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Singö utveckling nobbar kommunens förslag
NORRTÄLJE Föreningen Singö utveckling avvisar kommunens erbjudande att köpa och arrendera
skolbyggnaderna på Singö för 550 000 kronor.

Det beslutade medlemmarna vid ett extrainsatt möte på söndagen.

Föreningen har tidigare blivit lovad att köpa hela skolan med tillhörande mark för 381 000 kronor.

Norrtälje kommun hade erbjudit Singö utveckling att köpa Singö skolas huvudbyggnad för 550 000 kronor, och
arrendera resten under 50 år framåt. Detta avvisade föreningens medlemmar vid ett möte på söndagen.

– Det var ganska upprörd stämning. Så här kan man inte göra. Vi avvisar kommunens förslag som de ligger och vill ha
fortsatt dialog på medlemmarnas begäran, säger Britta Lundqvist, ledamot i styrelsen för Singö utveckling.

Föreningen hade tidigare fått ett så kallat letter of intent, och ett muntligt löfte om att köpa hela skoltomten för 381
000 kronor. Detta har kommunen sedan backat från, med hänvisning till att Singö utveckling är en ekonomisk förening
som enligt lag inte får gynnas på det sättet.

– Vi tycker inte att de har rätt när det gäller lagbrott, och vi tycker inte att de tänker rätt när det gäller landsbygdens
möjligheter att leva. Det är ett paragrafrytteri, säger Britta Lundqvist.

För att istället kringgå paragraferna vill Singö utveckling nu se över möjligheten att ombilda sig till en ideell förening.

– Det vi fick med oss från medlemmarna är ett uppdrag att begära en förlängning av letter of intent till den sista
september så att vi hinner få lite tid på oss att titta på det här, säger Britta Lundqvist.
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Utöver det höjda priset har ett annat problem tillstött med skolbyggnaden.

– Det har kommit till vår kännedom att en av fastigheterna har drabbats av en omfattande vattenskada. Vi måste
kunna besiktiga den innan vi tar ett beslut, säger Britta Lundqvist.

Vilket köpeerbjudande från kommunen skulle ni kunna godta?

– Det är bara om det ligger mycket nära den ursprungliga överenskommelsen. Det är bara då medlemmarna känner att
det är okej, säger Britta Lundqvist.

Kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M) håller fast vid kommunens linje, om Singö utveckling skulle
ombildas till en ideell förening eller inte.

– Även om det är möjligt med en underprissättning - även om det tangerar likabehandlingsprincipen- så anser vi att vi
måste värna alla skattebetalares tillgångar. Då är underprissättnings inte aktuell, skriver Bino Drummond i ett sms till
NT.

Han påminner också om att kommunens förslag också innefattar ett löfte om landsbygdsutvecklingsstöd på 100 000
kronor till Singö utveckling.

– Erbjudandet netto är alltså 450 000 kronor, utan varken olagligheter eller oförsiktig hantering av skattebetalarnas
tillgångar, skriver Bino Drummond.

Det bör upprepas att detta erbjudande alltså gäller att köpa en avstyckad del av tomten med skolans huvudbyggnad,
samt arrendera resten. Inte köpa hela tomten, som Singö utveckling först hade blivit lovade.
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