Hej Isak,
Tack för info och länken till referatet från utfrågningen i Lidingö Bibliotek.
Tyvärr måste jag konstatera att referatet lämnar en hel del övrigt att önska. Inte nog med att vissa
väsentligheter saknas, det innehåller dessutom rena felaktigheter vad avser mina inlägg som
representant för Sverigedemokraterna på Lidingö. Mycket trist!
Här är en punktlista med korrigeringar av referatet från min sida:
1. Som nummer två, efter Centerpartiet, att presentera SDs miljöpolitik på Lidingö inledde jag
med att berömma ön för att vara mycket trivsam och trevlig att bo på, särskilt därför att man
sedan lång tid tillbaka månat om öns natur och naturområden. SD stöder helt och fullt detta
arbete.
2. Jag nämnde också i mitt inledningsanförande att det största hotet mot Lidingös naturområden
är byggandet och befolkningsökningen på ön. Särskilt påtalade jag att belastningen på
transportmidjan i Kottla kommer att öka med en ökad inflyttning till Käppala och Brevik. Det jag sa
är inte att SD är emot byggande och inflyttning till Lidingö, bara att ytterligare befolkningsökning
på Lidingö kommer att försvåra bevarandet av Lidingös fina naturområden.
3. I mitt inledningsanförande tog jag också, som första debattdeltagare, upp Blåplanen och
Grönplanen, och att SD på Lidingö helt och fullt ställer oss bakom dessa båda planer och
genomförandet av de till planerna hörande åtgärdslistorna.
4. Tidigt i referatet påstås att SD var annorlunda i förhållande till övriga partier. Detta är ett rent
felaktigt påstående, förutom på en punkt: SD anser att så kallade klimatåtgärder är bortkastade
ansträngningar och pengar på Lidingö. Klimatfrågan är global och inte lokal, vilket jag tydligt
redogjorde för längre fram i debatten. Jag nämnde också att Sverige som land sannolikt är
världsledande vad gäller fossilfri elproduktion; mer än 90 % av Sveriges totala elproduktion är
fossilfri. Vad gäller vårdandet av miljön på Lidingö har SD inte någon avvikande uppfattning i stort
från övriga partier som deltog.
5. Jag ifrågasatte inte temperaturrutvecklingen på jorden. Jag sa mycket tydligt att jordens
medeltemperatur har stigit med c:a en (1) grad de senaste 150 åren, men att
temperaturstegringen de senaste 20 åren varit mycket liten. Huruvida den successiva
temperaturhöjningen på jorden är ett problem eller inte berörde jag inte alls.
6. Flyktingfrågan var över huvud taget inte uppe till debatt och hörde inte till ämnet för dagen, och
jag nämnde inte denna fråga med ett enda ord.
Det var oerhört tråkigt att läsa detta referat med så många felaktiga påståenden om SD och så
många undanhållanden om SDs miljöpolitik på Lidingö. Jag förutsätter att ni snarast möjligt och i
tid före valdagen korrigerar och rättar referatet så det bättre stämmer med verkligheten och vad
som sas på mötet.
Hälsningar, Göran Kull, sekr. SD Lidingö
--Göran Kull

