
 

Majoritetens nej kan leda till nedläggning av Sollentuna bio 
Den moderatledda majoriteten beslutade vid 
kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 
20 oktober att inte ge bidrag till digitaliseringen 
av Sollentuna Bio. Förslaget från förvaltningen 
skulle innebära att kommunen får tillgång till 
lokalerna dagtid undantaget skollov, helger och 
redan planerade arrangemang. Reducerade 
biljettpriser skulle dessutom garanteras för 
pensionärer och skolor. 
 
”Vår utgångspunkt var att alla ska ha tillgång till bio 
och till de evenemang som kan arrangeras i lokalerna. 
Det kan vara temakvällar, digitalsändningar av teater 
och musik från olika händelser i världen”, säger Tanja 
Bojovic (S) gruppledare i kultur- och 
fritidsnämnden i en kommentar. 
 
”Vi reserverade oss självklart mot majoritetens avslag. 
Kostnaden för kommunen skulle bli 125 000 kr per år 

under fem år om vårt och förvaltningens förslag gått 
igenom. Kommunen skulle med vårt förslag kunnat ställa 
krav på biografägarna, Videvox”, säger Johan 
Nordin (S) ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
”. 
 
”Vad som händer nu med bion vet vi inte men risken är 
stor att sollentunaborna går miste om bra bio till bra 
priser”, avslutar Tanja Bojovic (S). 
 
Kontakta gärna: 
tanja.bojovic@politik.sollentuna.se 
johan.nordin@politik.sollentuna.se  
 

 

Hur ska ”mässområdet” utvecklas – (S) frågar majoriteten 
”Sollentunamässan” var länge en stolthet för 
Sollentuna. Någonting som satte Sollentuna på 
kartan. För cirka 10 år sedan fanns det stora 
planer för mässans framtid. Skanska och Posten 
skulle utveckla verksamheten och det talades om 
en omfattande utbyggnad. Av detta blev i stort 
ingenting genomfört. Mässverksamheten 
avvecklades några år senare.  
 
Det forna mässområdet ligger nu där som en 
relik från flydda tider och utnyttjas i stort inte 
alls. Området börjar bli allt mer förfallet och 
skräpigt. Vi möter ofta Sollentunabor som frågar 
om vad som ska hända med mässområdet och 
hur området ska användas framöver. 
Kommunen är markägare i delar av området och 
Skanska och Sollentunahem är andra intressenter 
i området. Det är en tråkig utveckling för ett 
område som har ett bra geografiskt läge nära 
Sollentuna Centrum och har bra 
kollektivtrafikförsörjning.  

 
Socialdemokraterna Robin Sjöberg och Kjell Ekdahl 
frågar plan- och exploateringsutskottets ordförande bl a 
följande 
 

� Är Ni nöjd med hur området ser ut just 
nu? 

� Vilka kontakter har Ni haft med ägarna 
till mässbyggnaderna om deras planer 
för framtida nyttjande av marken? 

� Planerar Ni att vidta åtgärder för få till 
ett bättre nyttjande av området? 

� Vilken framtida användning ser Ni av 
området? Kan ni tänka er byggande av 
bostäder? 

 
Kontakta gärna: 
robin.sjoberg@politik.sollentuna.se 
kjell.ekdahl@politik.sollentuna.se  
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Vad har Lithborn och Rosdahl gjort för att få spårvägen till 
Sollentuna Centrum? 
Kommunfullmäktige i Sollentuna fattade för 
några år sedan ett inriktningsbeslut om att den 
planerade förlängningen av tvärbanan från Kista 
ska gå fram till Sollentuna Centrum och 
eventuellt Häggvik. Nu har landstingets 
trafiknämnd bestämt att tvärbanan ska ansluta 
till Helenelund i stället. 
 
” Sollentuna ligger mitt i en växande region. Vi blir fler 
och fler människor som ska dela på samma 
kollektivtrafik och vägar. Den spårbundna 
kollektivtrafiken till Sollentuna har inte byggts ut sedan 
pendeltågstrafiken startades på slutet av 1960-talet. 
Kollektivtrafiken behöver byggas ut med bättre 
tvärförbindelser, fler bytespunkter och mer spår..” säger 
Oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S) i en 
kommentar. 
 
”Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut är att 
tvärbanan ska gå från Kista ska gå fram till Sollentuna 
Centrum. Nu vill landstingets ansluta tvärbanan till 
Helenelund i stället. Det är naturligtvis bra för 
Helenelundsborna, men det är färre Sollentunabor som 
får nytta av spårvägen än om den går till Sollentuna 
centrum, som ju är den naturliga bytespunkten i vår 
kommun”, säger Joakim Jonsson (S) gruppledare i  

 
plan- och exploateringsutskottet i en 
kommentar. 
 
”Vad har då den moderata kommunledningen gjort för 
att få spårvägen till Sollentuna Centrum? För oss är det 
oklart. Sollentunaborna har svar att kräva av förra 
kommunalrådet tillika nuvarande landstingsrådet 
Rosdahl (M) och nuvarande kommunalrådet Lithborn 
(M) som även är ledamot i landstingsfullmäktige. Har ni 
drivit frågan aktivt och stått upp för Sollentuna eller har 
ni lagt er platta för era moderata partikamrater? 
Sollentunaborna kräver svar.”, avslutar Freddie 
Lundqvist och Joakim Jonsson. 
 
Kontakta gärna: 
joakim.jonsson@live.se  
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 
Socialdemokraten Richard 
Meyer gratulerade alla äldre 
Sollentunabor på 
kommunfullmäktige i veckan 
sedan besluts fattats om att 
införa en ”parbo”-garanti på 
särskilt boende. Vilket kom 
till på Socialdemokratiskt 
initiativ. 

Sollentunahems VD Lars 
Callemo sa i sin presentation 
av bolagets verksamhet på 
fullmäktige att han hoppades 
att det skulle dyka upp några 
nya byggrätter för bolaget när 
alla klara planer är 
förverkligade 2013/2014.

Sollentuna Energis VD Gösta 
Söderkvist proklamerade att 
bolaget går som tåget när han 
presenterade bolagets 
verksamhet på fullmäktige.  
 
Läs mer om fullmäktige i 
bifogade 
”Kommunfullmäktige 
special”
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