INTERPELLATION
2022-04-26

Interpellation av Hanna Svensson (S) till
kommunstyrelsens ordförande gällande framtida
avgörande detaljplaner för Ekerö kommun
Du har tagit över rollen som kommunstyrelsens ordförande strax innan
ett val samtidigt som det finns det ett flertal stora planer som är satta i
rullning.
Jag har några frågor kring dessa;
Ekebhovsskolan och Ekgården/Tranholmen har nyligen sålts och
planering pågår för fullt kring de förändringar som tidigare har
diskuterats. Båda dessa affärer var relativt kontroversiella. Ekerö
kommun äger väldigt lite mark i så centrala lägen samtidigt som det i
affären gällande Ekebyhovsskolan fanns tveksamheter kring om vi
verkligen fick ut bästa pris för fastigheten.
Flera andra stora projekt är satta i rullning; bland annat Ekerö centrum,
Sanduddens skola samt Bryggavägens skola - här finns flera
utmaningar vad gäller trafiklösningar både lokalt på platserna i sig men
också vad det gäller trafikpåverkan på Ekerövägen. Det finns
synpunkter vad jag har förstått som gör gällande att den planering för
Ekerö centrum som hittills visats upp innebär för höga hus och för
många lägenheter samt att så stora skolor som upp till 900 elever är för
mycket i en kommun som Ekerö. Den lantliga småskalighet som många
Ekeröbor känner sig trygga med anses med detta vara hotad.
Wallenstam och Ekerö kommun har även under många år arbetat för att
få fram en detaljplan för Ekerö centrum. Här finns en diskussion om
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vilken andel hyresrätter som är rimlig och hur många våningar vi bör
bygga i Ekerö.
Detaljplanen för Sanduddens skola har redan en gång beslutats av KF,
men underkändes av länsstyrelsen - bland annat på grund av att
kommunen inte avsåg att vara väghållare. Här finns det på grund av
detta ett relativt ovanligt beslut för att snabba på processen för en ny
skola i Sandudden.
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Utifrån ovanstående vill jag därför fråga:
- Som KSO hur ser du på processerna för Ekebyhovsskolan och
Ekgården/Tranholmen, kommer du att låta dem fortlöpa som planerat?
- Upphandling av entreprenör för Bryggavägens skola pågår trots att
detaljplanen inte är antagen. Avser du att fortsätta upphandling och
detaljplanering utifrån dagens planering?
- Vad anser du vara rimligt när det handlar om höjd på hus och andel
hyresrätter?
- Avser du att fortsätta förhandlingarna och planeringen gällande Ekerö
centrum utifrån den kravspecifikation som antagits?
- Anser du att vi bör fortsätta med det snabbspår för ny detaljplan
avseende Sandudden som nu är beslutad?
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