Mölnlycke fabriker (Wendelsbergsparken)
Naturens närhet i Mölnlycke och småskaligheten/lantligheten på orten samt den
karaktäristiska miljön som Wendelsbergsområdet och parkmiljön utgör med gamla stora träd
lyfts fram som skäl till varför exploateringen är olämplig. Även naturens renande verkan på
luftkvalité lyfts fram. Vidare framkommer att man befarar att Mölnlycke kommer att bli
stereotypt, då en stor byggherre tillåts exploatera stora delar av centrum. Synpunkter förs fram
på att föreslagen utvecklingen av miljön vid Mölnlycke fabriker är för omfattande och för
storskalig vad gäller våningsantal. Bebyggelsen bör anpassas i våningshöjd och skala till
omkringliggande bebyggelse, d v s två våningar och inga punkthus. Radhus utgör en lämplig
och anpassad bostadstyp för området. Ett större avstånd bör hållas mot bebyggelsen i Alhagen
och bör endast tillkomma inom redan tidigare exploaterade områden. Föreslagen byggnad vid
Massetjärn bör inte byggas då den bryter siktlinjen från Fabriksgatan mot tjärnen.
Flertalet ser positivt på att området skulle kunna inrymma en idrottshall. De hade gärna även
sett en simhall i denna miljö eller någon annanstans på orten/centrum.
Vidare framförs att en omfattande exploatering skulle medföra en mer ansträngd
trafiksituation. Långenäsvägen är exempelvis underdimensionerad och korsningen
Långenäsvägen - Fabriksvägen skulle komma att bli livsfarlig. Wendelsvägen bör inte
breddas. Se även avsnitt Trafik - vägar, stråk, gång- och cykelväg.
Kommentar:
Wendelsbergsparken kommer inte att beröras av exploateringen utan bebyggelsen föreslås
uppföras inom detaljplanelagt område för i huvudsak industriändamål. Exakt placering och
utformning kommer att studeras närmare i detaljplaneskedet. I programmet anges generellt
att ny bebyggelse primärt ska anpassas till befintlig bebyggelse vad gäller skala, form och
färg. I programmet anges även att ny byggelse primärt bör uppföras i fyra till sex våningar,
men att man i samband med detaljplaneläggning kan prövas möjligheten att uppföra en
byggnad med avvikande karaktärsdrag. Utgångspunkten för exploatering vid Mölnlycke
fabriker är att exploatering ska ske varsamt med särskild hänsyn till fabriksmiljön omfattande
såväl bebyggelse som natur. Naturmiljön kommer att inventeras och skyddsvärda träd mätas
in. Träden avses att bevaras i så stor utsträckning som möjligt. I fortsatt planprocess kommer
även trafiklösningar studeras, utredas och värderas.

