
Det är dags för en offensiv för hyresrätten – (S) presenterar 
tydliga direktiv för AB Sollentunahem 
På kommunstyrelsens sammanträde den 7 
september behandlades nya ägardirektiv för AB 
Sollentunahem.  
 
”Vi ser Sollentunahem som kommunens starkaste 
bostadspolitiska instrument. Vi vill till skillnad från 
majoriteten att Sollentunahem ska vara ett offensivt 
bostadsbolag. Det är inte minst viktigt att bolaget verkar 
för att det byggs bostäder som är lämpliga att hyra för 
ungdomar, studenter och andra grupper med begränsade 
ekonomiska resurser.”, säger oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist (S) i en kommentar. 
 
”I vårt förslag till ägardirektiv prioriterar vi att 
Sollentunahem kontinuerligt ska bygga nya bostäder. Vi 
vill också att Sollentunahem ska ha rätt att 
kontinuerligt förvärva byggrätter från andra parter samt 
inom ramen för byggprojekt upplåta bostäder i annan 
upplåtelseform än hyresrätt..”, säger Joakim Jonsson 
(S) gruppledare i plan- och 
exploateringsutskottet i en kommentar. 
 
”Sollentunahem ska också genomföra upprustning och 
utveckling av sitt befintliga bestånd så att det hålls i gott 
skick och behåller sitt värde. Då ökar vi också trivsel 
och trygghet hos hyresgästerna”, säger Sven 
Hovmöller (S) gruppledare i Sollentunahems 
styrelse i en kommentar.   

 

 
”Bostadsrättsombildning är tillåtet och reglerat i lag. Det 
accepterar vi, men vi vill att initiativet till 
bostadsrättsombildning ska komma från de boende.  Vi 
föreslår därför en annan modell för värdering, än den som 
den moderatledda majoriteten förespråkar. Vi vill att 
lägenheterna hädanefter värderas som bostadsrätter och 
då får ett mer marknadsmässigt värde vid 
försäljningstillfället.”, avslutar oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist (S). 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se 
joakim.jonsson@live.se  
Sven Hovmöller info@calidris-em.se  
 

 

Sollentuna på plats 95 när SKL rankar företagsklimatet i 
landets kommuner 
SKL, Sveriges kommuner och landsting, 
presenterade i veckan sin första öppna 
jämförelse över företagsklimatet i landets 
kommuner. Sollentuna placerade sig på plats 95 
av 166 deltagande kommuner. SKL har i sin 
jämförelse lagt stor vikt vid hur företagare 
uppfattar sin kontakt med kommunen. SKL:s 
undersökning ska ses som en reaktion på 
Svenskt Näringslivs omtalade ranking som 
premierar kommuner som har låg skatt, bra 
geografiskt läge och har stor grad av 
konkurrensutsättning. 

 
”Den här jämförelsen ger en relevant bild av 
företagsklimatet i Sollentuna. Sollentuna är tyvärr inte 
bättre än så här på att ge service åt företag”; säger 
oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S) i en 
kommentar. ”Den bekräftar vår bild att Sollentuna 
kommuns näringslivsservice behöver förstärkas och 
utvecklas och att kommunen måste ha en tydligare 
markpolitik”. 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
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Nya uppgifter om stora arbetsmiljöproblem i Sollentunas 
skolor – Majoriteten tar inte frågorna på allvar 
I veckan rapporterade ”Mitt i Sollentuna” om att 
ett nytt fall av dålig arbetsmiljö i Sollentuna 
skolor. Den här gången handlar det om den inte 
ens 10 år gamla Sofielundsskolan vars ventilation 
slutat fungera och eleverna fått sitta i varma 
klassrum eller ha undervisning utomhus. 
Arbetsmiljöverket hotar nu med vita på 100 000 
kr om inte ventilationen åtgärdas. 
 
”Tyvärr kan vi nu lägga ytterligare ett fall till den allt 
längre listan på skolor som inte erbjuder elever och lärare 
en bra arbetsmiljö”, säger Anna Vikström (S) 
gruppledare i barn- och ungdomsnämnden i en 
kommentar. ”Ansvaret för detta ligger hos den 
moderata kommunledningen. Skolor har förfallit under 
tre decennier av borgerligt styre och vi har fortfarande inte 
fungerande processer för underhåll och renoveringar”. 

 
”Majoriteten tar inte de här frågorna på allvar. Det 
senaste exemplet på det är att ansvarig nämnd, trafik- 
och fastighetsnämnden, ännu inte behandlat den 
tillsynsrapport om skollokalerna som presenterades i 
våras. Och det blir inte bättra av att den inte heller finns 
på dagordningen på TFN:s nästa sammanträde. Vi 
Socialdemokrater tar frågorna på allvar och har krävt 
att kommunen ska tillsätta en haverikommission för 
arbetsmiljön i våra skolor”, avslutar Anna Vikström.  
 
Kontakta gärna: 
anna.vikstrom@politik.sollentuna.se  

  

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 
På (S) i Sollentunas första 
medlemsmöte i veckan hölls 
minnesstund över offren i 
Oslo och på Utöya den 22 
juli. Minnestunden leddes 
förtjänstfullt av Thorwald 
Nybom och Gunnar Lamin. 
Bidra gärna med en slant till 
insamlingen för återupp–
byggandet av Utöya så gäller 
plusgironummer: 32 28 64-0 
märk talongen ”Utöya” om ni 
vill hedra offren och visa att 
ni står upp för demokrati och 
öppenhet. 

Majoriteten har hittat en ny 
garanterat säker metod för att 
slippa fatta beslut i plan- och 
exploateringsutskottet. 
Tidigare har de bordlagt och 
återremitterad ärenden stup i 
kvarten. För nu har 
ordförande Ardenfors (M) 
ställt in nästa veckas möte. 
Då kan han vara säker på att 
det inte fattas några beslut… 

På kommunstyrelsens möte i 
veckan framgick det att 
Sollentunapartiet verkar ha 
bytt åsikt kring ombildning av 
hyresrätter till bostadsrätter. 
De tycks tyvärr ha gett upp 
sitt tidigare motstånd mot 
försäljning av hyres–
lägenheter. Vid behandlingen 
av nya ägardirektiv för 
Sollentunahem anslöt de sig, 
utan någon reservation, till 
majoritetens oförändrade 
linje.  
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