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Inriktningsbeslut för den fortsatta planeringen i november 
Det kommer att fattas ett inriktningsbeslut om 
den planeringen av området runt Edsbergs 
sportfält under novembermånad. Det lovade 
plan- och exploateringsutskottets ordförande 
Thomas Ardenfors (M) på fullmäktige den 21 
september. 
 
Synpunkterna från vårens dialog kommer att 
presenteras för plan- och exploateringsutskottet 
den 11 oktober och följs av ett inriktningsbeslut.  
 
” Väsjöfrågan är en komplicerad fråga där vi måste visa 
att det går att bygga ut Väsjöområdet och ta hänsyn till 
de fantastiska grönområdena runt Väsjön, Snuggan och 
Rösjön. Vi socialdemokrater är det enda parti som tar 
denna komplexitet på allvar. Samtidigt som det måste 
byggas fler bostäder, ordnas med trafiklösningar och 
service, måste även de boendes berättigade krav på 
inflytande på utformningen av Väsjöområdet 

säkerställas.”, säger Joakim Jonsson (S) 
gruppledare i plan- och exploateringsutskottet i 
en kommentar. 

  

 
 
”Vi Socialdemokrater kommer att under hösten att 
fortsätta att samtala med Edsbergsborna kring 
Väsjöplaneringen. Efter att vi vägt samman allt som 
kommit fram i samtalen formar vi våra förslag.”, 
avslutar Joakim Jonsson (S). 
 
Vi planerar att arrangera ett öppet möte innan 
inriktningsbeslutet fattas. Vi återkommer med 
datum. 
 
Kontakta gärna: 
joakim.jonsson@live.se 

Vad vill egentligen (M) med Väsjöplaneringen? 
I november kommer beslut att fattas om den 
fortsatta inriktningen på planläggningen av 
Väsjöområdet, bl a kring Sportfältsområdet. Det 
är ett viktigt beslut då Väsjöområdet är det sista 
stora utbyggnadsområdet i Sollentuna. 
 
Det är dags för kommunfullmäktiges största 
parti Moderaterna att bekänna färg Det är svårt 
att se vad (M) egentligen vill med 
Väsjöplaneringen. De stod bakom beslutet om 
de två första detaljplanerna. Utan att vara särskilt 
drivande. Det var vi Socialdemokrater som drev 
frågan om generös tillämpning av anstånd för 
gatukostnadsersättning. (M) hängde bara på. 
 
Vi tar utvecklingen av Väsjöområdet på allvar. 
Vår drivkraft är att Edsbergs ska vara en trivsam 
kommundel som kan möta framtidens behov.  
Vi kommer att göra allt vi kan, från vår 

oppositionsroll, för att utveckla Edsberg så bra 
som bara möjligt är. 
 
Edsbergsborna förtjänar att få tydliga besked 
från Moderaterna. Hur ska kopplingen mellan 
Väsjön och Edsberg se ut? Ser (M) 
Väsjöområdet som en naturlig förlängning av 
Edsberg? Hur vill (M) att Sportfältsområdet ska 
byggas ut? Är (M) beredda att ställa sig bakom 
en modern trafiklösning för Edsberg med en 
lämpligare entré till Edsbergs centrum? 
 
Joakim Jonsson (S) Gruppledare plan- och 
exploateringsutskottet 
joakim.jonsson@live.se   
 
Roger Sjöberg (S) Kommunfullmäktigeledamot 
från Edsberg 
roger.sjoberg@sollentuna.se  
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Vi måste se över trafiken i Edsberg - redan nu 
Vi möter en påtaglig oro för hur mycket trafiken 
ska öka när Väsjöförbindelsen är bygd. 
 
En sak är säker. Trafiken kommer att öka i 
Edsberg. Det visar kommunens genomarbetade 
trafikutredning som presenterades i våras. Det 
går många rykten kring hur mycket trafiken 
kommer öka. En spridd siffra är att det ska 
skulle gå 14 000 bilar på Ribbings väg. Den 
siffran gäller endast på Yxvägen i sträckan 
mellan Edsbergs centrum och Danderydsvägen. 
I dag åker det 9000 fordon per dygn totalt i båda 
färdriktningarna där. På övriga sträckor i 
Edsberg blir trafikmängden betydligt mindre. 
 
Enligt trafikutredningen så är, vid full utbyggnad, 
cirka 2000 fordonsrörelser per dygn att härröra 
från Väsjöförbindelsen. Det innebär att den en 
större del av den uppskattade trafikökningen 
kommer från den allmänna trafikökningen samt 
från i de nya bostäder som ska byggas vid bl a 
Rösjöskolan.  
 
Det finns redan i dag grundläggande problem 
med trafiken i Edsberg. Dessa har sitt ursprung i 
trafikplaneringen när Edsberg byggdes ut på 50- 
och 60-talen. Trafikplaneringen håller helt enkelt 
inte längre nu när antalet bilar blivit betydligt 
fler.  

  
 
Vi behöver göra något radikalt åt trafiken runt 
Edsbergs centrum i närtid. Så att det blir lättare 
att ta sig in till Edsbergs centrum samt för att 
leda bort ”smittrafiken” från Skyttevägen. 
Väsjöplaneringen ger oss förutsättningar att se 
över helheten och anpassa trafiken i Edsberg till 
de krav som 2000-talet ställer. Vi är beredda att 
vara med och fatta nödvändiga beslut.  
 
Joakim Jonsson (S) gruppledare i plan- och 
exploateringsutskottet  
joakim.jonsson@live.se 
 
Kjell Ekdahl (S) gruppledare i trafik- och 
fastighetsnämnden 
kjell.ekdahl@politik.sollentuna.se 

 

Vi debatterar gärna Väsjöplaneringen med (SP) 
En insändardiskussion mellan (S) och (SP) i 
”Mitt i Sollentuna” under sommaren har fört 
med sig att (SP) utmanat oss på debatt om 
Väsjöplaneringen. 
 
”Vi ställer självklart upp på en debatt om 
Väsjöplaneringen i Edsberg under hösten”; säger 
oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S) i en 
kommentar och fortsätter: ”Vi vill gärna förklara 
och försvara våra tankar kring Edsbergs utveckling och 
Väsjöplaneringen för Edsbergsborna Vi vill ha en öppen 
process som till slut leder fram ett bra beslut”.  
 
 

”Det är bra att Sollentunaborna får tydliga besked. 
Tidigare har de visat upp dimridåer, 
skrämselpropaganda och plakatpolitik. Det finns stora 
skiljelinjer mellan oss Socialdemokrater och (SP)”, 
säger Joakim Jonsson (S) gruppledare i plan- och 
exploateringsutskottet. 
 
(SP) vill: (S) vill: 

- Bygg Väsjöområdet 
som en  friliggande 
”satellit” 

-Väsjön är en naturlig 
förlängning av Edsberg. 

- Bygg ut Bäckvägen till 
en genomfartsled 
omgärdad av bullerplank 

- Anslut Väsjön till 
Edsberg med en modern 
stadsgata 

- Etablera ett nytt 
handelsområde intill 
Rudbecksskolan 

- Utveckla ett levande 
centrum i Edsberg. 

- Stoppa upp trafiken på 
Danderydsvägen med 
ytterligare en utfart. 

- Modernisera hela 
trafiklösningen i och 
kring Edsberg 

 
Kontakta gärna 
freddie.lundqvist@sollentuna.se 
joakim.jonsson@live.se  
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