Tyresö 10 juni 2013

Till chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen
Åke Skoglund.

Angående detaljplaneförslaget för Nyfors.
Mitt namn är Helene Lundblad och är permanentboende i Nyfors. På grund av detaljplaneförslaget har jag nu blivit mycket engagerad i kommunens arbete och jag hade
hoppats på att framtagandet av förslaget skulle vara demokratiskt underbyggt. Jag bor i
ett demokratiskt land och jag hade inte i min vildaste fantasi kunnat tänka mig att man
år 2013 arbetar som ni gör på samhällsbyggnadsförvaltningen (sbf).
 Vid e-mailkontakt med Sophia Norrman Winter eller läser i media så framförs
hela tiden att de styrande politikerna har bestämt eller att Sara Kopparberg har
fått besked av politikerna att de har bestämt att….
 Ingen kulturhistorisk inventering behövde göras av Hällberga eftersom de
styrande politikerna redan tidigt sagt att Hällberga skulle rivas.
 Kommunstyrelsens ordförande (M) samarbetar med Hällbergas fastighetsägare
och tillsammans med kommunens tjänstemän utarbetar man ett detaljplaneförslag som passar de inblandade personerna.
När jag första gången hörde att man på sbf pratade om politikerna så tog jag självklart
för givet att samtliga politiska partier tillfrågats eller informerats av sbf.
Jag har till min stora förvåning nu blivit helt på det klara med att de politiker som dina
medarbetar pratar om är endast alliansens. Vad är detta för demokrati? Alla politiska
partier måste väl under hela arbetets gång få ta del av information eller tillfrågas?
Varför skall bara alliansen vara med och tycka under utarbetandet av detaljplaneförslaget? Även oppositionspartiernas representanter måste få ta del av nya förslag och
funderingar. Att det sedan är kommunfullmäktige som i slutändan beslutar och
godkänner förslaget är en senare fråga. Alla partier ska kunna känna att de har fått vara
delaktiga i det slutliga förslaget. Oppositionen får idag ingen information överhuvudtaget om vad som sker med det aktuella förslaget och är helt olyckliga över hur
samarbetet fungerar. Kommunens ensidiga samarbete med alliansen sätter hela
demokratiprocessen i en helt oacceptabelt dager. Ni kan absolut inte vara säkra på att
alliansen har majoritet i kommunfullmäktige när det gäller detaljplaneförslaget för
Nyfors. Detta innebär att sbf:s förslag troligtvis inte alls överensstämmer med vad
politikerna i kommunfullmäktige kommer att rösta om.
Jag förstår inte ert arbetssätt att ständigt prata om att det är politikerna som bestämmer
och att ni hela tiden verkar helt styras av alliansens politiker. Det är ju ni som har
kunskaper, kompetens och erfarenheter att utforma detaljplaner. Ni har ju fått ett
uppdrag från samhällsbyggnadsutskottet att utforma ett detaljplaneförslag. Gör det och

diskutera det med samtliga partier och utarbeta ett vettigt kompromissförslag som sbf
kan känna sig ansvarig för och inte vad alliansen har dikterat för er. Jag känner att ni har
hamnat i ett ohållbart förhållande till alliansen och på något sätt har ni utan eftertanke
börjat acceptera ert sätt att arbeta. Ni har trott att ni har gjort det enkelt för er att hela
tiden kontrollera med alliansen och göra som de vill eftersom det är de som har
majoritet och som ni säger: ”Det är ju de som bestämmer.”
Nyfors är ett unikt område och är inte som alla andra områden som ni tidigare har
detaljplanelagt. Sluta med alla jämförelser och utarbeta ett nytt förslag som är speciellt
för Nyfors och som kan godkännas av majoriteten av de politiska partierna.
Med vänlig hälsning

Helene Lundblad

Kopia till Sara Kopparberg
Kopia till Sophia Norrman Winter

