
Aksjonen <Nei til massedeponi ved Hestsjøen>

Trondheim t6/3-1,5

Trondheim HØyre

Ved/Bystyregruppen

Spørsmål aneående Høvre sin behandling av massedeponiet ved HestsiØen (Skiefstad Vestre og

Benberg

1. Saken om massedeponi ved Hestsjøen ble utsatt på Bygningsrådet møte 4/3-L4, og ble så

behandlet i Bygningsrådet 18/3-L4. Vi vet det har vært møter på Rådhuset mellom

grunneierne på Skjefstad Vestre inkludert Ola Borten Moe, og mange politikere.

Hadde HØyre slike møter med de, og hvem deltok i så fall på disse møtene fra Høyre?

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?

2. Har det før dette, vi tenker spesielt på perioden fra L5/9-13 fram til Bygningsrådets

behandlingAp-tq, vært kontakt mellom grunneier Ola Borten Moe og noen fra

bystyregruppen iTrondheim Høyre i forhold til saken?

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

Byutvikl i ngskomiteen.

3. Høyres er søskenbarn med ............., som er en av de 4 grunneierne som står bak

sØknaden om massedeponi ved Hestsjøen. . og ......... har felles bestefar



var med på behandlingen av saken tre ganger. .......... meldte seg ikke inhabil noen av

gangene og var med på å stemme for at prosjektet fikk gå videre.

Vi er klar over at man ikke automatisk er inhabil om man er søskenbarn til noen, og vi vet ikke om

det har vært kontakt mellom ....... og i saken.

Har ......... ..,. bedt om å få vurdert sin habilitet i saken?

Hvis ikke, hvorfor ikke?

4. Er det noen i Bystyregruppen som har et forhold til Ola Borten Moe eller noen av de andre

grunneierne der som kan karakteriseres som vennskapelig?

Definisjonen på det er en balansegang, men vi tenker da på at man møtes jevnlig eller har en

del kontakt via telefon og sosiale medier, eller for eksempel er med på begravelser til familie

til den andre.

Ola Borten sitter ikke i Bystyret og har ikke verv iTrondheim SP så det skulle ikke være så

mange grunner til å ha tett kontakt med han.

Vi ber om å få svar på disse spørsmålene på kl 18 i kveld på å svar på disse spørsmål til e-postene:

snorre.vikda I @ ma il.com

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

spørsmål 1 først og så videre nedover.

For aksjonen ((Nei til massedeponi ved Hestsjøen>

Snorre Vikdal Anne Hokstad

Leder og talsperson aksjonen Nestleder aksjonen


