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Svar på interpellation 15192 av Märit Lindstein (mp) angående skriften
'Ekoparken - en kritisk granskning'

Mririt Lindstein har i en interpellation ställt följande frågor till mig:

1. Har skriftens författare över huvud taget känt till jordbruksutskottets betänkande?

2. Om så är fallet, vilka av remissinstanserna, motioniirerna, utskotts- och
regeringsledamöter anser du vara sådana "naturens ombudsmän" som med sina
åsikter tilltalar mörkermän som räds modernt och utvecklat välfärdssamhälle?

3. Varför berörs i skriften inte med ett ord remissinstansernas och jordbruksutskottets
helt övervägande positiva bemötande av motionerna om Ekopark, vilka avslås enbart
på den gnrnden att regeringen redan har beslutat om att en redovisning om hur
kommunerna tänkt sig att skydda området krävs inom ett år?

4. Hur kommer du att agera som ordförande i regionplane- och trafiknämnden och i
länsstyrelsen på utskottets och regeringens krav på att "kommunerna bör gemensamt
och efter samråd med länsstyrelsen utarbeta grundläggande utgångspunkter för
fördjupning av översiktsplanerna. Berörda statliga och regionala m1'ndigheter bör
enligt regeringsbeslut biträda kommunerna i erforderlig utsträckning"?

5. Hur kommer du som landstingsråd att hantera "den brist på samordnad och väl
förankrad syn på områdets utveckling vilken försvårar förverkligandet av NRL:s
intentioner bla vid ställningstagande till enskilda exploateringsprojekt"?

6. I-andstingsrådet har också i pressen uttalat att de organisationer som står bakom
Ekoparken som odemokratiska, falska i sin miljövänlighet samt utvecklingsfientliga.
Vilken gnrnd har du för dessa påståenden och vilka organisationer menar du?

7. Om skriftens författare har liist riksdagens motionsbehandling om Ekoparken som
"fan låiser bibeln", vilka mörkrens intressen är det då som ska tilltalas?

Miirit Lindstein från miljöpartiet de gröna har ställt sju frågor till mig med anledning av
en rapport om den så kallade Ekoparken som moderata samlingsparitet presenterade vid
en presskonferens den 4 februari i år.

Med håinvisning till att rapporten är utarbetad av moderata samlingspartiet och inte av
något organ inom landstinget skulle jag kunna avstå från att besvara Lindsteins frågor"
Men då jag finner det angeläget att föra en debatt om den så kallade Ekoparken, dess

förslag och konsekvenser samt vilka sl,ften förslagsställarna egentligen har, ska jag här
besvara frågorna.
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Det är symptomatiskt att det är just miljöpartiet som ställer interpellationen. Miljöpartiet
är ju ett parti som inte döljer sina tillviixtfientliga åsikter. Vi iir alla, inte minst i
landstinget, väl införstådda med den utvecklingsfientlighet och mycket avoga inställning
till Stockholmsregionen som präglar miljöpartiet.

I landstinget har diverse vansinnigheter om särskilda straffskatter för Stockholmsregionen
radats upp i miljöpartisternas motioner och anföranden.

Anslaget i interpellationen iir miirkligt och jag har vid flera tillf?illen undrat om Lindstein
verkligen förstått innebörden av yttrande- och informationsfrihet. Miljöpartisten Lindstein
anför formella synpunkter på hur ett annat parti skriver rapporter. Men jag fön'ånas icke,
miljöpartiet är miljöpartiet och det har åsikter och sätt som inga andra.

1. Javisst, betänkandet är ju omnämnt i rapporten, inte minst utskottets hemställan till
riksdagen att avslå motionerna om den så kallade Ekoparken. Detta blev också
riksdagens beslut.

De som instämmer i förslaget om att alla investeringar i Stockholmsregionen skall
stoppas, tillhör den lilla grupp som inte vill ha ett modernt och utvecklat
välfärdssamhälle.

3. Varför berör inte miljöpartiet med ett ord i sitt partiprogram det faktum att välfärd
kräver ekonomisk tillviixt?

4. Jag ska skriva ett brev till berörda myndigheter, bland annat länsst1'relsen, och
hemställa att planprocessen påskyndas så att flera byggnadsprojekt, exempelvis
utbyggnaden av universitetet och det japanska hotellet vid bensinmackstomten vid
Norrtull snarast igångsätts.

L 5. vad är det som citeras?

6. De organisationer som medvetet eller omedvetet ställt sig bakom förslaget om den så

kallade Ekoparken, legitimerar åsikter och förslag som är direkt utvecklingsfientliga.

7. Lika obegriplig som fråga fem och jag kan därför inte besvara den.

anser jag interpellationen besvarad
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