
 

Nu blir det lösning på Skälbyskolans akuta lokalproblem 
På kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde på i onsdags gavs information om 
hur de akuta lokalproblemen för Skälbyskolan i 
Häggvik ska lösas. En paviljong vid Skälbyskolan 
dömdes i somras ut som hälsofarlig för barn och 
personal. I nuläget saknas bl a lokaler för 
fritidsverksamheten och lärarrummet har inhysts 
i ett skyddsrum. Lösningen blir att en tillfällig 
paviljong flyttas från Häggviksskolan till 
Skälbyskolan. 
 
”Det var nödvändigt att hitta en snabb akut lösning för 
barnen och personalen i Skälbyskolan. Kommunen borde 
dock ha agerat mycket snabbare. Om en paviljong döms 
ut som hälsofarlig i juni och så dröjer det till i mitten av 
oktober innan en lösning tas fram. Hur kan det bli så? 
Jag kan bara konstatera att det här är ytterligare ett 
exempel på kommunens bristfälliga fastighetspolitik som 
pågått i decennier. En politik som kännetecknats av 
brandkårsutryckningar i sista stund”, säger 
Oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S) i en 
kommentar.  
 
” Standarden på paviljongen vid Skälbyskolan var 
ifrågasatt redan på 1990-talet när jag själv var förälder  

 
där. De fackliga organisationerna har också framfört 
synpunkter om standarden återkommande. Kommunen 
agerade först när situationen blev ohållbar och barnens 
hälsa hotades. Om kommunen hade haft fungerande 
rutiner för fastighetspolitiken med löpande 
underhållsplaner och kontinuerliga uppföljningar borde 
det inte kommit som en överraskning i år att paviljongen 
var i så uruselt skick”, säger Freddie Lundqvist (S) 
och avslutar: 
 
”Det är den borgerliga majoritet som styrt Sollentuna  i 
över 30 år som bär ansvaret för det här. Vi 
Socialdemokrater har drivit förändringar länge och 
kommer att fortsätta att bevaka och lämna förslag kring 
hur kommunens fastighetspolitik kan bli bättre” 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se 

 

Har Sollentunaborna märkt av att Sollentuna är en EURO-
kommun? – (S) frågar majoriteteten 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 
2009  att Sollentuna kommun blir en 
”Eurokommun”. I majoritetspartiernas var att: ” 
… euron kan användas parallellt med kronan där det är 
praktiskt möjligt - t ex i hotell, restauranger, butiker, 
taxi - och att euron finns i alla bankomater. Under 
senare tid har EURO-området drabbats av 
ekonomisk osäkerhet med fallande valuta och 
krispaket för att hjälpa medlemsländer som 
Grekland. Med bakgrund av detta har 
Socialdemokraterna Sven Hovmöller och Robin 
Sjöberg ställt följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande inför fullmäktiges 
möte den 19 oktober:  

� Har kommunen genomfört några 
informationsinsatser för att sprida 

information om att Sollentuna är en 
EURO-kommun? 

� Har kommunen märkt av någon ökad 
efterfrågan från kommuninvånare, 
företag, turister etc att använda EURO 
som betalningsmedel i sin kontakt med 
kommunen?  

� Tror Ni att Sollentunaborna har märkt 
av någon effekt av att Sollentuna 
officiellt är en EURO-kommun? 

 
Kontakta gärna: 
Sven Hovmöller info@calidris-em.se 
robin.sjoberg@tele2.se  
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Inriktningsbeslut för den fortsatta planeringen av 
Sportfältsområdet i november 
Det kommer att fattas ett inriktningsbeslut om 
planeringen av området runt Edsbergs sportfält i 
slutet av november.  
 
I veckan presenterades synpunkterna från vårens 
dialog med Edsbergsborna. Ett 60-tal 
synpunkter hade kommit in. Ett 
tjänstemannaförslag till inriktningsbeslut 
presenterades också.  
 
”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 den 8 
november, d v s innan inriktningsbeslutet fattas. 
Vi återkommer med plats och tid för mötet. 
 
Kontakta gärna: 
joakim.jonsson@live.se 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 
 Plan- och 
exploateringsutskottet gav i 
veckan uppdrag om att 
upprätta detaljplaner för två 
av de kvarvarande etapperna i 
Väsjöområdet. Planerna 
berör Norrsätra verksamhets-
område och Väsjön Norra. 
Detaljplanerna förväntas 
antas hösten 2012 respektive 
vid årsskiftet 2012/2013. 

Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott behandlade i 
tisdags ett ärende om 
ekonomiskt stöd till 
Sollentuna Bio. 
Arbetsutskottet beslutade att 
gå till nämnden utan förslag 
till beslut. Kultur- och 
fritidsnämndens möte är på 
torsdag den 20 oktober.

På onsdag den 19 oktober är 
det dags för 
kommunfullmäktige igen. 
Mötet börjar kl. 18.00 i 
Sollentunasalen på plan 13 i 
Turebergshuset. Då 
dagordningen står bl a 
behandling av flera 
interpellationer och motioner 
från (S) samt kommunens 
delårsbokslut.

 

I detta 
nummer 
medverkar

 

Ansvarig utgivare Redaktör 

  
Bjarne Isacson 
bjarne.isacson@seko.se 

Roger Sjöberg 
roger.sjoberg@sollentuna.se 

    
Robin Sjöberg Sven 

Hovmöller 
Freddie 
Lundqvist 

Joakim Jonsson 

Kontakta oss: 
www.socialdemokraterna.se/sollentuna           
 info@sollentuna.socialdemokraterna.se  
 
Oppositionsrådet Freddie Lundqvist   
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
073-915 16 12 
 


