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Skriftlig reservation rörande §146 Marköverlåtelseavtal för
bostäder vid Amaryllis, Sveafastigheter Bollmoravägen AB, §147
Antagande av detaljplan för bostäder Amaryllis.
Sverigedemokraterna i Tyresö har idag vid dagens sammanträde deltagit i besluten och yrkat på
avslag.
Ur ett samhälls- och naturperspektiv ställer vi Sverigedemokrater oss mycket negativa till att
exploatera detta område överhuvudtaget, detta då det redan idag är tungt exploaterat av bland
annat hela det närliggande industri och företagsområdet som ligger på södra sidan om
Bollmoravägen. Till öster ligger det redan befintliga bostadsområdet Pluto och norr om
Amaryllisparken finns en mängd villabostäder som dessutom riskerar att få minst 200 bostäder i
form av flervåningshus direkt in på tomterna.
Det förvånar oss att det nya styret i Tyresö med bland annat Miljöpartiet i ledande position önskar
att så kraftfullt exploatera den sista kvarvarande gröna kilen i detta område. Det tycks som att till
och med vi Sverigedemokrater värnar mer om miljön och naturområdena i Tyresö än Tillsammans
för Tyresös Socialdemokrater, Miljöpartister och Liberaler och måste därför med kraft sätta ner
foten mot detta högst orimliga byggprojekt i Amaryllisparken.
Vi politiker i Tyresö behöver dessutom kraftfullt sänka byggtakten i Tyresö rent generellt, detta
då infrastrukturen inte i närheten av hänger med i den byggtakt som de senaste åren varit realitet.
Vi Sverigedemokrater är mycket tacksamma för att den nya oppositionen i Tyresö kommun står
enade i detta ställningstagande och att uppfattning om att Tyresö kommun ska växa till 60.000
invånare fram till 2035 är orealistiskt. Denna expansionstakt är skadligt för Tyresö och dess
invånare, en uppfattning som delas av allt fler både medborgare och politiker.
Det finns även ett mycket starkt krav från närboende att man inte ska exploatera denna sista gröna
kil som är så viktig för både boende i närområdet men även många äldre som kommer till
Amaryllisparken för att uppleva miljön och även för att spela boule i parken.
Med det som orsak har vi Sverigedemokrater i dag yrkat avslag då vi inte alls vill se en
exploatering av Amaryllisparken och inkommer därför också med denna skriftliga reservation.
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