Frågor och svar om Brf Fängelset
Ni har ju lovat Norrköpingsborna bostäder vid fängelset – hur blir det med dem nu?
- Det råder bostadsbrist i Norrköping och vi har planerat för 300 bostäder på Fängelset.
Men det som nu har hänt är att den under processens gång har uppdagats att det finns ett
stort antal gravar från kvinnor och barn från 1700-1800-talet under en större asfalterad
och grusad yta. Länsstyrelsen har därför avslagit en ansökan om slutundersökning, vilket i
praktiken innebär att vi inte kan gå vidare med byggplanerna just nu. Det beslutet har vi
överklagat.
Vilka är skälen till överklagan?
- De formella skälen till överklagan är två. Dels att vi inte har fått vara med i dialogen kring
hur vi i projektet skulle kunna lyfta fram och berätta kvinnorna och barnens glömda
historia. Enlig förvaltningslagen måste man ha den typen av dialog innan ett beslut fattas.
Där har vi blivit avbrutna i den möjligen att bidra.
Dels på sakskäl. I beslutet finns inget resonemang om exploateringsintresset som man
måste ta hänsyn till i den här typen av beslut, det vill säga fler bostäder till Norrköping.
Hur kunde ni ha missat att det fanns gravar på området?
- Vi var väl medvetna om fastighetens speciella historia och har sett den som en
intressant möjlighet att lyfta fram historien i projektet. Innan man köper en fastighet gör
man självklart en del undersökningar, som geologiska undersökningar som att man borrar
i marken, samt tar del av uppgifter i offentliga register. Myndigheter, bland annat
Länsstyrelsen, som är experter på området har ställt sig positiva.
Men med facit i hand har vi ett stort antal gravar att ta hänsyn till, och det finns många
möjligheter att göra det på ett bra sätt så att denna glömda delen av Norrköpings historia
kan berättas. Det vill vi kunna bidra till och därför har vi överklagat Länsstyrelsens beslut.
Struntar ni i gravarna och fängelsets historia bara ni får bygga?
- Nej, det är ju exakt tvärt om. Det är precis fängelsets historia vi har tyckt är spännande
att få ta vara på i området.
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Vad händer nu?
- Nu tar den juridiska processen vid och jag skulle tro att vi vet mer om Fängelsets framtid
till sommaren.

