Frågor utan svar
om nya badhuset
På fullmäktige den 20 juni ställde Vänsterpartiet en
interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Bengt Ericsson (C).
Catarina Wahlgren har frågor till Bengt Ericsson om hyresnivåer
Frågan ställdes för att få klarhet i om det faktum att det nya badhuset blev dyrare än
planerat har någonting att göra med att Norrtälje simklubb också fått kraftigt ökade
taxor, fördubblad hyra för ungdomsverksamhet och en hyresökning med 400 procent
för vuxenverksamhet. Den handlade även om klubbens möjligheter att anordna
simtävlingar.
Fullmäktige fick ett skriftligt svar som Bengt Ericsson också läste upp från talarstolen.
Någon mer debatt blev det inte trots att jag frågade varför Bengt Ericsson inte svarat
på den skrivelse simklubben skickade i januari för att få till ett samtal om de ökade
taxorna.
Något svar från Bengt Ericsson fick jag alltså inte där och då. Det var konstigt då
frågan hade till oss lyfts av engagerade medborgare för att få till en öppen debatt om
varför det ser ut som det gör.
I stället fick jag svar från Bengt Ericsson via mejl. I mejlet skriver Bengt Ericsson att
han inte sett skrivelsen och att han annars är väldigt bra på att besvara på inkomna
brev. Han skriver också att brev kan komma på villovägar, vilket det tyvärr verkar
som att detta gjort efter att jag har gjort en extrakoll med nämndsekreteraren.
Det är djupt beklagligt att skrivelser försvinner. Bengt Ericsson kunde från talarstolen
ha svarat att han inte sett brevet och att han ville återkomma i frågan. I stället väljer
han att med otrevlig ton kontakta mig via mejl där han kräver en kopia av skrivelsen
och antyder att den inte ens skulle finnas. För detta kräver han också en ursäkt, vilket
är obehagligt
I Bengt Ericssons mejl lyfts det även att jag personligen är djupt engagerad i
simklubben och att ”det vore besynnerligt” om mitt parti skulle stå bakom synsättet i
interpellationen. Jag har ett barn som simmar, jag är vare sig ledare eller ledamot i
någon styrelse i simklubben. På sin höjd bakar jag mjölk- och glutenfritt kaffebröd när
ungdomarna säljer fika för att få in pengar till verksamheten.
Bengt Ericsson, om någon, vet att vi som är aktiva människor och delaktiga i
föreningslivet träffar många medborgare och att vi många gånger är deras kanaler in
i politiken. De lyfter frågor, funderingar och dilemman med oss när vi är ute och rör
på oss och det är precis som det ska vara.

Vi har diskuterat den här interpellationen på vårt gruppmöte och det var ingen som
hade någonting att invända emot den. Vi är överens i vårt parti om att ideella
föreningar, speciellt de med ungdomsverksamhet, ska ha bra förutsättningar att
verka i vår kommun.
Jag förstår det Bengt Ericsson sa i talarstolen, vilket också poängteras i mejlet, att
det viktigaste är att allmänheten får tillgång till badhuset. Vi sätter oss inte mot det,
inte på något sätt.
Det jag tog upp i talarstolen var att året har 365 dagar, att hela badhuset inte skulle
behöva stängas av vid simtävlingar och att tävlingarna inte kräver relax och
äventyrsbad. Är tre dagar verkligen det högsta antal dagar simklubben kan anordna
tävlingar utan att det inkräktar på allmänhetens badtider, även om en del av
tävlingstiderna ligger utanför badhusets egentliga öppettider? Det här är bara frågor
till Bengt Ericsson, inget påhopp som jag tänker be om ursäkt för.
Enligt uppgift har ordföranden i simklubben sänt dig en extra kopia på skrivelsen efter
fullmäktigedebatten. Bengt Ericsson får dock hojta till om han fortfarande vill en
kopia, för då skickar jag den till honom.
Catarina Wahlgren, V, Gruppledare Norrtälje

