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Kommunfullmäktige har fattat beslut om de första 
detaljplanerna för Väsjöområdet  
På kommunfullmäktiges sammanträde den 13 
april antogs de första två detaljplanerna för 
Väsjöområdet.  Det handlar om delområde 1: 
Södersättra/Kastellgården samt delområde 2: Väsjön 
mellersta. Därutöver antogs regler för 
gatukostnadsersättning som exploateringsavtal 
och fastighetsplaner.  
  
I debatten sade (S) gruppledare i plan- och 
exploateringsutskottet Joakim Jonsson bl a 
följande:  
 
” Visionen om Väsjöstaden är inte ny. Redan i 
kommunplanen för år 1988 nämns projektet. Då var 
det frågan om 4000 lägenheter och idag talar vi totalt om 
2800 lägenheter. Många har förändrats sedan slutet av 
1980-talet, men en sak består och har t o m kraftigt 
försämrats sedan dess, nämligen den akuta bostadsbristen 
i vår region. ”  
  
”Från socialdemokratiskt håll har vi vid flera tillfällen 
kritiserat den passiva regeringen, men även majoriteten 
här i Sollentuna, som inte har gått med på våra förslag 
till att öka bostadsbyggandet. Därför känns det bra att 
det är många partier som här idag pläderar för byggande 
av bostäder i vår fina kommun. Ett annan viktigt 
argument för utbyggnad av Väsjöområdet är självklart 
VA-situationen. Jag har stor respekt för att många 
fastighetsägare upplever att de är nöjd med sin egen 
lösning, men det är inte hållbart i längden. Redan idag 
läcker avlopp ut och förstör den fina naturen i området ” 

  
”Med denna bakgrund kan vi som förtroendevalda välja 
två beslut. Antingen tar vi det lätta beslutet och gör 
ingenting eller så tar vi det rätta beslutet och hittar en 
hållbar lösning för VA-nätet i området. Jag tycker att vi 
är skyldiga nästa generation Sollentunabor att ta det 
rätta beslutet. Det här betyder inte att frågan om 
utbyggnad av Väsjöområdet är enkel. Frågor som 
gatukostnadsersättning, hur vi bygger ett område som 
värnar den fina naturen i området, hur vi kan utveckla 
Sportfältet och hur vi ser till att området integreras med 
övriga Sollentuna, är svåra att hantera. Jag kan inte 
påstå att vi alla är överens om hur utbyggnaden ska gå 
till och fördelningen av alla kostnader. Men jag är glad 
över att de flesta av oss är överens om att sportfältet ska 
utvecklas och att alla de funktioner som finns där idag 
ska finnas kvar och till stora delar moderniseras. För oss 
socialdemokrater sluter inte vårt engagemang i frågan för 
att vi tar dessa beslut idag. Vi vill fortsätta att driva 
våra idéer om krav om återvinningsstationer i området. 
Vi vill att dialogen ska fortsätta med dem som bor i 
området, men även de som vill bo där i framtiden.”  

   
Se hela debatten på: http://www.sollentuna.se/Politik/Politik--demokrati/Kommunfullmaktige/Filmer/20102/  
 

(S) drev igenom generösa villkor vid anstånd för 
gatukostnadsersättningen 
I samband med att de två första detaljplanerna 
för Väsjön antogs så fastställdes också hur 
gatukostnadsersättningen i Södersättra ska 
utformas. 
 

Vi Socialdemokrater har drivit på att 
Sollentuna kommun ska ha generös 
tillämpning av anstånd för gatukostnaderna i 
området. Ingen ska behöva sälja sin fastighet 
bara för att de inte har råd med 
gatukostnadsersättningen. Genom det värnar vi 
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de som vill bo i det hus de redan har och inte 
heller vill stycka sin tomt. 
Vi lyckades att få med majoriteten på en 
politiska inriktning kring 
gatukostnadsersättningen på följande sätt: 
 
” Sollentuna kommun ska erbjuda 
fastighetsägare möjlighet till anstånd med 
gatukostnadsersättningen, dvs. en möjlighet till 
senare betalningstidpunkt.  

Fastighetsägare ska få möjlighet till anstånd 
med gatukostnadsersättningen tills dess 
berörda fastighet säljs, avstyckas eller då 

bygglov för större tillbyggnad/ombyggnad 
beviljas.  

Beviljandet ska inte föregås av några 
restrektioner vid bedömningen av vem som ska 
beviljas anstånd. Anståndet beviljas och 
omprövas i 5-årsperioder, samma generösa 
bedömning skall då gälla om inte anståndet 
förfallit på grund av något av de tre ovan 
angivna skälen. ”  

 
Samtliga partier utom Sollentunapartiet ställde 
sig bakom denna politiska inriktning. 

 
 

Välbesökt dialogmöte i Edsberg – Nästa möte blir den 17 
maj kl. 18.00 i Edsbergsskolans matsal 
Den 7 april höll vi socialdemokrater i 
Sollentuna ett första dialogmöte i Edsberg 
inför de stundande första besluten kring 
Väsjöområdet. Det var ett 40-tal närboende 
som hade samlats i Edsbergskolans matsal för 
att informeras och diskutera Väsjöplaneringen. 
  
En sammanfattning av mötet är att alla inte är 
överens om hur utbyggnaden ska gå till eller 
hur kostnaderna ska fördelas, men att det alltid 
är bra att träffas för att samtala om den 
kommande processen.   
 
De frågor som särskilt diskuterades var 
trafiksituationen, gatukostnadsersättning, 
Väsjöbackens parkering mm 

   
Socialdemokraterna kommer att hålla 
ytterligare möten i Edsberg för att samtala 
med de närboende kring Väsjöplaneringen. 
Nästa möte blir den 17 maj  

 

Utredningarna kring Sportfältet presenteras den 26 april 
Vid plan- och exploateringsutskottets 
sammanträde den 26 april så kommer utskottet 
att få en presentation av resultatet av det 
utredningsuppdrag som det ridigare plan- och 
fastighetsutskottet gav i december 2010. 
 
I utredningsuppdraget ligger att presentera olika 
lösningar för väganslutning mellan Väsjön 
Mellersta och Edsberg, hur ytorna på Sportfältet 
ska användas och för Väsjöbackens parkering. 
 
Vi kommer att informera om utredningens 
förslag i nästa ”Väsjöspecial” samt på vårt 
dialogmöte den 17 maj kl. 18.00 i 
Edsbergsskolans matsal. 

 
Sollentuna kommun kommer också att arrangera 
en utställning om förslagen på Edsbergs 
bibliotek den 20-21 maj.  


