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Motion
av herr L e n n a r t R Y d b e r g m .fl. (fp) angående åtgärder i
syfte att bevara almarna i Kungsträdgården
Beslutet om att fälla almarna i Kungsträdgården var onödigt och felaktigt. Men
rätten för en i demokratisk ordning tillkommen majoritet att fatta även felaktiga
beslut måste respekteras. Försöken att med våld hindra verkställigheten av beslu·
tet kan inte försvaras. De som anser sig kunna ta rätten i egna händer skadar
arbetet på att skapa en mänskligare och trivsa mmare stad och försvårar den nödvändiga dialogen mellan företrädare för olika önskemål och ynpunkter.
De övergrepp som begåtts av små grupper är dock bara en liten del av vad som
framkommit i samband med händelseutvecklingen under de senaste dagarna. Viktigare är att det framkommit att en opinion vida starkare än många tidigare anat
starkt engagerat sig i frågan om almarna. Uppenbarligen är det fråga om en opinion med stöd från snart sagt alla samhällsgrupper.
Även den som anser att sakskälen talar för alt almarna bör fällas kan naturligtvis ändra sin slutsats om det framkommer alt väldigt rm1nga upplever almarna som
värdefulla. Hänsyn till en stark och uttalad folkopinions önskemål är också sakskäl
som bör vägas mot andra skäl av exempelvis teknisk och ekonomisk karaktär.
Hänsyn till kostnaderna i samband med en omprojektering av stationslösningen
var för många ett starkt vägande skäl vid
till almarna. Den
oväntat starka uppslutningen kring almarna aktualiserar frågan om det inte kan vara
värt att ta de merkostna der som kan uppstå.
De försök som gjorts för att sätta sig över i demokratisk ordning fattade beslut
kan inte accepteras. Även ett för stort avstånd mellan väljare och valda kan emellertid innebära att respekten för demokratin undergrävs. Fullmäktige bör få tillfåUe
att på nytt ta ställning till frågan om almarna innan någon slutlig åtgärd vidtages.
Skälen för att låta almarna vara kvar var redan tidigare hållbara, ytterligare skäl

har tillkommit.
Med hänvisning till ovanstående bemställes
att kommnruullmälrtige uppdrar åt vederbörande kommunala organ att vidta åtgärder i syfte att bevara almarna i Kungsträdgånlen.
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unnart R ydbug

Slaffan Thorsell

Ruth Holmkvisf-Svensson

Curt Gille

Sven Högberg

lars Strand

Sigrid Modig

MargarelM lindqvist
r;u d

