Sölvesborg – bokskogsstaden för oss alla!
Med en papegojas envishet dristar sig samstyret den 8 februari ånyo att med minsta
möjliga politiska majoritet en gång för alla undanröja ett av Sölvesborgs äldsta och mest
kända varumärken, den unikt tätortsnära bokskogen i Vitahallsområdet.
En röst för detta illa genomtänkta prestigeprojekt blir ett obotligt och kontraproduktivt
ingrepp i vår gemensamt ägda fysiska och mentala närmiljö. Av den befintliga till större
delen högstammiga bokskogen kommer 90.000 kvadratmeter att exploateras och
försvinna.
Förslaget strider helt emot de tidigare i full politisk enighet antagna riktlinjerna och
planerna för kommunens framtida gestaltning: ” Ett övergripande mål är att bevara och
utveckla Sölvesborgs unika och värdefulla natur- och kulturmiljöer så att de även i
framtiden kan bidra till kommunens attraktivitet som boendeort”. Vilken trovärdighet kan
vi tillerkänna de lokalpolitiker som gör precis tvärtom och nu vill skövla allas vår
bokskog?
Resultatet av de föregående samråds- och granskningsprocesserna har dessutom givit ett
glasklart besked om att en massiv folkopinion vill bevara bokskogen. Bevisbördan för alla
lösa påståenden om att det finns en väsentligt större ”tyst opinion” för motsatsen vilar helt
på Samstyret. Om inte annat torde säkert rösträkningen efter nästa års allmänna val ge ett
entydigt svar.
Förslagets för all framtid ohjälpliga negativa konsekvenser för den tätortsnära, klimat- och
inte minst människovänliga bokskogens värde är mer än väl dokumenterade. Du som av
dina väljare direkt har hedrats med en plats i kommunfullmäktige äger ett förpliktande
personligt ansvar för hur du väljer att rösta. Särskilt om det utifrån en ytterst marginell
majoritet, blir just din enda avgörande röst, som resulterar i att ädellövskogen i Vitahall
aldrig blir möjlig att återskapa; ett sorgligt besked om ett djupt underskott på
demokratiskt inflytande.
Varför inte i stället skynda långsamt i syfte att tillsammans eftersträva en annorlunda mer
långsiktigt hållbar och rationell strategi för den gröna stadens framtida gestaltning med
fokus på andra konstruktiva alternativ? Så har ju visat sig vara fullt möjligt beträffande
andra större bygg- och utvecklingsprojekt som exempelvis Innerhamnen och Malbork.
Vi alla, unga som äldre, som redan bor i eller nära en ännu grön men ömtålig miljö är
givetvis inte motståndare till förändring men inte till vilket pris som helst! Samstyret har i
flera viktiga samhällsfrågor sakkunnigt och framgångsrikt lyssnat med båda öronen. Låt
oss höra att denna förmåga fortfarande är i behåll.
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