angivit INTE byggas, och då spar man också en bit mark på det. 

RöFF noterar att man troligen blir tvungen att dra barnvagnar genom förbindelsen mellan de två 

byggnaderna för att komma in på gården. Är det inomhus? Det blir i så fall väldigt smutsigt. De små 

barnen sover ute i vagnar, var ska de stå? För inte är det tänkt att de ska stå där det nu står 

"barnvagnar", det är väl bara en parkering? Det är på baksidan av det lilla huset där man troligen har 

mycket liten uppsikt över de sovande barnen. Med enbart en grind (som folk ofta slarvar med att 

stänga) ut mot Överbyvägen. Vi ser inte att plats för barn sovande i vagnar tagits med i planeringen? 

Gården är i sydvästligt läge och i som en gryta i nerförsbacken mot huset och det innebär att det 

kommer att bli soligt och varmt. Lösningar för solskydd (skärmar, tak, snabbväxande pilbuskar/salix) 

måste kompletteras. Även solskydd i fönstren mot gården behövs. 

Ordentlig dränering krävs, ner mot huset mot vägen kommer vatten långt uppifrån, det måste avledas så 

att lekytan inte blir bara gegga som på Slånbärsgården. 

Grind i det nordvästliga hörnet måste, om den ens behöver finnas, vara låst. Det är fullt tillräckligt med 

en grind för den dagliga in/utpasseringen av barn. Så minskas risken för att barn smiter ut. 

Inomhus måste ventilation, bullerdämpande lösningar (inkl textilier förutom skivor i taket), funktionell 

hänglösning för barnens kläder i kapprum inkl torkskåp ordnas. Toaletter i tillräcklig mängd med 

hygieniska lösningar för blöjbarn. 

RöFF är fortfarande, vilket vi påpekat många gånger, villig att delta i diskussioner/referensgrupp om 

placering och utförande av skol/förskolelokaler. 

 

Med vänlig hälsning, 

RöFF, genom 

Ordf Anna Sedvall Wiklund 
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