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Det är dags att Wallenstam tar ansvar för sina fastigheter
För cirka 1½ år sedan köpte fastighetsbolaget 
Wallenstam 454 hyreslägenheter från 
Sollentunahem i den norra delen av Malmvägen, 
som numer också har adress Tusbystråket och 
Tingsvägen. 
 
”När försäljningen genomfördes så pågick rivning av 
broarna och ombyggnadsarbeten kring detta runt 
fastigheterna. Sollentunahem har sedan byggt klart i sin 
del av området. Tyvärr så Wallenstam inte färdigställt 
sina fastigheter ännu”, säger Oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist (S) i en kommentar.  
 
”Vi utgick ifrån att Sollentunahem och kommunen vid 
försäljningen hade reglerat i avtalen med Wallenstam att 
de skulle färdigställa det påbörjade arbetet i området 
inom rimlig tid. Det gäller främst kring det forna 
brofästet där det ser förskräckligt ut” , säger Freddie 
Lundqvist (S) och avslutar: 
 
”De som blir lidande av detta är främst Wallenstams 
egna hyresgäster som får en otrygg och skräpig 
boendemiljö samt andra Sollentunabor som passerar eller 
vistas i området.” 
 

 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se 

 

Nu kan du påverka Sollentunas framtid – den nya 
översiktsplanen ställs ut på huvudbiblioteket
Just nu pågår en utställning i biblioteket på 
Anaiaraplatsen kring Sollentuna Kommunens 
nya översiktsplan. En översiktsplan visar 
huvuddragen i kommunens mark- och 
vattenanvändning, och hur bebyggelse och 
naturområden ska utvecklas och bevaras. Den 
nu gällande översiktsplanen antogs 1998. 

Socialdemokraternas gruppledare i plan- och 
exploateringsutskottet, Joakim Jonsson, menar 
att det förslag till översiktsplan som nu ställs ut 
visar en önskvärd utveckling.  

”Sollentuna har ändrat sin karaktär från förortens 
villasamhällen till mera stadsliknande karaktär. Den 
utvecklingen fortsätter och vi behöver se till att det sker 

på ett bra sätt både för dem som bor här idag och för 
framtidens invånare. Vi måste leva upp till regionens 
krav på bostadsbyggande och samtidigt måste vi ställa 
krav på att exempelvis kommunikationer fungerar bra 
utan att bullra för mycket eller ge andra negativa 
miljökonsekvenser”, säger Joakim Jonsson.  

Avslutningsvis uppmanar vi alla Sollentunabor 
att åka till biblioteket och titta på utställningen 
och lämna sina synpunkter och förslag på hur 
framtidens Sollentuna ska se ut. Sista dag för att 
lämna synpunkter är den 5 oktober. 

Kontakta gärna: 
joakim.jonsson@live.se 
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Vägunderhållet i Sollentuna riskerar att försämras 
ytterligare 
I den moderatledda majoritetens budget för 
trafik- och fastighetsnämndens budget som 
behandlades före sommaren ligger en besparing 
för vägunderhåll på 3,5 mkr. 
 
”Vägunderhållet i Sollentuna behöver förbättras och inte 
utsättas för ytterligare besparingar. Vi har en 
förnyelsetakt på vägbeläggningen som långt över vad som 
kan förväntas av en så rik kommun som Sollentuna” 
säger Kjell Ekdahl (S) gruppledare i trafik- och 
fastighetsnämnden i en kommentar.  
 
”I praktiken innebär det att mindre pengar ska räcka 
till ett allt större kommunalt vägnät. Det håller inte. I 
synnerhet inte när de två senaste hårda vintrarna slitit 
markant på vägarna”, säger Kjell Ekdahl och 
avslutar: 

 

”Socialdemokraterna yrkade i nämnden avslag på att 
besparingen. Anslaget bör vara minst lika stort framöver 
som i år. Förlorarna av ett försämrat vägunderhåll är 
Sollentunaborna som får åka på vägar fulla av potthål.” 
 
Kontakta gärna: 
kjell.ekdahl@politik.sollentuna.se 

 
Vi arbetar tillsammans för att hjälpa Kongofamiljen att få 
stanna i Sverige 
På försommaren uppmärksammades att en 
kvinna med fem barn bosatt i Sollentuna 
riskerade att utvisas tillbaka till Kongo. Ett av 
världens farligaste länder. ”Mitt i Sollentuna” har 
också under sommaren flera gånger i sommar 
publicerat insändare som vill att 
kommunpolitiken agerar. 
 
”Direkt efter att familjens situation blivit kända så 
började jag agera i för att hjälpa den här 
Sollentunafamiljen”, säger oppositionsrådet Freddie 
Lundqvist (S) i en kommentar.  

 
”Vi är flera personer och institutioner som samarbetar 
för att få ett positivt utfall. Jag skaffade en ny advokat åt 
familjen, kyrkan tog kontakt med Migrationsverket och 
politiker i annat parti försökte påverka bland annat 
regeringen. Socialtjänsten har också hjälpt familjen med 
boende och ekonomiskt bistånd,” säger Freddie 
Lundqvist (S). 
 

”Vi har skickat in en asylansökan som bl a ger oss frist 
att försöka öppna fallet igen. Vi försöker också hjälpa 
mamman till ett arbete vilket skulle göra att hon får rätt 
vara kvar i Sverige. I nuläget har vi gott hopp om att 
familjen ska få stanna i Sverige”, avslutar Freddie 
Lundqvist (S) oppositionsråd. 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se 

 
 

 

 


