Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Patrik Holmberg.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande är den som bär det högsta ansvaret för
planeringen av nybyggnation av bostäder inom kommunen. Problemet består i
att Patrik Holmberg ger motsägelsefulla besked i olika sammanhang. I media
gör han uttalande såsom: Det byggs för mycket. Planer får vänta annars växer
Trelleborg för fort.
Arbetet med ett flertal detaljplaner skjuts dessutom på framtiden.
I Kommunens Bostadsförsörjnings-program, som är under utarbetande, står som
en av huvudpunkterna att: ”Bostadsbyggandet i kommunen skall öka….”.
Vilket gäller? Skall bostadsbyggandet öka, eller skall det minska?
Aktörer på bostadsmarknaden vet inte vad som gäller, och söker sig istället till
andra kommuner.
Som en följd av ett ökat innevånarantal måste naturligtvis kommunen följa upp
med att ordna skolor, förskolor och äldreboende m.m.
Den styrande kvartetten väljer istället att projektera ett nytt rådhus för 200 - 300
Miljoner kr. Detta kan ju tyckas direkt olämpligt när det dessutom finns ett
flertal tomma lokaler i kommunens ägo.
Beträffande det kommunägda bostadsbolaget, Trelleborgshem AB, så antog
kommunfullmäktige ett omfattande nybyggnadsprogram för ett halvår sedan.
Totalt 100 lägenheter per år skulle byggas, under de kommande fem åren.
Trelleborgshem äger själv mark för detta. Det saknas dock detaljplaner.
Samhällsbyggnadsnämndens ledning har fördröjt arbetet med dessa begärda
detaljplaner.
Detta innebär att Trelleborgshem inte kan fullfölja den av kommunfullmäktige
antagna utbyggnadsplanen.
Bostadskön till Trelleborgshem är lång. Det är i dagsläget mellan 150 – 300
sökande till varje ledig lägenhet. (Källa: Trelleborgshem).

Det faktum att den styrande kvartetten även avtalat med Trelleborgshem att var
fjärde ledig lägenhet (ca 55-60 per år) skall disponeras åt ”nyanlända” gör att
trelleborgare som stått länge i kön får vänta.
Frågorna som ställs är:
Vad är det som gäller för nybyggnation av bostäder i Trelleborgs kommun?
Vill du att Trelleborg skall växa?
Vågar du tro på att Trelleborg klarar av att växa?
Trelleborg den 7 februari 2018
Eric Samuelson (M)

