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26 utan jobb när Rosenön sälj
Konferensanläggningen Rosenön vid Smådalarö säljs
till en privatperson och all verksamhet läggs ner.
Därmed står minst 26 personer utan arbete.
Personalen ville ta över driften men anbudet ansågs
inte vara konkurrenskraftigt.
- Det känns rent ut sagt för djävligt. Vi känner oss
överkörda, säger en av de anställda.
Hyresgästföreningen säljer
anläggningen till IT-miljardären Niklas Zennström, som
tänker förvandla fastigheten
till privatbostad. Något som
kommunstyrelsens ordförande
i Haninge, Gilbertde Wendel
(m), tycker är tråkigt.
- Det har varit en bra kursgård och Hyresgästföreningen
borde ha tagit sitt ansvar och
sålt anläggningen till personalen. Där är vi besvikna. Och
vad en privatperson skall göra
med 94 sovrum har jag svårt
att förstå, säger han.
Köparen har inte varit i
kontakt med kommunen om
vilka villkor som gäller för
Rosenön och vilka tillstånd
som krävs för att göra förändringar av fastigheten.
- Vi önskar naturligtvis att
det även fortsättningsvis blir
en verksamhet inom besöksnäringen, säger Gilbert de
Wendel.
Köpte ön 1979
Hyresgästföreningen köpte
Rosenön av LKAB 1979 med
villkoret att anläggningen
skulle drivas för konferenser
och kurser. Något som de anställda anser att föreningen

borde ha skrivit in i det nya
köpeavtalet. .
- När vi köpte anläggningen hade vi stort behov av
internutbildning och konferenser. Men allt förändras
över tid. Idag ser behoven
annorlunda ut och vi har inget
behov av den här typen av
verksamhet, säger Hyresgästföreningens ordförande
Barbro Engman.
Personalen på Rosenön
fick i våras höra talas om en
förestående försäljning. Några
gick då ihop, skaffade finansiärer och lade ett bud på fastigheten. Men Barbro Engman
och Hyresgästföreningen ansåg att budet var för lågt för
att vara intressant.
"Det är olyckligt"
Robert Noord, (s) är oppositionsråd i Haninge kommun:
- Det är olyckligt att konferensverksamheten läggs ner
och att fastigheten görs om
till privatbostad. Dels försvinner arbetstillfällen från
skärgården och dels tillgängligheten till en vacker plats.
Förutom de 26 fast anställda
förlorar även de tillfälligt anställda sina jobb samt 15
entre-

prenörer med städuppdrag och
spa-verksamhet.
Robert Noord har via brev
välkomnat Niklas Zennström
till Haninge kommun och bjudit in till samtal om oron för
att arbetstillfällen går förlorade.
I ett brev till kommunstyrelsen skriver Eva Wretling, landskapsarkitekt och
trädgårdsmästare på Rosenön
bland annat att när Hyresgästföreningen köpte Rosenön
av LKAB fick man anläggningen till ett rimligt pris mot
löften om att driva verksamheten vidare samt att ta
hand om personalen. Hon anser att det är ofattbart att föreningen inte själv levt upp till
samma intentioner.
"Ett ekonomiskt val"
- Jag önskar också att vi kunde ta ansvar för skärgårdarna
men det är inte vårt uppdrag.
Vi skall inte vara en marknadsaktör när det gäller konferenser. Vi företräder våra
medlemmar och valet av köpare var ett ekonomiskt val
som kommer att gynna dem,
säger Barbro Engman, som
lovar att man ska försöka hitta
individuella lösningar för var
och en av de anställda.
Verksamheten: stängs den
sista november i år. Under
december kommer alla inventarier att säljas ut och i
början av januari tar den nya
ägaren över.

96-rummaren på Rosenön blir
privatbostad
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