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Tack för era förslag och tankar kring hur vi kan göra 
Sollentuna bättre! 
Under senvåren har vi Socialdemokrater varit ute 
och samtalat med Sollentunaborna. På olika sätt 
har vi nått runt en fjärdedel av kommunens 
befolkning via dörrknackning, 
hushållsutdelningar, öppna möten mm. Vi frågat 
Sollentunaborna om vad som är bra i Sollentuna 
och vad som kan bli bättre. 
 
Vi har fått in en rik flora av synpunkter från 
många Sollentunabor. Vi har fått bekräftat att de 
flesta Sollentunabor trivs väldigt bra här i vår 
kommun. Det man särskilt uppskattar i 
Sollentuna är närheten till natur och 
grönområden, de goda kommunikationerna och 
närheten in till Stockholm, tillgången till handel 
samt att de flesta känner sig relativt trygga i vår 
kommun. 
 
Men, det finns också en baksida med närheten 
till Stockholm i form av buller och andra 
miljöstörningar. De goda kommunikationerna 
har också en baksida med överfulla, försenade 
och inställda pendeltåg som ökar 
vardagsstressen. Många upplever också 
områdena kring pendeltågsstationerna som 
skräpiga, ovårdade och otrygga. Baksidan med 
de stora köpcentrumen är att servicen i de lokala 
centrumen glesas ut och affärer stänger. Vi har 
märkt en stor oro kring detta. Det gäller inte 
minst sedan Posten lagt ner sina paketombud i 
Häggvik och Helenelund.  

 
Andra synpunkter vi fått är att snöröjningen 
fungerar inte alla vinterdagar. Skollokalerna är 
slitna och barngrupperna främst i förskolan är 
för stora. 
 
Vi vill tacka alla er som tagit er tid att svara på 
våra frågor. Vi kommer att ta med oss era 
synpunkter in i vårt fortsatta arbete i 
kommunpolitiken och i Landstinget. Under 
hösten kommer vi att fortsätta att vara ute och 
samtala med fler Sollentunabor. Du är 
naturligtvis alltid välkommen att höra av dig till 
någon av oss om du har förslag och tankar kring 
vad som kan göra Sollentuna bättre. 
 
Bjarne Isacson (S) ordförande (S) i Sollentuna 
bjarne.isacson@seko.se  
 
Freddie Lundqvist (S) oppositionsråd 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  

 
Information kommer på kommunens hemsida om varifrån 
vägarna fått sitt namn – (S) motion bifallen i 
kommunfullmäktige
Våren 2010 motionerade dåvarande 
kommunfullmäktigeledamoten Karl-Erik 
Karlsson om att kommunen borde låta sätta upp 

informationstavlor om varifrån vägarna i 
kommunen fått sitt namn. På det sätt som det 
finns i Danderyds kommun i dag. 
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När kommunfullmäktiges i våras behandlades 
motionen så bifölls den av ett enigt 
kommunfullmäktige. Till att börja med kommer 
informationen publiceras på kommunens 
hemsida, men på sikt kommer skyltar att sättas 

upp i kommunen. Så snart kan alla få reda på 
vilka Gösta Tamm, Rosenbielke och Ragnar 
Lundqvist var eller vad Flintlås och Malva är. 
 
Kontakta gärna: 
karl-erik.karlsson@brevet.se 

 
 
 

 
 

Gör Sollentuna till en Fairtrade City – ny (S) motion till 
kommunfullmäktige
I en motion till kommunfullmäktige föreslår nu 
Socialdemokraterna Joakim Jonsson och Swapna 
Sharma att Sollentuna kommun ska bli en 
”Fairtrade City”. 
 
Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning 
som innebär att produktionen sker i enlighet 
med ILO:s åtta grundläggande konventioner om 
mänskliga rättigheter i arbetslivet och syftar bl a 
till att motverka barnarbete och diskriminering, 
främja demokratin och organisationsrätten samt 
ge odlare och anställda förbättrade ekonomiska 
villkor. I dag finns mer än 600 Fairtrade City-
diplomerade städer/kommuner runt om i 
världen, varav ett 40-tal i Sverige. 
 
”Vi anser att Sollentuna bör bli en i raden av svenska 
Fairtrade Cities. Diplomeringen ges till kommuner som 
engagerar sig för etisk konsumtion. För att bli 
diplomerad Fairtrade City måste det inom kommunen 
finnas möjlighet att såväl handla, som fika schysst”, 
säger motionärerna Joakim Jonsson och Swapna 
Sharma i en kommentar 

 

.  
 
”Ett första steg är att komplettera Sollentuna  
kommuns upphandlingspolicy med riktlinjer  
för etiska och sociala krav för att möjliggöra  
att kommunen kan erbjuda rättvisemärkta – 
alternativ för så många  
livsmedelsprodukter som möjligt”; säger  
motionärerna i en kommentar.   
 
Kontakta gärna: 
joakim.jonsson@live.se  
swapna.sharma@politik.sollentuna.se 

 
 
 

 
 

Sollentuna Tidning önskar alla sina läsare  

 

En Trevlig Sommar! 
 

Nästa nummer kommer ut i början av augusti! 


