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Utredningen kring Edsbergs sportfält presenterad – 
”Intressanta förslag att jobba vidare med” 
 
På plan- och exploateringsutskottets 
sammanträde den 26 april presenterades 
utredningen kring området runt Edsbergs 
sportfält för utskottet. Utredningen innehåller 
fyra skisser på hur bostäder, 
idrottsanläggningar och trafiklösningar kan 
läggas i området. Utredningen innehåller också 
en genom arbetat trafikrapport för 
utbyggnaden. 
 
” Utredningen ger flera intressanta förslag som 
vi kan jobba vidare med”, säger 
oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S) och 
Joakim Jonsson (S), gruppledare i plan- och 
exploateringsutskottet i en gemensam 
kommentar och fortsätter: ”Det som saknas i 
förslaget är att man inte uppfyller direktivens 
önskar om flera alternativa vägdragningar” 
 
”Utredningsförslagen slår fast att alla de 
idrotter och funktioner som finns på Sportfältet 
kommer att finnas kvar inom området 
dessutom kan flera nya tillkomma.” säger 
Joakim Jonsson (S). 

 
”Utredningen presenterar också en hållbar 
lösning för parkeringsbehoven kring 
Väsjöbacken. Det är viktigt att de nya 
parkeringarna skapas i en takt så att de är 
klara när den nuvarande parkeringen börjar 
bebyggas”, säger Freddie Lundqvist (S). 
 
”Utredningsförslagen har nu presenterats. Vi 
kommer nu att träffa Sollentunaborna för att 
samtala kring förslagen. Vi Socialdemokrater 
kommer att ha ett dialogmöte i 
Edsbergsskolans matsal den 17 maj kl. 18.00. 
Kommunen kommer att ordna en utställning i 
Edsbergs bibliotek den 20 och 21 maj. Vi 
uppmanar nu de närboende att komma och 
prata med oss och lämna sina synpunkter kring 
Sportfältets framtid”, avslutar Freddie 
Lundqvist och Joakim Jonsson. 

 

Det behövs en återvinningsstation i Södersättra 
I dag råder det brist på återvinningsstationer i 
Sollentuna i allmänhet och nu sedan stationen på 
Sörmlandsvägen försvann så finns det ingen i 
Edsängen/Törnskogen/Södersättra. Det finns 
heller ingen planerad i någon av de två första 
detaljplanerna i Väsjöområdet. 
 
När kommunfullmäktige behandlade 
detaljplanen för Södersättra/Kastellgården så 
lämnade därför (S), (MP) och (V) följande 
protokollsanteckning: 

 
”Vi förutsätter att kommunen förhandlar med 
fastighetsägarna för att hitta plats för en 
återvinningsstation inom detaljplaneområdet” 
 
Sollentunaborna är duktiga på att sortera sina 
sopor och vill vara miljövänliga. Då är det 
orimligt att det inte finns någon 
återvinningsstation i närheten av Frestavägen. Vi 
kommer att fortsätta jobba med detta. 
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Väsjön ska bli ett naturskönt område – Hjälp oss att göra 
Väsjöområdet ännu bättre! 
På sistone har det i ”Mitti” funnits insändare och 
artiklar om planläggningen av Väsjöområdet, bl a 
i samband med att kommunfullmäktige i april 
antog de två detaljplanerna i området. 
 
Det är naturligt att ett så stort bostadsprojekt 
som Väsjöområdet diskuteras och debatteras. 
Det är ju Sollentunas sista större 
utbyggnadsområde. I området kommer en 
betydande del av del av de nya bostäder som 
kommer att byggas i Sollentuna under de 
kommande 5-25 åren att ligga. 
 
Från Socialdemokratisk håll har vi under hela 
processen jobbat hårt med att Väsjön inte ska bli 
ett vanligt bostadsområde, utan ett naturskönt 
område som vi alla i Sollentuna kan vara stolta 
över. Vi politiker har dock inte skött dialogen 
med de närboende riktigt bra. Vi har inte mött 
frågor och oro på ett tillfredställande sätt. Det 
måste vi vara ödmjuka att erkänna. 
 
Vi Socialdemokrater har lärt oss den läxan och 
anordnade ett första välbesökt dialogmöte i 
Edsberg i april och kommer att ha ett andra 
möte den 17 maj. Vi vill föra dialog med de 
boende och föreningarna i området för att få till 
en bra lösning. Det handlar t ex om att se till att 
bevara de blågröna kilarna, utveckla Sportfältet 
och inte minst de framtida trafiklösningarna 

 
Vi har identifierat ett antal nyckelfrågor i 
projektet där vi kommer att lägga extra kraft. 
Den första frågan var kring möjligheterna till 
anstånd för gatukostnadsersättningen i 
Södersättra. Vi drev där att kommunen ska ha en 
generös tillämpning. Ingen ska behöva sälja sin 
fastighet bara för att de inte har råd med 
gatukostnadsersättningen. Genom det värnar vi 
de som vill bo i det hus de redan har och inte 
heller vill stycka sin tomt. Vi fick till vår glädje 
med oss alla partier i kommunfullmäktige utan 
ett på den linjen. Vi kommer att presentera fler 
förslag allteftersom.  
 
Freddie Lundqvist (S) Oppositionsråd 
Joakim Jonsson (S) Gruppledare plan- och 
exploateringsutskottet 
Berit Forsberg (S) Gruppledare miljö- och 
byggnadsnämnden 

 
 

Välkommen på dialogmöte den 17 maj och utställning den 
20-21 maj om området runt Edsbergs sportfält 
Vi Socialdemokrater kommer att ha ett dialogmöte i Edsbergsskolans matsal den 17 maj kl. 18.00. VI 
kommer då att presentera utredningen om Sportfältsområdet, den nya trafikutredningen och andra 
aktuella frågor som vi vill föra dialog om. Det kommer naturligtvis också ges möjlighet att fråga oss om 
det som ni undrar över. 
 
Kommunen kommer att ordna en utställning i Edsbergs bibliotek den 20 och 21 maj. På utställningen 
kommer politiker och tjänstemän från kommunen att medverka. I samband med utställningen och en tid 
därefter kommer det att bli möjligt att lämna synpunkter till kommunen om förslagen. 


