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Interpellation ang. Depåträdgården i Visby
Britt Ronsten (mp) har i en interpellation ang. Depåträdgården i Visby till mig
ställt nedanstående fråga:
”Frågan om vad som ska hända med den verksamhet som bedrevs på Depåträdgården som brann ner sommaren 2002 är ännu öppen. Kommunen får ut ett
försäkringsbelopp på många miljoner p.g.a. branden. Pengar som skulle kunna
användas till att bygga upp en ny verksamhet. Jag har läst att Lidmans handelsträdgård i Visby är till salu och nu undrar jag vilka planer kommunen har för att
ersätta depåträdgården? Är möjligen Lidmans trädgård en lösning?”
Svar:
Inom tekniska förvaltningen pågår en utredning rörande frågan om och i så fall i
vilken omfattning vi ska driva egen trädgårdsverksamhet eller köpa växtmaterialet
externt. Utredning kommer att vara klar under hösten. Gällande lokaliseringen,
om kommunen ska bygga upp ett nytt trädgårdsmästeri, så är förvaltningens
utgångspunkt att lokalisera så mycket som möjligt till Skarphäll. Hur mycket av
vårt växtmaterial som måste köpas och hur mycket vi kan odla själva, kommer att
framgå när utredningen är klar. Utifrån förvaltningens perspektiv handlar utredningen om en avvägning mellan ekonomi och kvalitet på växtmaterialet.
Att fatta ett beslut om handlingsväg brådskar inte så mycket, eftersom vi dels kan
köpa allt, för marknad finns både på Gotland och på fastlandet. Vi har även
tillgång till depå på gamla växthusplatsen i kvarteret Melonen minst ett par år till
för det dröjer ju ett tag innan bostadsbebyggelse kommer igång på platsen.
Vad gäller försäkringspengarna så ligger dessa hos kommunstyrelsen, och kan
lyftas av Tekniska nämnden efter förfrågan. Av de totalt 7,3 mkr som försäkringsbolaget betalade ut som ersättning för branden så avsåg endast 650 000 kronor
själva växthuset. Resten avsåg verkstad/förråd 2,8 mkr (numera till stor del
placerat provisoriskt på Kaserngatan – avses senare att flyttas till Skarphäll),
inventarier/verktyg m.m. 2,9 mkr och 0,9 mkr för redan nedlagda kostnader.
Det är mycket tveksamt om Lidmans trädgård är en lösning, dels för att ett ev.
inköp bör föregås av ovan nämnda utredningsarbete, dels för att Lidmans inte är
lämplig att bara kliva in i, anpassningsarbeten behövs. Vidare behövs försäkringspengarna huvudsakligen för annat än inköp och anpassning av ett nytt växthusområde. Dessutom är förvaltningens mening att utnyttja Skarphäll maximalt.
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