Reservation mot kommunstyrelsens beslut
om kompletterande direktiv till pågående
planuppdrag för Församlingsgården,
Danderyds församling
Byggnadsnämndens majoritet har beslutat skicka ut en programremiss daterad den 15.12 2008 och samtidigt kallat till programsamråd den 13 januari 2009 angående exploatering av området runt
Församlingsgården. Det förslag som skickats ut strider mot det
uppdrag byggnadsnämnden fått av kommunstyrelsen. Nämnden har
alltså i strid mot givna direktiv skickat ut ett förslag som innefattar
bebyggelse på en del av området som kommunstyrelsen i sitt beslut
särskilt undantagit.
Stadsbyggnadskontoret anser sig vara och är så belastat att man inte
hinner med. Trots det har de alltså fått direktiv att arbeta med detta
helt nyligen tillkomna ärende, och dessutom i strid mot gällande
beslut, som borde ligga långt bak i kön, när och om prioriteringar
behöver göras. Varför?
Vi kan inte undgå att notera att en stor grupp ledamöter i kommunstyrelsen också har framträdande förtroendeposter i kyrkan och
därmed sitter på två stolar. Även om dessa lämnade sammanträdesrummet när ärendet behandlades är det inte bra att så många också i
kommunen centralt placerade personer har dubbla lojaliteter och
stort inflytande.
I dag kompletterar nu i efterskott kommunstyrelsens majoritet sina
direktiv så att de stämmer överens med det av stadsbyggnadskontoret
redan utarbetade förslaget. Styrelsens majoritet har beslutat lägga till
det i förra beslutet särskilt undantagna området.
I sakfrågan anser vi denna plats i omedelbar närhet till motorvägen
direkt olämplig för bostäder. Vid besök i området kan man enkelt
konstatera att det är ett öronbedövande buller. De som står i den
butik som ligger där berättar att de varje dag måste torka ur i
fönstren för att det blir så mycket smuts från motorvägen.
Den föreslagna bebyggelsen skall ligga något längre bort, men det är
alldeles för nära vägen för att vara sunt att bygga på en sådan plats.

Vi vet att de bostäder inom Danderyd som redan ligger nära motorvägen och tillkommit före vägen eller innan den blev så hårt trafikerad är väldigt bullerstörda. Krav ställs från dessa Danderydsbor att
något måste göras åt de olidliga förhållandena. Vi vet också att
trafiken kommer att öka ytterligare på E 18. Att då bygga bostäder i
detta område där bullret kommer från flera håll är direkt olämpligt.
Kyrkan vill ha in pengar. Det är orsaken till att man nu vill exploatera olika områden, som knappast kommunen skulle komma på att
bebygga. Kommunen har planmonopol och borde tänka på dem som
skall bo där. Kyrkan har inte rätt att bygga där och borde inte heller
få den rätten. Vill vi erbjuda våra medmänniskor en sådan boendemiliö?
I översiktsplanen är detta område utlagt för kyrklig verksamhet.
Förslaget strider alltså också mot Översiktsplanen. Det är dock inte
ägnat att förvåna eftersom Översiktsplanen i verkligheten tycks anses
vara en bunt papper som man inte behöver bekymra sig över.
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