
Trafiksituationen i Edsberg ska utredas - (S) krav vann 
gehör när inriktningsbeslut togs för planeringen av 
Sportfältsområdet   
När plan- och exploateringsutskottet den 6 
december fattade beslut om inriktningsbeslut för 
planläggningen av Sportfältsområdet i Edsberg, 
som är en del av Väsjöplaneringen, så vann ett 
flertal av Socialdemokraternas krav gehör. Det 
handlar bl a om vårt krav att det ska göras en 
trafikutredning rörande svaga punkter i gatunätet 
i Edsberg, i synnerhet runt Edsbergs centrum. 
Detta blir en viktig del i en utredning om svaga 
punkter i kommunens vägnät. Andra (S) krav 
som vann gehör var att: 
 
- Spontanidrottsytan ska vara öppen mot skogen 

- Hela idrottsområdet ska ingå i planetappen 

- Öppna gröna stråk både i norra och södra 
delen av Sportfältet 

- Hållbar dagvatten hantering 

- Området ska planeras för blandade 
upplåtelseformer med fokus på energi och miljö 

 
”Vi har inför det här beslutet träffat många Edsbergsbor 
och representanter för föreningar som verkar i området 
och har samlat upp deras tankar och vägt samman dem 
till en kravlista. Vi kan nu konstatera att vårt arbete 
fått tydligt genomslag i beslutet”, säger Joakim 
Jonsson (S) gruppledare i plan- och 
exploateringsutskottet. 

 

 
”Vid de möten som vi har haft med de boende i Edsberg 
har väldigt många Edsbergsbor haft frågor och åsikter 
om trafiken i Edsberg, och om hur det ansträngda 
gatunätet av 50-tals snitt, ska klara fler bilar. 
Merparten av den troliga trafikökningen kommer från 
att det blir fler bostäder i själva Edsberg. Vi har under 
en längre tid därför drivit att en utredning av 
trafiksituationen i Edsberg ska genomföras för att 
modernisera gatunätet. Vårt idoga opinionsbildande har 
nu gett resultat”, säger Joakim Jonsson (S) gruppledare i 
plan- och exploateringsutskottet. 
 
”Om plan- och exploateringsutskottet hade beslutat i 
enlighet med det ursprungliga förslaget fanns det stor risk 
för att det inte skulle funnits några nya 
idrottsanläggningarna förrän 2020. Genom vårt 
opinionsarbete har vi säkerställt att motionsidrottarna 
kommer att planläggas samtidigt som övriga byggnader 
och inte efteråt”, säger Joakim Jonsson (S).  
 
"Vi socialdemokrater har som mål att Väsjöområdet 
ska bli en grön stadsdel, där vi alla sollentunabor kan 
njuta av naturupplevelser och de motionsidrotter som 
kommer att finnas där redan när de första bostäderna 
byggs” avslutar Joakim Jonsson (S) gruppledare i 
plan- och exploateringsutskottet. 
 
Kontakta gärna: 
joakim.jonsson@live.se   
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Nu blir det en väntsal på busstorget i Sollentuna Centrum 
– rekordsnabbt bifall till (S) motion
I september lämnade Freddie Lundqvist (S) in en 
motion om att det borde skapas en väntsal i 
anslutning till busstorget vid Sollentuna 
Centrum. På kommunstyrelsens möte den 30 
november föreslog en enig kommunstyrelse att 
motionen ska bifallas av fullmäktige den 14 
december. 
 
”Jag är glad och lite förvånad över den snabba och 
positiva handläggningen av min motion. Nu hoppas jag 
att kommunen, SL och andra berörda hanterar mitt 
förslag och byggandet av en väntsal skyndsamt så att 
Sollentunaborna kan söka skydd i den redan under 
2012”, säger motionären Freddie Lundqvist (S) i 
en kommentar 
 
”Den här motionen och det positiva bemötandet är ett 
bevis för att det lönar sig att prata oss Socialdemokrater 
om man vill ha förändring. Idén till den här motionen  

 
fick jag från en Sollentunabo som ringde mig och 
presenterade sin tanke på en väntsal. Jag skrev sedan en 
motion om frågan som nu verkar bli förverkligad ”, 
säger Freddie Lundqvist (S) i en kommentar. 
 
”Jag vill gärna komma i kontakt med den kvinnliga 
Sollentunabo som ringde mig för några månader sedan. 
Äras bör den som äras ska. Jag ber henne att kontakta 
mig”, avslutar Freddie Lundqvist (S). 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se   

 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 
På kultur- och 
fritidsnämndens 
sammanträde i veckan 
öppnade den moderatledda 
majoriteten åter dörren för 
någon form av ekonomiskt 
stöd till Sollentuna bio. Det 
folkliga trycket blev väl för 
stort… 

På Plan- och 
fastighetsutskottets 
sammanträde i veckan togs 
ärendet om att ställa ut 
detaljplanen för Rälsens 
skolas nya lokaler vid 
Norrvikens IP bort från 
dagordningen.    

På onsdag den 14 december 
hålls årets sista 
kommunfullmäktigemöte i 
Sollentunasalen på plan 13 i 
Turebergshuset. Mötet börjar 
klockan 18.00. Alla är 
välkomna att komma dit och 
lyssna!
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