Carle –rätt man
att leda Nyköping?
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Jag gillar Nyköping högt och rent.
Lagom stort, lummigheten runt ån,
skärgården, kompisarna... Varje gång
jag kommer hem efter att ha varit på
annan ort känns det bra att det är just
här jag bor.
TROTS DET FINNS DET knappt någonting

som triggar mig så mycket som Nyköping. Speciellt irriterad kan jag bli på
kommunen och dess politiker och tjänstemän.
När de fattar felaktiga beslut. När
de inte fattar något alls. När de slänger ut konstutställningarna från stadshuset. När de inte reagerar över den tilltänkta regionindelningen, trots att den
kan innebära att Nyköping tappar sammanlagt 350 jobb på länsstyrelsen och
landstinget.
Det ﬁnns en tröghet och ﬂathet i
organisationen som då och då får huden att knottra sig. Ta till exempel förfallet på järnvägsstationen. Jag kom att
tänka på den igen när jag härom dagen tog X2000-tåget från Katrineholm
till Göteborg.
SKILLNADEN I FRÄSCHÖR mellan Katri-

neholms centralstation och vår är som
att jämföra det forna Västtyskland med
Östtyskland. Förfallet, nedskräpningen
och vanskötseln på Nyköpings Central
har varit på tapeten i ett antal år, utan
att något händer.
Det ﬁnns uppenbarligen vare sig
tillräcklig vilja eller kraft i Nyköpings
kommun för att få till en beständig
uppfräschning av detta viktiga ansikte
utåt. Funnes den kraften skulle de ansvariga politikerna och tjänstemännen
för länge sedan gjort fullkomligt klart
för SJ och Banverket att vi på inga villkor accepterar att ha en rivningstomt
som järnvägsstation.
Göran Forssberg (s) var i och för sig
uppe och diskuterade frågan med SJchefen. Men utan resultat. Nu har vi Jan
Carle (m) att hoppas på. Både i denna
fråga och i alla andra.
JAN CARLE ÄR VISSERLIGEN en belevad

och trevlig person. Men som kommunens starke man? Tillåt mig att tvivla
på att han är rätt man att få hjulen att
snurra, näringslivet att blomstra och arbetsmarknaden att expandera.
Den före detta rådmannen i länsrätten fyller 70 år nu i april. Han har
ett boende i Nyköping och ett i skånska Skanör. Rimligen ser han sitt uppdrag mer som en hedrande avrundning
på karriären än en chans att målmedvetet och visionärt driva Nyköping mot en
ljus framtid.
Det knorras redan här och var över
Carles brist på initiativförmåga och
kommunikation. Att ingen representant för näringslivet ännu tagit bladet

från munnen offentligt beror kanske
på att den kategorin människor brukar
rösta blått?

I DEN PRAKTISKA kommunpolitiska var-

dagen spelar det oftast ingen roll vilket parti eller vilka partier som sitter vid
makten. Det avgörande är att kommunens politiske big boss är en stark, driftig och kunnig politiker.
Göran Forssberg var på sätt vis en
sådan politiker. Han ville och uträttade
något med Nyköping. Även om det gick
för fort ibland och även om han vägde
lite för lätt i kontakterna med statsmakten i Stockholm.
Nu har vi Jan Carle och i rättvisans namn är det för tidigt att döma
ut honom. Men som sagt, tillåt mig att
tvivla.

TA KLÖVERN OCH TA PEAB. Klöverns ex-

pansion i Spelhagen har stoppats. Kanske rätt med tanke på den förorenade
marken. Vad vet jag? Det märkliga är
att Carle inte har någon dialog med det
betydande och seriösa företaget Klövern om sakernas tillstånd. Det borde
han givetvis ha.
Om knappt två veckor smäller det
i Nyköping Rosvalla Event Center. Självaste Melodifestivalen drar in i stan vilket
visar att Nyköping och Rosvalla har en
stor potential.
Men bakom kulisserna har Carle
sagt upp avtalet med Peab. Hela personalen har sagts upp. Carle har anlitat
en konsult i Stockholm som ska utreda
om Nyköpings kommun ska köpa hela
klabbet.
Köpa för ett par hundra miljoner?
Moderaterna som annars vill sälja allt
kommunalt som går att sälja?
ATT CARLE SAGT UPP AVTALET och satt

ekonomisk press på Peab är helt i sin
ordning. Det märkliga är att han inte
har någon dialog med samarbetspartnern och markägaren runt Rosvalla, det
vill säga Peab, om sakernas tillstånd.
Det borde han givetvis ha.
Som domare i länsrätten deltog Jan
Carle aldrig i argumenteringen. Hans
roll var mest att sitta tyst tills det var
dags att kungöra beslutet. Nu verkar
han agera likadant som kommunstyrelsens ordförande.
Det är illavarslande. Illavarslande
för oss som bor och verkar i Nyköping.
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