
Det behövs en sydlig entré till Häggviks station 
Häggviks station är en av de pendeltågsstationer 
som bara har en entré. Häggviksområdet har de 
senaste åren utvecklats på ett sätt som gör att en 
sydlig entré till stationen har blivit allt mer 
befogad. Det handlar främst om att en ny stor 
handelsplats ”Handelsplats Häggvik” har byggts 
upp runt Stinsens köpcentrum. Det gör att det är 
många arbetsresor och shoppingresor som går 
till området. 
 
”Den nuvarande enda entrén till Häggviks station ligger 
nära Häggviks centrum, norr om perrongen. Därifrån till 
”Handelsplatsen” behöver du gå en slingrig omväg bl a 
för att korsa Häggviksleden. Ett annat sätt att ta sig dit 
är att åka till Sollentuna Station och sedan ta bussen 
sista biten. Dagens förhållanden gör att många frestas att 
ta bilen av bekvämlighetsskäl. Vårt mål är att bygga 
samhället så att vi inte ska behöva vara beroende av bil 
för att få vardagen att fungera.”, säger Berit Forsberg 
(S) gruppledare i miljö- och byggnadsnämnden i 
en kommentar. 

 
”Med en sydlig entré till Häggviks pendeltågsstation 
skulle det bli lättare för resenärer till ”Handelsplatsen”, 
men också för boende i t ex Skälby att ta sig till 
pendeltåget. För oss Socialdemokraterna är det angeläget 
att denna entré byggs. Vi driver frågan mot vår 
landstingsgrupp. När (S) senast styrde i landstinget så 
fanns en sydlig entré vid Häggviks station med i 
långtidsplaneringen.”, säger Gunilla Hultman (S) 
kommunfullmäktigeledamot från Häggvik.  
 
Kontakta gärna: 
berit.forsberg@naturskyddsforeningen.se  
gunilla.hultman@hotmail.com 

 
Hur många står egentligen i Sollentunahems intressekö? – 
(S) frågar majoriteten 
I en interpellation till AB Sollentunahems 
styrelseordförande frågar Socialdemokraterna 
Anna Vikström och Joakim Jonsson hur många 
som egentligen står i Sollentunahem intressekö. 
Antalet personer som står i intressekön har 
hittills ökat år för år. Det finns naturligtvis flera 
anledningar till att man står i intressekön. Vissa 
för att akut få tag på en bostad andra för att 
säkerställa möjligheten om man någon gång i 
framtiden skulle få det behovet, men 
sammantaget ger det en bild av efterfrågan på att 
hyra bostäder i Sollentuna. Svaret på 
interpellationen kommer på kommunfullmäktige 
den 4 april. 

 
 
 
 

De frågor som ställs till Sollentunahems ordförande är: 
 

 Hur många personer står idag i 
Sollentunahems intressekö? Hur många 
av dem är under 30 år? 

 Hur stor andel är Sollentunabor? Hur 
många bor i andra kommuner? 

 Hur stor del av kön är internkö? 

 Hur många lägenheter har förmedlats 
via Sollentunahems intressekö per år de 
senaste fem åren? 

  Hur lång tid krävs i genomsnitt för att 
få en lägenhet? Hur har lång har kötiden 
varit fördelat på kommundel respektive 
lägenhetsstorlek? 

 
Kontakta gärna: 
anna.vikstrom@politik.sollentuna.se  
joakim.jonsson@live.se  
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Det behövs en aktiv politik, inte lönedumpning för att 
minska ungdomsarbetslösheten 
I dag är uppemot var tionde ung Sollentunabo är 
idag arbetslös. Den moderatledda majoritetens i 
stort enda lösning på det är att införa särskilda 
ungdomsavtal som gör att anställda under 25 år 
skulle få en lön på cirka 12 000 kr i månaden.  
 
”Varje dag en ung Sollentunabo går arbetslös är det ett 
slöseri med deras talang, drömmar och tid. Det råder 
inget tvivel om att ungdomsarbetslösheten måste 
bekämpas. Majoritetens linje om att dumpa lönerna ner 
till 12 000 kr för unga är fel väg att gå. Det ställer bara 
inkomstsvaga grupper mot varandra. Det är en passiv 
lösning som inte lär skapa särskilt många nya jobb. Vi 
Socialdemokrater driver en aktiv politik för fler jobb för 
unga både i riksdagen och här i Sollentuna. Det finns 
också goda exempel från (S)-styrda kommuner som vi 
kan lära oss av och införa i Sollentuna.”, säger 

oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S). 
 
”Några av de förslag vi driver i riksdagen är sänkt 
arbetsgivaravgift riktad mot småföretag, nej till 
regeringens nedskärningar på gymnasieskolan, fler 
utbildningsplatser inom högskolan, yrkeshögskolan, 
vuxenutbildningen, traineejobb och utbildningsvikariat 
samt för att underlätta generationsväxling inom offentlig 
sektor. I Sollentuna driver vi därutöver bl a att 
traineeprogram för t ex unga nyutexaminerade 
akademiker och kommunen medverkar vid matchning 
mellan arbetslösa och arbetsgivare. Det är en aktiv 
politik som ger fler jobb och ger bra förutsättningar för 
unga att jobba i kommunen”, avslutar Freddie 
Lundqvist (S) oppositionsråd. 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  

 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade i 
veckan att bevilja Turebergs 
villaägarförening 25 000 kr i 
bidrag för att trycka en 
jubileumsskrift. (S) markerade 
till protokollet att även andra 
jämförbara föreningar måste 
behandlas likvärdigt och 
därmed kunna få liknande 
stöd. 

När plan- och 
exploateringsutskottet gavs 
en rapport om den pågående 
utbyggnaden av bostäder vid 
Sollentuna centrum så 
konstaterades att det byggts 
fler bostäder än vad NCC 
ursprungligen förband sig för 
när exploateringsavtalet 
skrevs under 2006. När allt är 
klart 2014-2015 kan det röra 
sig om runt 100 fler bostäder. 

På onsdag den 7 mars 
klockan 18 i Sollentunasalen 
är det dags för 
kommunfullmäktige att 
sammanträda igen. Alla är 
välkomna dit. Om ni sedan 
vill prata om de ärenden som 
behandlats på fullmäktige så 
flyttar oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist sin 
arbetsplats till ”Balders” i 
Sollentuna Centrum denna 
som alla andra torsdagar 
mellan kl. 13-17. Stör honom 

gärna!
 

I detta 
nummer 
medverkar

 

Ansvarig utgivare Redaktör 

  
Bjarne Isacson 
bjarne.isacson@seko.se 

Roger Sjöberg 
roger.sjoberg@sollentuna.se 

 

     
Berit Forsberg Gunilla 

Hultman 
Freddie 
Lundqvist   

Joakim 
Jonsson 

Anna Vikström 

Kontakta oss: 
www.socialdemokraterna.se/sollentuna            

 info@sollentuna.socialdemokraterna.se  

 

Oppositionsrådet Freddie Lundqvist    

freddie.lundqvist@sollentuna.se  
073-915 16 12 
 

mailto:freddie.lundqvist@sollentuna.se
http://www.socialdemokraterna.se/sollentuna
mailto:info@sollentuna.socialdemokraterna.se
mailto:freddie.lundqvist@sollentuna.se

