Hållbar planering Gökegård Öppet brev.
Under min tid i Partille har jag inte sett någon bättre detaljplan (mer hållbar för
miljön) än den som togs fram för Gökegård. Självklart var vi i föreningen inte helt
nöjda - men nästan. Men vad hände? Det påbörjade arbetet förfärar!
Entreprenören/rna har gått hänsynslöst fram utan att bry sig om kraven i planen.
Sverige som land har tagit på sig att klara växter och djur "ett rikt växt- och djurliv". I
vårt land har sedan en stor del av ansvaret lagts på kommunerna såsom ansvariga för
planeringen och som också har det monopol som planeringen innebär. Utan
ekonomiska incitament bedömer vi det som svårt att styra oseriösa/okunniga
entreprenörer. Det är därför helt nödvändigt att använda sig av vitesverktyget på ett
lämpligt sätt!
Viktigt att nå är då en hållbar bebyggelse bland annat med ett hållbart växt- och
djurliv. Långsiktigt kan det också vara det mest ekonomiska sättet att bygga, men
problemet verkar vara att snabba cash är viktigare. För det var väl inte bara ett spel
för gallerierna med hänsynen till miljön, och aldrig meningen att planen skulle följas?
Förutom de ekonomiska incitamenten på detta är det tvunget att se till att en
noggrann och bra uppföljning sker. En annan är att öka beställarkompetensen.
Frågor:
Åtgärderna i Gökegård i de delar som inte följer planen, är de i överensstämmelse
med avtal och lagregler?
Hur tänker ni agera för att få en bättre uppföljning av vad som sker i området?
Respekten för detaljplaneringen och dess åtaganden har fått sig en kraftig törn, vad
tänker ni göra? Det som skett är helt oansvarigt och ansvarsfrågan behöver därför
utredas. Hur och när tänker ni genomföra det?
Det finns ett kraftfullt verktyg som är möjligt att använda för att styra åtgärder eller
brist på åtgärder. Det är att lägga viten. Gökegård har visat att detta är tvunget! När
kommer det att påbörjas?
Har inte Gökegård visat att större närvaro på plats och styrning via den egna tillsynen
måste förbättras? Vilka åtgärder planeras för att förbättra detta?
Vad tänker ni göra för att kompensera för det redan förstörda i Gökegård?
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