Två moderater mästrar i T&D nr 94 tidningen för att de ”missade
att fånga” den enligt deras uppfattning verkligt stora nyheten om
Marina läroverkets tillbyggnad av skolmatsalen, en lokal som även
drivs som restaurang där moderaterna har sammankomster och
fester. De räknar med att ingen minns historien.
Historien om hur Utbildningsradion tvingades flytta eftersom de
inte fick bygga ut i Stocksunds hamn för att området ansågs så
skyddsvärt. Om detta var alla partier överens. Så gick Klart Skepps
VD in i moderaterna och skaffade sig snabbt centrala uppdrag i
både partiet och kommunen. Och nu hände det saker.
En ny detaljplan gjordes, en stor skolbyggnad uppfördes på den
värdefulla marken, den populära fritidsgården Skeppsgården lades
ner mm. Detta kostade Danderyds skattebetalare stora pengar på
såväl investerings- som driftbudgetarna. Allt för att tillgodose
Klart Skepps expansionsplaner.
Det stod klart att skolmatsalen inte skulle räcka till för
elevökningen. Klart Skepps VD förklarade emellertid att det inte
var något problem, eleverna skulle äta på kringliggande
serveringar.
Vi som ifrågasatte detta och förutsade att det snart skulle komma
en begäran om ytterligare utbyggnader blev hårt åtgångna för
"misstänkliggörande" mm. Den nya detaljplanen gjorde det ju inte
möjligt att bygga ut. Vi kan nu se i facit hur det blev.
Klart Skepps VD har fått byggnadsnämnden att åter ändra den
färska detaljplanen för att bygga ut mer. Hade moderaterna och
Klart Skepps VD någonsin en tanke på att stå fast vid den
överenskommelse som gjordes?
Om det som moderaterna då sade sig stå bakom som en utmärkt
lösning, att eleverna skulle äta på kringliggande serveringar, har nu
kommunalrådet Gunnar Oom (m) och tekniska nämndens
ordförande Carina Erlandsson (m) mage att skriva ”Det
sensationella är naturligtvis att det finns ett politiskt parti i
Danderyd, centerpartiet, som tycker att Marina Läroverkets
ungdomar inte skall få tillgång till skolbespisning överhuvudtaget.”
Finns det ingen gräns för ohederligheten hos de maktfullkomliga
moderaterna i Danderyd?

Ombyggnaden av Danderyds gymnasium och Ösbyskolan behövs
för att tillgodose behovet för Danderyds barn och ungdomar. Det
gör inte Marina läroverket, som har haft ett fåtal elever från
Danderyd.
Tekniska nämnden har sju miljoner för verksamhetsanpassningar i
år. Marina läroverket får drygt hälften bara för ett kallförråd.
Inget annat företag har genom åren fått sådana fördelar som Klart
Skepp AB. En sak skiljer dess VD från andra företagare i
Danderyd. Han är en ledande moderat politiker (vice ordf. i
Danderydsmoderaterna, ledamot i fullmäktige och ordf. i kulturfritidsnämnden).
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