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Du kan påverka

Dina folkvalda tänker fatta beslut om nya Rönninge Centrum, i det dolda och utan hänsyn till alla synpunkter. Se andra sidan på detta blad.
Rönningepartiet har än så länge bara 2 av 31 mandat i kommunfullmäktige, vi kan inte ensamma stoppa planerna och det är inte nytt val
förrän om två år. Men med din hjälp kan vi få majoriteten av politikerna i kommunen att lyssna, så att de inte beslutar för det liggande
förslaget om ett nytt Rönninge Centrum.
Skriv till representanten för det parti som fick din röst och kräv information om vad som händer bakom din rygg. Och framförallt, be dem
ännu en gång att lyssna på dig. Här är adresserna till gruppledarna:
Moderaterna: 		

Lennart Kalderén <lennart.kalderen@salem.se>

Socialdemokraterna:

Arne Närström <arne.narstrom@salem.se>

Folkpartiet: 		

Anna-Carin Bylund <anna-carin.bylund@salem.se>

Centerpartiet: 		

Ankie Bosander <ankie.bosander@telia.com>

Miljöpartiet: 		

Mats Nittve <mats@nittve.se>

Vänsterpartiet: 		

Pia Ortiz-Venegas <pia.ortiz.venegas@hotmail.com>

Kristdemokraterna:

Håkan Paulson <hpaulson@kth.se>

Visa demokratins styrka, det går fortfarande att påverka politikerna i Salems kommun.
Är det oss i Rönningepartiet du vill få tag i, mejla gärna till kontakt@ronningepartiet.se

Vill du hänga med i det som händer i Salems kommun?
Rönningepartiet sänder kontinuerligt ut LOKALA NYHETER per mejl.
Gå in på vår webbkontaktsida och boka nyhetsbrevet:
ronningepartiet.se/kontakt.

www.ronningepartiet.se

••

Nytt beslut om Rönninge Centrum
– tvärs emot folkstormen i enkäten

Salems kommun är på väg att ta beslut om sitt nya
centrumförslag, utan att informera dig som bor här. I det
nya förslaget tas dessutom ingen verklig hänsyn till alla de
synpunkter som Salemsborna lämnade i enkäter förra året.
Det programförslag för nya Rönninge Centrum som lades
fram för remiss våren 2011 sågades rejält av Salemborna.
Så många som 862 svarade i enkäten och av dem skrev
76 procent utförliga kommentarer och förslag. Enkätsvaren
motsvarar nära 10 procent av samtliga röstberättigade i
Salem och var femte väljare i kommundelen Rönninge.
Utöver det skickade många invånare in egna remissvar och
över tusen personer skrev på namnlistor. Gemensamt i denna
ovanligt kraftfulla folkyttring var att en överväldigande
majoritet dels var emot helheten i förslaget och önskade ett
mer småskaligt centrum, dels ville ha bort höghuset.
Hur har den politiska majoriteten agerat på denna folkstorm?
Jo, de backade om höghuset och plockade snabbt bort det ur
förslaget. Men i övrigt kör de vidare bakom ryggen och tvärs
emot folks synpunkter, bygger ut längden på de höga husen

runt torget och ökar antalet våningar ytterligare.
Resultatet är ett förändrat förslag som kommer att förstärka
hela den kritiserade karaktären med ett mörkt centrum,
inringat av flera breda femvåningshus. Ett förslag som bara
ett femtiotal politiker och tjänstemän känner till. Och som
nu ska klubbas igenom i kommunstyrelsen (KS) 21 maj och i
kommunfullmäktige (KF) 14 juni.

P-däck i två plan framför Konsum

Som en konsekvens av att så mycket yta bebyggs, kommer
inte parkeringsplatserna räcka till. Därför planeras för ett
p-däck i två plan utmed hela Dånviksvägen framför Konsum.
Detta kommer ytterligare att förstärka den instängda
betongförortskänslan i hela det nya centrumförslaget. Även
p-däck på södra sidan av järnvägen krävs, framför Folkets hus.
När Rönningepartiet frågade kommunalrådet Lennart Kalderén
(M) i KF 26 april när kommunen tänker gå ut och informera
invånarna om detta omgjorda förslag, fick vi beskedet att
ingen sådan information ges före beslut fattas. Han sa så här:

”KS är i maj, KF i juni, i samband med det kommer vi också
överväga om hur vi ska informera om det här”. På Salems
kommuns webb ligger fortfarande bara mer än ett år gammal
information om det gamla förslaget ute.
Att den politiska majoriteten går vidare med detta förslag,
trots den förkrossande opinionen emot, är i högsta grad
upprörande.
Att kommunledningen pressar igenom ett nytt förslag
som förstärker det helhetsintryck som befolkningen var emot,
utan att ta till nytt samråd eller ens informera sina väljare om
det – det är inget mindre än en demokratisk skandal.
Vi bildade Rönningepartiet hösten 2010 för att stärka
närdemokratin i Salem. Med det menar vi att lyssna till och att
framförallt på allvar ta hänsyn till vad folk tycker, inte minst
när det gäller hur kommunen ska utvecklas. Turerna kring nya
Rönninge Centrum är på ett skrämmande tydligt sätt talande
för att vi verkligen behövs.
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Läs mer på Rönningepartiet.se om:

•• hela det nya programförslaget för Rönninge Centrum som kommunstyrelsen vill driva igenom.
•• folkstormen i enkäterna, vad Salemsborna tyckte om sitt nya centrum och vilken hänsyn kommunen har tagit till det.
•• vad som har hänt steg för steg i processen med nya centrumförslaget.

www.ronningepartiet.se

