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Länsstyrelsen i Stockholms län
Sändlista

Anmärkning om underrättelsebrev avseende ny våtmark i Solna
Länsstyrelsen gav i maj 2018 Brf Brunnsviken möjlighet att yttra sig i frågan om vattenverksamhet för
anläggning av en ny våtmark i Bergshamra, Solna. Förening är tacksam för denna möjlighet att dels
äntligen få information och dels erbjudas möjlighet att yttra sig om en stor anläggning som planeras
grävas i fårhagen omedelbart intill vårt boende. Länsstyrelsen krävde in svar den 12 juni vilket såväl
Brunnsviken som andra föreningar och privatpersoner lämnade in.
Föreningens ställningstagande kvarstår från brevet till Länsstyrelsen den 10 juni nämligen
•
•

Att föreliggande anmälan om vattenverksamhet ska avstyrkas alternativt skjuta upp beslutet.
Att Solna stad ska avkrävas en samlad och entydig beskrivning av planerad vattenverksamhet. Denna beskrivning ska sändas till Länsstyrelsen och samtliga berörda fastighetsägare enligt Länsstyrelsens definition. Syftet är att kunna bedöma verksamhetens art, omfattning, miljöeffekter och påverkan på närliggande fastigheter inför ett kommande beslut

Det har kommit till föreningens kännedom att en enskild handläggare i Solna stad nyligen skrivit ett
”Yttrande över underrättelse” vilket skickats till Länsstyrelsen.
I tidigare brev har handläggaren i Solna försökt vederlägga och nu bemöta solnabornas brev, men
utan att tillsända underlaget till berörda. Det ovan nämnda dolda underrättelsebrevet innehåller
rubriken ”Svar på BRF Brunnsvikens yttrande” med oklar information.
Det är en rimlig och rättssaker ordning att en myndighet inhämtar information från olika intressenter
med krav på form och tidpunkt för inlämnande, givetvis ska härvid alla intressenter ges samman
förutsättningar. Att det sedan bedrivs underrättelseverksamhet och någon part inkommer med dolt
underlag omedelbart innan beslut är anmärkningsvärt. Om detta påverkar beslutet bör förfarandet
granskas.
Enligt Brf Brunnsviken stadgar är föreningens ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen. Som tidigare påpekats är risken uppenbar för en ekonomisk konflikt om föreningens
byggnader påverkas av det omfattande grävarbetet. Det bör noteras att föreningens har ett
taxeringsvärde på 169 mnkr. Handläggaren hänvisar till ”anlitad externa expertis” utan att ange källa.
Det kan därför inte uteslutas att handläggaren far med osanning. Handläggaren vägrar dessutom låta
genomföra erforderliga besiktningar före och efter genomfört arbete vilket är normalförfarande.
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Ansvarsfrågan är fortsatt ytterst oklar. Ingen av det stora antalet så kallat ansvariga som nämnts har
framträtt och det kan därför inte uteslutas att handläggarens agerande inte grundas på erforderliga
mandat. De ”ansvariga politikerna i tekniska nämnden” har exempelvis inte haft frågan uppe enligt
de protokoll som offentliggjorts 2018. Det kan vidare noteras att underrättelsebrevet skickas in i ett
läge då resultatet av valet bearbetas i ansvariga nämnder för kommande mandatperiod.
Den tidigare påpekade utomordentligt djupa oron över riskerna med ny damm och sankmark
kvarstår. Skulle Solna stad hänvisa till en handläggare då föräldrar, försäkringsbolag etc utkräver
ansvar?
Det saknas fortfarande projektplan med mål och syfte, entydigt ritningsunderlag, riskanalys, skötselplan etc. Att det bedrivs underrättelseverksamhet är inget som bejakas av Kommunfullmäktige,
tvärtom är stadens styrande dokument mycket tydliga med följande krav:
•

•

Solna stads kommunikation ska säkerställa att medborgarna har tillgång till information om
de beslut som staden fattar och har möjlighet att påverka den demokratiska beslutsprocessen.
Solna stads kommunikation ska stimulera till dialog och delaktighet. Det innebär att staden
ska tydliggöra beslut, beslutsprocesserna och möjligheterna att påverka.

Det finns således inga undantag för att inte informera bergshamrabor eller för enskild handläggares
anmärkningsvärda verksamhet.
Den rimliga slutsatsen av ovanstående är att verksamheten omedelbart ska avkrävas tydlighet
delaktighet och öppenhet.
Om Länsstyrelsen önskar mer underlag inför beslut kommer Brf Brunnsviken att bidra med sådant,
givet att tid ges för nödvändig styrelseberedning och beslut inom föreningen.

Med vänlig hälsning

Lars-Åke Hansson
Ordförande i Brf Brunnsviken
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Sändlista
Länsstyrelsen i Stockholm, Enheten för miljöskydd, Box 22067, 104 22 Stockholm

Som orientering
Medlemmar i Brf Brunnsviken
Brf Kornet i Bergshamra
Övriga bostadsrättsföreningar i Bergshamra
Bergshamra koloniförening
Rikard Höse och Sara Åsbrink
Gunnel Nordin och Peter Lamming

Solna stad, avsett för
Kommunfullmäktiges ordförande, Sven Kinnander (m)
Kommunfullmäktiges 1.vice ordförande, Helene Ekegren (m)
Kommunfullmäktiges 2.vice ordförande, Georgios Kontorinis (s)
Kommunfullmäktiges 3.vice ordförande, Susanne Nordling (mp)
Kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (m)
Kommunstyrelsens 1.vice ordförande Marianne Damström Gereben (l)
Kommunstyrelsens 2.vice ordförande Arne Öberg (s)
Tekniska nämnden (dnr: TND/2017:1019)
Tekniska nämndens ordförande, Magnus Persson (c)
Tekniska nämndens 1.vice ordförande Magnus Nilsson (m)
Tekniska nämndens 2.vice ordförande Victoria Johansson (mp)

Medföljande brev
1.

180610 Yttrande till Lst från Brf Brunnsviken 535-43890-17.
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