Information från partiet HELA Sunne
Utan investeringsgarantier säger HELA
Sunne nej till försäljning av Sunne
Turism (campingen, folkparken och närliggande markområden). Vi klargjorde redan i
augusti förra året, att vi var emot en försäljning. Men vi ändrade oss mot bakgrund av
Grönklittsgruppens anbud. I budet ingick
planerade investeringar, som innebar att
gruppen under 2016 respektive 2017 skulle
investera 58,5 MSEK i Sunne Turism samt 12
MSEK i Vattenlandet, d.v.s. ca 70,5 MSEK.
– Vår ståndpunkt var och är, att det av kommunen accepterade priset om 18,45 MSEK för
Sunne Turism är för lågt, eftersom det i stor
utsträckning baseras på bokförda värden och
ej på marknadsvärden. Priset borde ha satts till
ca 30 MSEK.
– Men det priset är dock inte ”hela världen”,
om Grönklittsgruppen verkligen genomför
utlovade investeringar. Vi föreslog därför, att
det i överlåtelseavtalet mellan kommunen och
Grönklittsgruppen skulle införas en vitesklausul, som satte press på gruppen att inom angiven tid genomföra utlovade investeringar.
Om inte skulle vite utgå till kommunen svarande mot inom angiven tid icke genomförd
investering.
– Grönklittsgruppen vägrar tyvärr att gå med
på en vitesklausul. Gruppens VD har framhållit att investeringsplanen i anbudet endast
är att betrakta som en viljeyttring. Kommunens juridiska ombud har därefter vid telefonmöte bekräftat att planen ”är till intet förpliktigande”. HELA Sunne motsätter
sig i nuet försäljning till Grönklittsgruppen.
Gruppens löfte om investeringar är inte
trovärdigt.
– Vi krävde vid kommunstyrelsens möte den
8 mars, att ärendet skulle återremitteras till
den s.k. styrgruppen med uppdrag att fortsätta
förhandlingarna med Grönklittsgruppen. Syftet skulle vara att i avtalet få in en vitesklausul
enligt ovan. S, C, M och SD röstade dock för
att genomföra affären utan en tvingande vitesklausul. Vi kommer den 21 mars att resa krav
på återremiss vid kommunfullmäktiges möte.

Byskolornas vara eller inte vara är fortfarande en öppen fråga trots folkomröstningen. Kommunens skolplan för 2016-2019
ska antas av kommunfullmäktige kommande
måndag. S, C och M motsätter sig att byskolorna nämns i skolplanen. De röstade den
8 mars vid kommunstyrelsens möte ned
HELA Sunnes förslag till skrivning: ”I
kommunen finns ett antal byskolor. Dessa har
även i framtiden en plats i Sunnes skolstruktur”.
– Vårt förslag stöddes av MP och SD. Återstår att se hur det går i kommunfullmäktige.
HELA Sunne anser att Wiklanderska
gården vid Kvarngatan inte bör rivas .
Kommunens arbetsutskott, d.v.s. majoriteten,
S, C och M, beslutade den 27 januari att rivningsförbudet skall utgå, när ny detaljplan för
kvarteret utarbetas. Endast HELA Sunne
slog vakt om rivningsförbudet.
– Att medge rivning av det fina gamla trähuset är märkligt, eftersom Sunne kommun
nyligen blivit medlem i föreningen ”Trästad
Sverige”. Detta efter förslag från Gunilla
Ingemyr (C). Noteras skall att Sunnes kommunalråd Tobias Eriksson (S) blivit invald i
föreningens styrelse med Gunilla Ingermyr
som suppleant. Somliga lever inte som de lär.
– Enligt länsstyrelsen har huvudbyggnaden
med tillhörande packbod stora kulturhistoriska
värden. Hur det blir, avgör så småningom
kommunfullmäktige. HELA Sunne
kommer att rösta för fortsatt rivningsförbud..
HELA Sunne vill öppna nedlagda stationer längs Fryksdalsbanan. Vi ville därför
i kommunens remissyttrande till Kollektivtrafikmyndigheten beträffande trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2017-2021 få med
att förutsättningar för att öppna nedlagda stationer skulle utredas. Men det blev blankt nej
vid kommunstyrelsen den 9 februari från S, C
och M. Stödde vårt förslag gjorde SD.
HELA Sunne behöver Dig!
Bli medlem! Sätt in 100 kr på BG 155-8816.
Läs mer på www.helasunne.se

