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Bedårande. Vyn ut mot Sanddamm, en av flera möjliga platser för en ny storhamn i Värö, är minst sagt
bedårande.
Fotograf:Jan Malmgren

”Vi vill få sitta kvar på bänken”
Det låg mycket spänning i luften när jag kom fram till Ringhals infocenter i onsdags. Fullt med
bilar och fullt i hörsalen, där drygt 200 uppretade Buabor, bofasta eller sommargäster, hade
samlats. Ja, en hel del säkert också från Årnäshalvön eller andra ställen. Men uppretade de
också. Och hade det inte varit för mitt uppdrag att skriva om mötet, hade jag inte blivit insläppt!
Det började dock lugnt, eller i varje fall förhållandevis så. Även om det säkert kokade
inombords på samhällsplaneringschef Jan Malmgren inför publikyttringar och otålighet att få
komma till tals, så behöll han sitt lugn. Och närmast som ett mantra upprepade han gång på
gång: Inga beslut är tagna, det här är bara en förstudie. Det var tyvärr få som trodde honom!
Ibland kan jag tänka, vilken tur att vi inte har direktdemokrati och folkdomstolar utan en
representativ demokrati och skolade jurister. För annars vet jag inte hur det skulle kunna gå, när
ibland väldigt upphetsade människor, pressade, oroliga och fyllda av egenintresse, samlas till ett
möte. Helt klart är att de ansvariga politiker som nu var på plats, de båda kommunalråden
Jörgen Warborn (M) och Jana Nilsson (S) samt Varbergs C-ledare, Harald Lagerstedt, ja de
hade i så fall blivit avsatta på fläcken.
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Efter Malmgrens presentation av sakfrågan blev det så dags för Henrik Svahn, ordförande i
Föreningen Buas Framtid, Hallands största samhällsförening, att säga sitt. Även han lugn. Utan
osakliga och ovidkommande utfall mot de politiker, tjänstemän och företrädare för Södra Cell
som var närvarande. Och med god förmåga att presentera de fakta och inte minst förmedla de
mer känslomässiga argument, som talar emot etablering av en storhamn i Sanddamm.
Sedan var stunden kommen för publikfrågor och synpunkter. En mängd sådana blev det
förstås. En del kloka, i sammanhanget relevanta och rimliga och för sakfrågan avgörande. Som
om ekonomin. Men också förfärande många som var rena förolämpningar mot främst
politikerna men också Södra Cell. Att de sistnämnda agerar av en sorts egenintresse, precis som
för övrigt många i publiken, är ju helt klart. Allt annat vore dessutom tjänstefel. Men att
politikerna sätter allmänintresset främst, de vill åstadkomma det som är bäst för de flesta, är lika
klart. Jag hade rest mig upp och gått om jag blivit utsatt för detta!
Ett av de klokare inläggen under kvällen kom från Conny Sevehem, tidigare C-politiker och
ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden och bosatt i omgivningarna. Han uppmanade dem
som är kritiska mot projektet att koncentrera sig på sakförhålladena, olika miljöfaktorer som går
förbi politiken och därför kan sätta stopp för hamnflytten. För med enbart ”röststyrka” kommer
Värö-bornas tusental att väga lätt mot de centrala varbergarnas tiotusental. Tänkvärt, och
förhoppningsvis tar aktionsgruppen till sig detta i det fortsatta opinionsarbetet.
Det kanske inte var syftet men de för hamnprojektet mest förödande argumenten kom från den
moderate representanten i styrelsen för Varbergs Hamn AB, Lennart Andrén. Detta när han
rapporterade att bo- lagets omsättning i dag ligger på runt 80 miljoner kronor och att man på
denna får en till två miljoner över. Hur i hela världen skall man då kunna förränta en investering
på väl över 2 miljarder kronor?
Men världen består som bekant inte bara av ekonomi och rationalitet. En kvinna i publiken
gick rakt in i mitt hjärta – förmodligen i många andras också – när hon betecknade förstudien
som okänslig eftersom konsekvenserna för de människor som bor i eller annars använder de
aktuella områdena helt har utelämnats. ”Vad förlorar inte vi, vi vill ju bara få sitta kvar på
bänken” och njuta av utsikten.
Se, det var en värdefull åsikt!
Bengt Wernersson
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