Särskilt yttrande Kommunfullmäktige 19 november 2020 från Centerpartiet i
Tyresö
Paragraf 92 Antagande av detaljplan för Apelvägen
På fullmäktigemötet 19 november 2020 var vi beredda att bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut att godkänna detaljplanen för Apelvägen.
Vårt ställningstagande sedan Kommunstyrelsen den 15 september och det särskilda
yttrandet vi lade där står kvar. Se nedan. Vi tycker att det är viktigt att belysa
Liberalernas envisa ovilja att fatta beslut och att de fortsätter att ha ett oansvarigt
förhållningssätt. De sitter ju ändå i styrande position med vice ordförandeposten i
Kommunstyrelsen och ordförandeposten i Stadsbyggnadsutskottet. Lika illa är att
Miljöpartiet hakar på (L). Alla berörda parter behöver få ett beslut: Ska Apelvägen
bebyggas eller ej?
Särskilt yttrande KS 15/9-20: ”Vi har ställt oss bakom beslutet att bifalla antagande
av detaljplanen av den enkla anledningen att vi liksom 2018 ser att det finns ett
behov av en ny boendeform i Tyresö som den Bo Aktiv står för.
Då liksom nu ser vi också att behovet av fler vård och omsorgsplatser kommer att
finnas framöver samt att fler hyreslägenheter behöver byggas i denna del av vår
kommun.
Det är olyckligt att ärendet tagit sig sådana vändningar på grund av att kommunen
brustit i sin hantering av samrådsförfarandet och att man som entreprenör gått ut
med försäljning innan samråd.
Det är också olyckligt att vi, när vi satt i dåvarande Alliansen, inte fick gehör för
vår önskan om ett mindre fotavtryck och mindre ”satt” siluett. I detta förslag som
lades fram på kommunstyrelsen 15 september är huskropparna längs med
Tyresövägen neddragna med ett (1) våningsplan och det ställer vi oss positiva till
eftersom det var det vi önskade när det tidigare beslutet togs.
Det är upp till varje parti att stå för sina beslut, likväl som att man som parti kan
ändra sitt beslut från 2018 i kommunfullmäktige. Det är ändå frapperande att både
(L) och (MP) väljer att inte ta beslut alls, för att inte stå till svars alls? Likadant
valde (L) att göra 2018 vid Kommunfullmäktige, där (L) begärde återremittering,
vagt och diffust, varför? Samma sak nu igen, fortfarande vagt och diffust.
I detta sammanhang har vi i Centerpartiet påpekat vikten med att utan dröjsmål
påbörja ett seriöst arbete med Tyresövägen och vägens framkomlighet för att alla
som bor ute på halvön och fram till cirkulationsplatsen vid 24Storage och infarten
till golfbanan ska slippa köa i rusningstrafiken morgnar och eftermiddagar. Dessa
köer kostar på miljön och är kostsamma för både arbetstagare och arbetsgivare.

Vi anser och vill poängtera att prioriteringen av trafiksituationen
Bäverbäcksområdet blir en felprioritering. Syftet bör vara att förenkla utvecklingen
av Tyresövägen till det bättre. Om planen med Apelvägen ska förverkligas på ett
hållbart sätt, så bör den åtföljas av att arbetet med framkomligheten av
Tyresövägen kommer igång snarast.”
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