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Det är dags att bygga klart Silverdal!  
Det senaste årtiondet har vi alla Sollentunabor 
fått uppleva att kommunen har växt med en helt 
ny stadsdel i södra delen av vår kommun, 
nämligen Silverdal. Silverdals har planerats som 
en levande stadsdel, där bostäder, skolor och en 
del arbetsplatser ska finnas. Vi socialdemokrater 
är mycket nöjda att kommunen på detta sätt kan 
välkomna ytterligare flera invånare till vår fina 
kommun.  
 
Samtidigt vet vi socialdemokrater efter samtal 
med Silverdalsborna att många är besvikna för 
att stadsdelen inte är färdigbyggd, vilket bland 
annat leder till stora bullerproblem. Inom två 
områden kan vi även konstatera att projektet har 
misslyckats, nämligen med att få till arbetsplatser 
och hyresrätter. Med undantag för Pfizer så 
saknas i stort företagsetableringar.  
 
Detta beror delvis på den borgerliga majoritetens 
oförmåga att skapa ett positivt näringslivsklimat, 
men det beror också på att konkurrensen om 
företagsetableringar i Stockholmsområdet är 
stenhård. Silverdal konkurrerar numer inte bara 
med lediga lokaler i Kista och Solna, utan också 
med Norra Stationsområdet och den alltmer 
företagsvänliga kommunen Sundbyberg som bl a 
har lockat till sig en storbanks huvudkontor.  
 
Det finns helt enkelt inte tillräcklig stor 
efterfrågan på kommersiella lokaler för att fler 
ska etableras i Silverdal.  

 
När det gäller efterfrågan på hyresrätter i vår 
kommun är situationen den omvända. Till följd 
av moderaternas utförsäljningspolitik ser vi nu 
att flera tusentals Sollentunabor tvingas att stå 
åratals i bostadskön innan de erbjuds att hyra en 
lägenhet. Många av våra ungdomar tvingas att bo 
kvar hemma upp till trettio års ålder. 
 
Mot denna bakgrund borde slutsatsen vara 
given. Bygg klart Silverdal genom att bygga fler 
bullerskyddade hyresrätter i området. Det är ett 
krav som vi socialdemokrater kommer att ställa 
på en moderatledda majoriteten under hela den 
här mandatperioden eller fram till att Silverdal är 
färdigställt.  
  
Joakim Jonsson (S)  
Gruppledare i Plan- och Exploateringsutskottet.  
 
Kontakta gärna: 
joakim.jonsson@live.se  

 

Hur mår fisken i Sollentunas sjöar och vikar? – (S) frågar 
majoriteten 
Socialdemokraterna Robin Sjöberg och Erik 
Isacson ställt en interpellation till 
kommunkommunstyrelsens ordförande om hur 
fiskarna mår i Sollentunas sjöar och vikar 
 

I den senaste presenterade miljöredovisningen 
för Sollentuna kommun (för 2009) framgår att 
gällande miljömål för Stockholms län är att  all 
matfisk som fångas i Stockholms län ska senast 
år 2010 vara tjänlig som människoföda, men att 
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vad som avses med begreppet tjänlig är ännu 
inte fastställt och kommer att preciseras i 
länsstyrelsens fortsatta arbete. I 
miljöredovisningen framgår också att disken i 
Sollentuna analyserades 1995. Då påvisades vissa 
förhöjda halter av kvicksilver. Det är alltså över 
15 år sedan fiskarna i Sollentunas vikar och sjöar 
analyserades. 
 
Utifrån den bakgrunden så har de ställt följande 
frågor till kommunstyrelsens ordförande: 
 

� Hur ser fiskmängden ut i kommunens 
sjöar? Finns det gott om fisk? 

� Hur är hälsan hos fisken?  
� Har någon ny analys skett av 

fiskbeståndet sedan förra 
miljöredovisningen? Om inte är någon 
sådan planerad?  

� Är fisken tjänlig som människoföda? 
 
Interpellationen besvaras på kommunfullmäktige 
den 21 september 
 
Kontakta gärna: 
robin.sjoberg@politik.sollentuna.se 
erikisacson1983@hotmail.com  

 
 
 

 
 

Vi glömmer aldrig terrorattackerna mot det öppna 

samhället i Oslo och på Utøya! 
Tre veckor har gått sedan terrorattentaten i Oslo 
och på Utøya. Det går fortfarande inte att fatta 
att detta har hänt i Norge och att attentaten var 
riktade mot både det öppna samhället och direkt 
mot Arbeiderpartiet och AUF. 
 
Sollentuna Arbetarekommun har uttryckt vårt 
deltagande i den personliga sorg som många i 
Norge bär på men också i den sorg och vrede 
som delas av alla över attentaten till vår 
systeorganistion i vår vänort Oppegård. Vi har 
också uttrycka vårt stöd för statsminister Jens 
Stoltenbergs linje om att fördjupa kampen för 
det öppna samhället och inte ge efter för 
terrorism  
 
Banden mellan norsk och svensk arbetarrörelse 
är starka och vi ska arbeta för att ytterligare 
stärka dessa band, bland annat genom 
besöksutbytet med vår vänort Oppegård, men  

 
också genom att ekonomiskt bidra till Utøyas 
återuppbyggnad. 
 
Bjarne Isacson  
Ordförande i Sollentuna Arbetarekommun 
 
Kontakta gärna: 
bjarne.isacson@seko.se 

 
 


