
Ersbodas utveckling 
som kreativ stadsdel 

Utvecklingen av Ersboda fortskrider. En kreativ, snygg, trygg
och väl fungerande stadsdel växer fram.

Nu har Ersboda handelsområde fått en efterlängtad och behövd anslutning via förlängningen av
Morkullevägen fram till Formvägen med tre rondeller på raken. Handelsområdet börjar få den
infrastruktur som visat sig nödvändig i de genomförda trafikutredningarna. 
Avlastningen på den södra infarten blir betydande och handeln kan utvecklas ytterligare. Det planeras
för ytterligare handel längs Illervägen där ett möbelvaruhus ska etableras vägg i vägg med Net on Net.
Låt Illervägen vara ett alternativ för trafik som ska till Östra Ersboda, det vore dumt att stänga en
befintlig väg som har stor betydelse för nuvarande men även för framtida handel och boende.
Planer på att bygga färdigt på tomten mellan Jula och Willys har nu passerat på kommunledningens
bord där man samtidigt bygger färdigt området med en anslutning från Gräddvägen upp till 363 mellan
Plantagen och Toyota. Detta ligger i linje med vad boende framfört vid en rad kontakter med
kommunens politiker och planerare, att färdigställa den trafikutredning som pekade ut vissa flaskhalsar
på Ersboda/Mariedal.

När det gäller de mjuka värdena så är det bra att för och grundskolan kunde planera om så att Östra
Ersbodaskolan blir kvar på Ersboda. Nu hamnar naturskolan och annan pedagogisk verksamhet i de
tomma lokalerna. Här har Margareta Rönngren gjort ett bra arbete och lyssnat in vad föräldrar och
lärare har haft för synpunkter.
Nu har parkförvaltningen fått ett uppdrag att se var en äventyrslekpark kan placeras på Östra Ersboda.
Min spontana synpunkt bör vara i anslutning till Östra Ersbodaskolan. När det gäller parkens
verksamhet har vi enats om en träff för att gå igenom hur Ersboda kan bli den snygga och trygga
stadsdelen som många eftersträvar.
Glädjande är AB Bostadens uppfräschning av Västra centrumet där man kostat på med nya planteringar
och de signaler om en upprustning av sitt bostadsbestånd. 
Det som nu ligger i behovslistan är att tillskapa ungdomslägenheter i stadsdelen, det är inte önskvärt
att ungdomar från Ersboda måste flytta till andra stadsdelar för att kunna flytta hemifrån. Ett annat
område som behöver få en lösning är upprustningen av Byttgränd till en snygg stadsgata och en
lösning av Ersboda Folkets Hus parkeringsbehov.

Glädjande är hur olika aktörer samverkar för att skapa den kreativa stadsdelen. I min roll som
ordförande i samordningsförbundet har vi ansökt medel från EU:s sociala fond för att arbeta aktivt för
att skapa försörjning till invandrarkvinnor. Projektet handlar om att skapa ett socialt företagande som
hjälper kvinnorna att få fotfäste på den svenska arbetsmarknaden och därmed omfattas av det
svenska socialtrygghetssystemet.
Vi är många som nätverkar för att utveckla vår stadsdel. "Vi tillsammans" är nätverket som har haft
gemensamma träffar sedan starten 1994 där målsättningen är att erbjuda meningsfulla aktiviteter med
fokus på barn och unga. Men det är även ventilen mellan föreningslivet och de offentliga där man kan
utbyta erfarenheter och samordna aktiviteter, allt i syfte att utveckla Ersboda som stadsdel.
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