
 

“Dina folkvalda tänker fatta beslut om nya Rönninge Centrum, i det dolda och utan hänsyn till  
alla synpunkter.” Detta skriver Rönningepartiet i ett flygblad som naturligtvis väcker reaktioner.

Alla partier i Salem har i många år varit mycket ambitiösa och medverkat till att kommunen har ett 
gott förtroende genom sin dialog och öppna information, särskilt beträffande planeringsfrågor i 
Rönninge. Det finns flera opinionsundersökningar som bekräftar detta. Kommunen har i själva 
verket “överinformerat” för att bygga förtroende. 

Rönningepartiet kommer med falsk information! Tyvärr verkar man ha som “affärsidé” att  
sprida så mycket misstänksamhet som möjligt för att “kortsluta” dialogen mellan kommunen och 
dess invånare.

Frågor och svar:
Finns det något nytt förslag om Rönninge centrum?
Sedan måndag 14 maj finns ett förslag. RöP:s anklagelser kom ut veckan före, innan förslaget ens 
var färdigt.

Vad handlar det nya förslaget om?
Ett reviderat program, d v s ramar för Rönninge centrums utbyggnad som ska utgöra uppdrag om att 
ta fram ett detaljplaneförslag under hösten. 

Till Rönningepartiet:
Tala sanning 
om Rönninge centrum!



Var och när ska förslaget behandlas politiskt?
Kommunstyrelsen 21 maj och kommunfullmäktige 14 juni.

Vad händer sedan?
Detaljplaneförslag tas fram för samråd (möjlighet att fråga och lämna synpunkter). Därefter 
kommer ett utställningsskede, även det med möjlighet att lämna synpunkter. Först därefter kan 
kommunfullmäktige anta planen.

Varför har kommunen inte informerat om förslaget?
Man kan inte informera om något som inte är klart! Däremot kommer information att presenteras 
nu, i samband med kommunstyrelsens behandling.

RöP hävdar att “förslaget presenterats för en liten grupp politiker och tjänstemän”.
Under processen med att arbeta fram förslaget, innan det var klart, har ett seminarium hållits dit 
samtliga partier som har plats i fullmäktige varit inbjudna. Från den borgerliga majoriteten har vi 
varit särskilt angelägna om att RöP ska inbjudas. RöP deltog också. Sedan går de ut och anklagar 
kommunen för att arbeta i det fördolda.

Kommer kommunen att fatta beslut utan information och samråd?
Nej, verkligen inte! Fullmäktigebeslutet i juni är till för att ge uppdrag om ramarna för hur 
detaljplaneförslaget ska arbetas fram. Kommunens skyldighet att hålla samråd och ge information 
gäller framför allt för detaljplaneförslaget som kommer senare i höst. Då blir det samrådsmöten 
med tillfälle att lämna frågor och synpunkter, såväl skriftligen som muntligen.

Har Moderaterna lyssnat till opinionen?
I det förslag som nu läggs fram är det kritiserade “Tornet” borta, även flerbostadshuset framför 
“Bamses” är borttaget. Vi vill bygga ut Rönninge centrum så att fler boende, kunder, trafikanter och 
invånare ska kunna dra nytta av ett modernare och väl fungerande centrum. Ska projektet ha 
bärkraft behövs ca 115 bostäder enligt förslaget. Vi kan inte inbilla oss själva - eller några andra - 
att det går att bygga om centrum enbart med låghus med t ex Trosa som förebild. Det skulle vara 
falska förespeglingar som enbart leder till att projektet måste läggas på hyllan.

Läs mer på www.moderaterna.net/salem     !

Bloggar:      www.kalderen.info          www.delmonhaffo.com 

http://www.kalderen.info/
http://www.moderaterna.net/salem

	Frågor och svar:
	Vad handlar det nya förslaget om?
	Var och när ska förslaget behandlas politiskt?
	Vad händer sedan?
	Varför har kommunen inte informerat om förslaget?
	RöP hävdar att “förslaget presenterats för en liten grupp politiker och tjänstemän”.
	Kommer kommunen att fatta beslut utan information och samråd?

	Har Moderaterna lyssnat till opinionen?
	Läs mer på www.moderaterna.net/salem !

