Helena.
Jag förstår din och andras oro över att Skanska planerar en stenkross några hundra meter från er
bostad. Det jag reagerade mot på mötet var att du och Eva Nisser omedelbart ville sätta mig – inte
Skanska – på de åtalades bänk och började inleda någon sorts ”förhör” om varför det står si och så i
Skanskas anmälan. Det är inte jag, moderaterna eller Nacka kommun som ligger bakom Skanskas
planer och vi har verkligen ingen anledning att försvara Skanska. Därmed finns det heller ingen
anledning att acceptera att beskyllas för att ligga bakom den, eftersom det helt enkelt inte är sant.
Jag vill återupprepa det vi sa på mötet – nu utreder kommunens miljöenhet den anmälan som
Skanska kommit in med. Eftersom du är jurist så vet du att kommunen är skyldig att seriöst pröva
Skanskas anmälan enligt miljöbalken. Miljöenheten har begärt in kompletteringar för att kunna göra
en riktigt grundlig utredning. Vi är tacksamma för alla synpunkter och frågor som närboende fört
fram, det gör att frågan verkligen blir belyst ordentligt och att man inte missar väsentliga aspekter.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar ställning när utredningen är klar och man vet vilka
handlingsalternativ som finns och vilka konsekvenser de för med sig. Vi skjuter inte från höften,
medborgarna ska veta att frågor utreds seriöst. Man kan naturligtvis tycka att kommunen skulle ta
ställning innan utredningen är klar, men man kan göra en parallell till om en domare uttryckte en
uppfattning i ett mål innan utredningen är klar. Då skulle man sannolikt med visst fog kunna hävda
att det inte var saklig och rättssäker myndighetsutövning.
Ditt påstående om att den politiska majoriteten i Nacka tagit ställning för stenkrossen stämmer inte.
Jag tycker att det är väldigt trist att du påstår det, det gynnar ingen att medvetet sprida felaktigheter.
Som demokrat så tror jag på ett sansat, ärligt, vuxet och respektfullt samtal. Jag gillar inte
insinuationer, falska beskyllningar eller att pådyvla andra personer åsikter de inte har eller inte har
uttryckt.
Jag vill inte eskalera en trist samtalston utan nöjer mig med att konstatera att vi tar väldigt seriöst på
våra uppdrag och alltid har våra invånares bästa för ögonen i de beslut vi fattar.
Vänligen
Mats

