
Aksjonen <Nei til massedeponi ved Hestsjøen>

Trondheim 16/3-15

Trondheim AP

Ved/Bystyregruppen

Spørsmål angående AP sin behandling av massedeponiet ved Hestsiøen (Skiefstad Vestre og

Benberg

1. Det var ... som ba om å utsette saken i Bygningsrådet 4/3-14.

Hvorfor?

2. Når bestemte AP for å be om utsettelsen av saken i Bygningsrådet 4/3-L4?

Hvem i AP, og når tok denne person initiativ til det?

Kan dere dokumentere det?

3. I perioden mellom utsettelsen av saken 4/3-L4 og behandling 18/3-L4 vet vi det har vært

møter på Rådhuset mellom grunneierne på Skjefstad Vestre inkludert Ola Borten Moe og

mange politikere.

Hadde AP slike møter, og hvem deltok i så fall på disse møtene fra AP?

Og fra grunneierne?

Hvor mange møter var det i denne perioden?

Var Graver AS og Selberg Arkitekter representert?

Finnes det møtereferater fra møtene og kan vi i så fall få en kopi av disse?

4. Har det før dette, vi tenker spesielt på perioden fra 15/9-13 fram til Bygningsrådets

behandlin g 4\-tq, vært kontakt mellom grunneier Ola Borten Moe og noen fra

bystyregruppen i Trondheim AP i forhold til saken?



I Trondheim AP tenker vi spesielt på de som sitter i Formannskapet, Bygningsrådet ,

Byutviklingskomiteen og i Kontrollkomiteen .

5. I Bygningsrådet 25/6-L4 foreslo dere og lot deponiet på Skjefstad Vestre gå videre på tross av

at Rådmannen på nytt anbefalte at det skulle stoppes. Hvorfor hørte dere ikke på det?

I tillegg dro dere inn deponiene Storler og et annet, selv om saken og utgangspunktet handlet

om deponiet ved Hestsjøen som skulle sammenlignes med de andre deponimulighetene i

Trondheim

Begge disse deponiene ble heller ikke anbefalt av Rådmannen. De var svært lite omtalt i

framlegget og har aldri tidligere blitt behandlet i Bygningsrådet.

Hvorfor foreslo og stemte dere for at disse to deponiene også skulle få gå videre når de var

så dårlie utredet, ikke anbefalt av Rådmannen og aldri behandlet i Bygningsrådet før?

6. I denne saken sier dere at dere skal avgjøre saken på gruppemøtet neste mandag, og at det

er flertallet som bestemmer hva som blir AP sin stemmegiving i saken.

Er det alltid slik?

Finnes det eksempler på at bystyregruppen AP ikke har fulgt flertallet?

Vi tenker da på perioden 1999 .........fram til i dag. .

Vi setter en frist på kl 18 i kveld på å svar på disse spørsmål til e-postene:

snorre.vi kda I @ mai l.com

Hvis det er for kort tid, ber vi om svar på de spørsmål dere rekker, og at dere da starter med

spørsmål Iførst og så videre nedover.

For aksjonen (Nei til massedeponi ved Hestsjøen>

Snorre Vikdal Anne Hokstad

Leder og talsperson aksjonstyret Nestleder aksjonsstyret


