Till kommunfullmäktige i Danderyd

Interpellation till kommunstyrelsens
ordförande angående hanteringen av
naturreservatet vid Ekebysjön.
Tisdagen den 4 mars kunde T&D tidning berätta att moderaterna och
kristdemokraterna på en presskonferens dagen innan presenterat förslag till naturreservat kring Ekebysjön. Det visade sig att förslaget
grundade sig på en uppgörelse mellan de samverkande partierna
moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet och socialdemokraterna.
Diskussionerna om detta hade förts helt utanför sammanträdesrummet.
På presskonferensen redovisades även en karta på områdets utbredning. Moderaterna och kristdemokraterna skickade sedan ut kartan
och ett partibrev till dem som skrivit på en namninsamling för
Ekeby sjöns naturreservat.
På kvällen måndagen den 3 mars, alltså samma dag som presskonferensen hölls hade kommunstyrelsens arbetsutskott ett extra sammanträde. Ingen information gavs om denna uppgörelse. Än mindre fick
oppositionsledaren någon karta över förslaget. Inte heller senare
informerade kommunstyrelsens ordförande eller någon annan av de i
majoriteten ingående partierna oppositionsledaren, som således inte
fick kartan.
Självklart trodde vi att kartan som skickades ut utarbetats av de
samverkande partierna. Och att det således var majoritetspartierna
som ägde den. Så vitt vi kan bedöma tycks det emellertid vara samma
karta som tekniska nämnden fick ut inför sitt beslut i april. PM:et är
daterat 04 04.
Danderydscenterns ledamöter i tekniska nämnden begärde när ärendet behandlades att ett alternativt förslag skulle utarbetas. De fick
avslag på detta. Inte nog med det, tekniska nämndens ordförande
protokollförde inte den skriftligt inlämnade motiveringen till yrkandet. Ett grovt formellt fel. Alla yrkanden måste protokollföras.

Kommunstyrelsens ordförande har spritt en massa osanningar om
vad han påstår vara Danderydscenterns förslag. Detta trots att
ärendet inte hade behandlats i någon beslutande församling och något
förslag ännu inte finns.
Med anledning av ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges
tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande få ställa följande
frågor:
1. Är det samma karta som skickats ut till dem som skrivit
på namninsamlingen som nu finns som underlag för beslut
om naturreservat vid Ekebysjön?
Om svaret på ovanstående/råga är ja och det är tekniska kontoret
som gjort kartan:
2. Vem eller vilka gav direktiv till tekniska kontoret att
utarbeta en ny karta som motsvarade majoritetens, moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets och socialdemokraternas förslag?
3. Är det rimligt att oppositionen förvägras möjligheten
att få sitt förslag redovisat på samma sätt som majoriteten?
Om svaret på ovanstående fråga är nej:
4. Är kommunstyrelsens ordförande då beredd att medverka till att tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa
oppositionens alternativ?
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