
Skammens mur.
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Österåkers största, lokala parti

Bakgrunden är följande:
Richard har svårt att ta sig fram i sin 
rullstol. Särskilt svårt var det runt hans 
nybyggda hus i Österskär. Lösning-
en blev en mur, lite utfyllnad av den 
branta tomten, en stensatt parkering 
och en flytt av infarten.

Problemet är att delar av muren kom 
att hamna ca 25 cm in på kommunens 
mark - dessutom på s.k prick-mark. 
Men eftersom muren var svagt böl-
jande var det bara på tre ställen som 
övertrampen skedde!

I ett drygt halvår har ett flertal tjäns-
temän gjort studiebesök hos Richard. 
Det har gjorts mätningar och beräk-
ningar och tagits fram nya färska tomt-
kartor. Fakta kvarstår. Kommunen har 
rätt och Richard har fel. Riv muren 
och flytta in de tre utbuktningarna. 
Eller ”böta” 30.000 för självsvåldigt 
byggande. Det är den verklighet som  
Richard står inför. Skandal kan man 
kanske tycka. Eller skamligt. Man 
behöver ju inte lyfta blicken särskilt 
långt för att se andra byggnationer i 
kommunen som också borde hamna 
på ”självsvåldiga husbyggares svarta 
lista”.

Kommunens tjänstemän har gjort det 
dom ska, nämligen att följa gällande 
lagar och regler. Det är kommunens 
politiker som borde vakna och göra 
något åt eländet. Richard behöver sin 
mur för att kunna leva ett drägligt liv 
som rullstolsbunden. Kommunen be-
höver verkligen inte sina tre mark-
snuttar à 25 cm.

Vad tycker du?
Är det inte dags att för en gångs skull 
låta förnuftet segra över byråkratins 
stelbenta omänsklighet?

Vårt förslag är:
Släpp ärendet och låt Richard få  
behålla sin mur. Alla andra beslut är 
både korkade och skamliga.

Han heter Richard Norén, och sitter i rullstol. En neurologisk 
sjukdom har slagit ut hans förmåga att röra sig fritt. Och som om 
det inte var ”nog” byggde han en mur som han kanske inte borde 
ha gjort. För ett halvår sedan förklarade nämligen Österåkers 
kommun krig mot Richard och hans mur – eller rättare sagt cirka 
25 cm av sagda mur.


