
Torrbo/Smedjebacken den 21 maj 2020 

Hej Margot.  
Skriver till dig på denna adress enligt anmodan från Socialdemokraterna i Karlstad.  
 
Mitt namn är Kent Leonardsson och är idag pensionär efter ett långt yrkesliv inom Verkstadsindustrin, 
Landstinget (25 år) och Kommunalt, Biologilärare gymnasiet Ludvika mm. 
  
Har i grunden och sedan barnsben ett gediget naturintresse som även styrt mitt val av utbildning och under 
senare år engagerat mig i en del miljöfrågor, främst beträffande de idag pågående processerna inom kommunal 
VA strategi. Främst av den anledningen att det förekommer regelrätta lagbrott och att dagens verksamheter 
skapar uttalade miljöproblem. Kanske den främsta orsaken är att fattiga pensionärer tvingas sälja sina fastigheter.  
 
Har förgäves försökt att finna vägar för att kunna belysa denna problematik och göra politiker uppmärksamma på 
denna destruktiva process. En av svårigheterna tycks vara att frågan är i vissa stycken komplicerad och tyvärr 
saknas det en hel del kunskap i frågan.  
 
Så, mitt syfte med att kontakta Er är att Ni kan vara den person av stor betydelse, en viktig röst i denna fråga. 
Inte minst utifrån Er bakgrund som Miljökommissionär vid EU och din gärning inom politiken betraktas med 
respekt. Har rönt ett stort gensvar i många viktiga frågor och torde göra så även idag gällande miljö och 
kretslopp.  
 
Att idag agera utifrån de råd som experterna förespråkar kanske inte är i linje med hur kommunerna agerar, men 
på sikt och för ett hållbart politiskt agerande måste frågan diskuteras. Att klargöra hur förloppen fungerar i 
markprocesser och skapa förståelse för komplexa näringsvävar är oerhört viktigt för betydelsefulla beslut. Ett 
handlande som kommer att spara miljarder kronor för kommunerna.  
 
Dessa frågor diskuteras idag i olika nätverk och många lever i skräck om att deras fastighet skall drabbas, att 
tvingas sälja, att leva i fattigdom resterande delen av sitt liv. Att tvingas lämna något som lågavlönad kämpat för 
i större delen av sitt liv och som fattigpensionär får du inga lån på banken. Det behöver inte vara så och för 
miljöns bästa skall det inte vara så som det är idag. Tyvärr tvingas jag att påstå ett ansvariga myndigheter tar 
idag beslut på felaktiga grunder och dessutom med en kortsiktig ekonomisk kalkyl. De politiker eller politiskt 
parti som idag tar sig an dessa frågor och som styr upp verksamheten för något, värt namnet, "Hållbar miljö", 
kommer att vara en given del av 2020-talets historik inom samhällsbygget.  
 
Så Margot, - hoppas innerligt att du med din livserfarenhet och din långa erfarenhet inom politiken kan ta dig tid 
och prioritera denna fråga. Att diskutera ovan nämnda i en mindre grupp, kanske kan ske genom ett möte t.ex. 
vid en uteservering i Karlstad, eller annan lämplig lokal i dessa Coronatider. En första kontakt per telefon för att 
diskutera möjligheterna att gå vidare kanske är det mest lämpliga?  
 
Ser fram emot ett samtal från dig Margot och att ett samarbete värt namnet Hållbar utveckling, kan utvecklas. 
Något som i förlängningen kan innebära livsavgörande förändringar för många på vår landsbygd.  
 
Med vänlig hälsning/ Kent Leonardsson  
Mobil. 070 - 755 93 93  
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