Ekerö 12 juni 2018

Enkel fråga till kommunalrådet Adam Reuterskiöld
Under tidig vår 2017 visade föräldrarna vid Sanduddens skola med önskvärd
tydlighet vad de tyckte om den moderatledda alliansens förslag att försälja
skolfastigheten samt att avveckla den kommunalt drivna verksamheten – en av de
mest kraftfulla folkliga protester vi sett på Ekerö i modern tid.
Öpartiet var det parti som initialt ensamt kritiserade detta illa underbyggda
moderata förslaget. Vi såg dock glädjande nog att fler och fler partier anslöt sig till
vår linje varefter det nästan unika ordförandeförslaget lades av de ensamt
kvarvarande moderaterna att det inte skulle bli någon avveckling av den
kommunalt drivna verksamheten på Sanduddens skola. Tyvärr ville dock
moderaterna fortsatt att försäljningsfrågan rörande själva skolfastigheten skulle
vara kvar på bordet. Något som Öpartiet starkt motsatte sig. I samma beslut så
slogs det emellertid även fast att Sanduddens skola skulle byggas ut med två
paralleller i åk F-6 och tre paralleller i åk 7-9, vilket Öpartiet var och är positiva till.
Beslutet kring Sanduddens skolas framtid togs för drygt ett år sedan. Vi har ännu
inte kunnat ta del av något som helst förslag till tidplan för renovering, ombyggnad
samt tillbyggnad av Sanduddens skola. Detta trots att behovet av både en
utbyggnad och ett ROT-arbete är akut, vilket vi bl.a. kunnat ta del av i lokal media.
Tyvärr verkar moderaterna inte speciellt intresserade av Sanduddens skola då det
endast krävs ett besök på skolan för att se hur sliten skolgården och byggnaden
(invändigt och utvändigt) är. Lägger man dessutom till de för skattebetalarna dyra
baracklösningarna som redan idag står där på skolgården så blir vi i Öpartiet djupt
oroade över den moderatledda alliansens senfärdighet att effektuera de egna
besluten.
Öpartiet anser att Sanduddens skolas barn förtjänar en bättre skolmiljö,
skolpersonal förtjänar en bättre arbetsmiljö och Ekerös skattebetalare förtjänar en
mer hållbar ekonomisk politik.
Mot bakgrund av ovan vill jag och Öpartiet ställa följande enkla fråga till
kommunalrådet;
* Kommer den utlovade utbyggnaden av Sanduddens skola komma igång under
innevarande år?
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