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Nämndinitiativ 

Kommunstyrelsen i Härryda 2022-03-24 

Avveckla Härrydas systerstadsavtal med Namyangju, Sydkorea. 

Ledande politiker och tjänstemän i Härryda kommun mottog 2022-03-23 ett brev från Giny 

Woo från organisationen koreandogs.org som även tillskrivit andra vänorter till Namyangju 

såsom Dresden (Tyskland) och Vejle (Danmark) i samma ärende senaste dagarna. 

Organisationen uppmanar Härryda att driva på Namyangju att upphöra med det omfattande 

djurplågeriet mot framförallt hundar som förekommer i Namyangju. 

Enligt uppgifter i mailet från Namyangju, som förefaller trovärdigt, finns bilder och flertal 

länkar till uppgifter som stödjer att det förekommer omfattande djurplågeri i samband med 

uppfödning av hundar för människoföda i hundköttsindustrin i Namyangju. 

Sverigedemokraterna i Härryda har i senaste två budgetarna för Härryda kommun aktivt 

föreslagit att systerstadsavtalet med Namyangju avvecklas. Vi har i artikel i Lokalpressen 2021-

02-12 ”Landvetter Södra - Vad tror de styrande skall ske söder om motorvägen?” lagt ut texten 

om det vansinniga i att Härryda kommun skall ha Namyangju som förebild för stadsutveckling. 

https://e-tidning.lokalpressen.eu/p/harryda/2021-02-12/a/landvetter-sodra-vad-tror-de-

styrande-skall-ske-soder-om-motorvagen/2533/379501/18644553 

Ur SD:budget 2021 

”En konsekvens av att Sverigedemokraterna vill avveckla Landvetter Södra Utveckling AB är att vänortensavtalet med 

Sydkoreanska Namyangju inte fyller den grundläggande funktion och inte utvecklas och fördjupas utan istället avvecklas.” 

”En rad bolag, bidrag till organisationer samt interna kostsamma projekt läggs ner såsom KOLV, Landvetter Södra Utveckling AB, 

nyss avslutade visionsarbetet, Agenda 2030 och vänortsavtal med tillhörande resor till Namyangju för den politiska ledningen. 

Nyttan är tveksam eller obefintlig för invånarna och binder upp resurser i kommunhuset som används bättre på 

kärnverksamheten.” 

Ur SD:s budget 2022 

”I stället för att driva detta sorgebarn vidare måste kommunen dels fokusera på småskalig och “organisk” utbyggnad i/kring befintliga och 

samlade bebyggelseområden samt viss exploatering i anknytning till befintliga tätorter, dels försöka rädda så mycket som man kan av de 

pengar som grävts ner i projektet. Tyvärr är mycket av den mark som planeras för Landvetter södra egentligen olämplig för samlad 

bebyggelse, p.g.a. ovannämnda terrängformer, men vissa av de perifera norra delarna kan eventuellt användas, under beaktande av VA- 

och väg/tillfartsproblemen. Tyvärr måste man dock räkna med en lång återbetalningstid på de överbelopp man erlagt för markköpen. 

En konsekvens av att Sverigedemokraterna vill avveckla Landvetter Södra Utveckling AB är att vänortensavtalet med Sydkoreanska 

Namyangju inte fyller den grundläggande funktion och inte utvecklas och fördjupas utan istället avvecklas vilket i sig sparar pengar.” 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

− att kommunstyrelsen i Härryda beslutar uppdra till förvaltningen att undersöka 

sanningshalten i brevet från Giny Woo och om uppgifterna stämmer tillskriver 

vänorten Namyangjus ledning om hur vi ser på djurplågeri; 

− att kommunstyrelsen i Härryda beslutar uppdra till förvaltningen att komma med 

förslag till hur Härryda kommuns vänortsavtal med Namyangju kan avvecklas; 

 

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

Peter Arvidsson, Ledamot Kommunstyrelsen 
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