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Många ord och få svar om vad majoriteten vill göra med 
”mässområdet” 
Under en interpellationsdebatt på 
kommunfullmäktige den 18 januari om vad som 
ska hända med området där Sollentunamässan 
tidigare låg så kom det många ord,, men få svar 
från Thomas Ardenfors (M), ordförande i plan- 
och exploateringsutskottet.  
 
”Sollentunamässan var länge en stolthet för Sollentuna. 
Något man förknippade kommunen med. Nu är det en 
skamfläck”, sa Robin Sjöberg (S) i debatten.  
 
Ordförande Ardenfors (M) höll med om att det 
är en skamfläck att det ser ut som det gör, men 
lämpade inga konkreta besked om vad och när 
något kan hända. 
 

 
”Mässområdet ligger centralt och har bra 
kommunikationer. Här borde det kunna byggas både 
bostäder och lokaler. Det är ett område som måste 
utvecklas”, sa Robin Sjöberg (S) i debatten. 
 
Kontakta gärna: 
robin.sjoberg@politik.sollentuna.se 

 
 

 

”Hänt på fullmäktige” – notiser från kommunfullmäktige 
Förre kommunalrådet 
Rosdahl (M) saknades även 
vid detta 
fullmäktigesammanträdet. 
Sedan han avgick i november 
2010 så  har Rosdahl 
tjänstgjort vid ett enda 
kommunfullmäktigemöte och 
uteblivit vid 10 
sammanträden. 
 

 Kommunalrådet Lithborn 
(M) hade lite svårt att förklara 
vilka effekter som beslutet 
från 2009 om att Sollentuna 
skulle bli ”EURO”-kommun 
har haft. Frågan uppstod som 
ett utspel under EU-
valrörelsen och beslutet 
verkar ha glömts bort av 
majoriteten.  

I debatten på en 
interpellation från Richard 
Meyer (S) om när Allévägen i 
Rotebro ska bli av med alla 
”potthål” så utlovades att 
vägen ska få en ordning 
asfaltering under 2012.
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- Kommunens stöd till föreningslivet måste vila på tre 
ben, nämligen lokaler, PR och verksamhetsstöd

I en interpellationsdebatt på kommunfullmäktige 
den 18 januari så klargjorde Socialdemokraternas 
Freddie Lundqvist hur kommunen ser på 
kommunens stöd till föreningslivet. 
Kommunensekonomiska stöd till föreningslivet 
har i många år minskat. I år genomförs en 
ökning till idrottsföreningarna, medan stödet till 
studieförbund och kulturföreningar ligger still. 
 
”Kommunens stöd till föreningslivet måste vila på tre ben, 
nämligen lokaler, PR och verksamhetsstöd”, klargjorde 
Freddie Lundqvist (S) i debatten. 
 
”Det är bra att majoriteten nu höjd stödet till 
idrottsföreningarna. Men stödet för studieförbund och 
kulturföreningar ligger fortfarande lågt på 6 resepektive 4 
kr per invånare. De föreningarna är värda mer än så”, 
sa Freddie Lundqvist (S). 
 

 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se 

Oklart när och hur Silverdal byggs klart 
På kommunfullmäktige den 17 januari 
debatterdes också en interpellation om när och 
hur Silverdal ska bli färdigbyggt. Även på denna 
interpellation blev majoritetens besked många 
ord och få tydliga besked. 
 
”Det senaste årtiondet har vi alla Sollentunabor fått 
uppleva att kommunen har växt med en helt ny stadsdel i 
södra delen av vår kommun, nämligen Silverdal. .Inom 
två områden kan vi även konstatera att projektet har 
misslyckats, nämligen med att få till arbetsplatser och 
hyresrätter. ”, sa Roger Sjöberg (S) i debatten. 
 
”Efterfrågan på kontor är inte så stor numer. Och i den 
konkurrens som finns har inte Silverdal ställt sig längst 
fram i kön. Snarare tvärtom. När det gäller efterfrågan 

på hyresrätter i vår kommun är situationen den 
omvända. Till följd av moderaternas utförsäljningspolitik 
ser vi nu att flera tusentals Sollentunabor tvingas att stå 
åratals i bostadskön innan de erbjuds att hyra en 
lägenhet.”, sa Roger Sjöberg (S) i debatten.  
 
” Det är fortfarande oklart om hur (m)ajoriteten vill att 
Silverdal ska byggas klart. Det är min slutsats efter den 
här debatten  Det är många ord från majoriteten om att 
det ska komma besked, Men inte när och hur? Vi 
Socialdemokrater är tydliga med vad vi vill. Bygg klart 
Silverdal genom att bygga fler bullerskyddade hyresrätter 
i området”., sa Roger Sjöberg (S) i debatten. 
 
Kontakta gärna: 
roger.sjoberg@sollentuna.se 
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