
Det behövs en träffpunkt för ungdomarna i Helenelund nu! 
På brottsförebyggande rådets sammanträde i 
veckan så gav polisen en information om att det 
just nu finns en stor grupp ungdomar i 
Helenelund som driver runt och bidrar till att 
otrygghet skapas. 
 
”Den här gruppen ungdomar känner sig osedda och 
svikna av samhället. Polisens uppfattning är att de 
fortfarande har tilltro till samhället. De vill ha en plats 
att vara på och känna sig behövda. De ser inte heller 
”Satelliten” som en plats för dem.”, säger 
oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S) i en 
kommentar. 
 
”Jag har träffat en del av de här ungdomarna. Och mina 
intryck bekräftar polisens berättelse. Kommunen behöver 
nu agera för att stötta den här gruppen och andra 
ungdomar i Helenelund. Genom det ökar vi tryggheten 
för alla Helenelundsbor. Sollentuna är en rik kommun 
och vi måste visa vilja och politiskt mod för att stötta de 
ungdomar som är på väg in destruktivt beteende.”, säger 
Freddie Lundqvist (S). 

 
”Vårt förslag är att kommunen, tillsammans med 
Sollentunahem, ställer i ordning en av de tomma 
lokalerna i Helenelunds Centrum till en träffpunkt för 
ungdomarna i kommundelen. Det krävs inte så mycket. 
Några soffor, ett pingisbord, en TV och några datorer 
kan vara en bra början. Socialtjänsten eller kultur- och 
fritid placera några av sina förebyggare i lokalen.”, 
avslutar Freddie Lundqvist (S). 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se 

 

Är majoriteten nöjda med den fysiska miljön i och intill 
Sollentuna kommuns skolor? – (S) frågar majoriteten 
Med bakgrund i den på senvåren presenterade 
granskningen av arbetsmiljön i kommunens 
grund- och gymnasieskolor så har 
Socialdemokraterna Anna Vikström och Gunilla 
Hultman ställt en interpellation till miljö- och 
byggnadsnämndens ordförande kring 
slutsatserna av granskningen. Interpellationen 
besvaras på kommunfullmäktige den 21 
september.   
 
Några av de frågor som har ställts till majoriteten 
är: 
 

� Anser Ni att Sollentuna har bra en bra 
fysisk miljö skollokaler? 

� Hur kommer miljö- och 
byggnadsnämnden att följa upp 
hälsoskyddstillsynsrapporten? 

� Kommer en liknade uppföljning att 
göras av andra kommunala lokaler för t 
ex äldreomsorg, idrott osv? 

� Hur länge har barn har gått i lokaler 
som inte varit radonmätta?  

� Varför anger inte miljö- och 
byggnadsnämnden vilka skolor som har 
brister varken i 
hälsoskyddstillsynsrapporten eller i 
miljöredovisningen? 

 
Kontakta gärna: 
anna.vikstrom@politik.sollentuna.se 
gunilla.hultman@hotmail.com  
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Blir det något inriktningsbeslut kring Edsbergs Sportfälts 
framtid i höst? – (S) frågar majoriteten 
Inför kommunfullmäktiges sammanträde den 21 
september har (S) lämnat in en enkel fråga till 
plan- och exploateringsutskottets ordförande.  
Frågan lyder: ”Håller den tidigare tidsplanen om att 
det ska fattas ett inriktningsbeslut för den fortsatta 
planeringen av Edsbergs sportfält under hösten 2011?” 
Frågan har sin bakgrund i den dialog med 
Edsbergsborna kring bl a bostadsbyggande och 
framtida utformning av idrottsområdena på 
Edsbergs sportfält som hölls under senvåren. 
 
”I den preliminära tidsplanen i våras nämndes att ett 
inriktningsbeslut kring fortsatta planeringen i plan- och 
exploateringsutskottet under hösten 2011”; säger 
frågeställaren Roger Sjöberg i en kommentar.  
”Nu är det september och ännu har inte ens plan- och 
exploateringsutskottet informerats om vilka synpunkter 
som framfördes under vårens dialog. Edsbergsborna vill 
ha besked om hur det går med Väsjöplaneringen” 

 
”Väsjöområdet är ett stort område som därför är indelat 
i flera olika delområden. Från Socialdemokratisk sida 
ser vi Sportfältsområdet är en enhet och borde därför 
planeras i ett sammanhang som en fortsättning på vårens 
dialog kring Sportfält. Vi behöver också sammanhållen 
planprocess för att få ett helhetsgrepp på 
trafikplaneringen såväl i Edsberg som längs 
Frestavägen.”, avslutar Roger Sjöberg (S). 
 
Kontakta gärna: 
roger.sjoberg@sollentuna.se 

  

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 
I veckan blev vi utmanade av 
Sollentunapartiet på debatt 
kring Väsjöplaneringen. Vi 
har accepterat utmaningen 
och debatten kommer att äga 
rum i Edsberg under hösten. 
Det som är anmärkningsvärt 
med utmaningen är att (SP) 
nu har utmanat två 
oppositionspartier. Först 
(MP). Vilket parti blir det 
nästa gång? (V) eller (SD)? 
För inte lär det bli (M) eller 
något av de andra 
majoritetspartierna?  

Arbetsförmedlingen 
presenterade sin senaste 
månadsstatistik i veckan. 
Arbetslösheten i Sollentuna 
sjunker jämfört såväl med för 
ett år sedan som för en 
månad sedan med ett 
undantag. Det är 
ungdomsarbetslösheten som 
stiger för tredje månaden i 
rad. I augusti var 198 unga 
Sollentunabor registrerade 
som arbetssökande. Det är 12 
fler än i juli.  

Till helgen drar 
Socialdemokraterna i 
Sollentuna på allvar igång vår 
höstkampanj. Vi gör det 
genom att delta med ett tält 
på Edsbacka marknad i 
Edsbergsparken. Kom gärna 
dit och prata med oss! 
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