
Nu blir det dialog om utvecklingen av ”mässområdet” och 
området längs Turebergleden och Tingsvägen 
Plan- och exploateringsutskottet förväntas på sitt 
sammanträde nästa vecka att fatta beslut om att 
arrangera en dialog om utvecklingen av området 
längs Turebergsleden, från Stockholms 
kommun, och via Tingsvägen till Bygdevägen 
(Västra Tureberg) den 25-26 maj. 
 
”Det utpekade området ligger centralt i Sollentuna och 
har stora möjligheter och utmaningar. I området ligger 
det, numer allt mer förfallna, forna ”mässområdet”. I det 
området har markägaren presenterat intressanta planer 
för att bygga runt 500 bostäder och även andra lokaler. 
En annan nyckelfråga är att skapa förutsättningar för 
att någon gång i framtiden kunna dra fram en spårväg 
från Kista till Sollentuna station och vidare till Häggvik. 
Den stora utmaningen handlar om att staten varslat om 
att de vill dra fram ett femte och sjätte järnvägsspår 
genom området”, säger Joakim Jonsson (S) 
gruppledare i plan- och exploateringsutskottet. 

 
”Vi Socialdemokrater ser fram emot dialogen med de 
närboende och andra intresserade den 25-26 maj. Vi 
kommer att finnas representerade under båda dagarna för 
att lyssna och samtala med Sollentunaborna”, avslutar 
Joakim Jonsson (S).  
 
Kontakta gärna: 
joakim.jonsson@live.se

Fortsätt utvecklingen av Edsvikområdet till en samordnad 
rekreationspark 
Kommunfullmäktige fattade den 7 mars beslut 
om att tillsätta en samordnare och skapa fler 
aktiviteter i Edsvikområdet. 
 
”Det är ett bra steg i rätt riktning. Området kring 
Edsvikens stränder är redan idag ett unikt område för 
rekreation. Vi tycker dock att Sollentuna kommun har 
varit dålig på att marknadsföra detta område. 
Kommunfullmäktiges beslut är ett bra steg i rätt riktigt, 
men vi Socialdemokrater vill längre så”, säger Tanja 
Bojovic (S) gruppledare i kultur- och 
fritidsnämnden i en kommentar.  
 
”Vår långsiktiga vision är en rekreationspark som 
inbegriper ett lite större område än beslutet nu omfattar. 
Vi vill se Stallbacken, med befintliga och nya 
attraktioner, som ett nav i området som sedan sträcker 
sig ut mot Sollentunavallen, Edsbergs slott med 
slottsparken, Edsbacka Wärdshus, Rudbecksskolan, 

Rackethallen och Sim- och Sporthallen ända bort till 
Landsnora kvarn. Området kan också kompletteras 
med nya attraktioner som t ex en scen för 
friluftsframträdanden, utomhusbad, en större lekplats för 
barnen, växthus och en kulturpromenad från Sollentuna 
Centrum till Stallbacken. Sammantaget skulle det bli ett 
område där kultur, hälsa, gastronomi och utbildning blir 
en lunga för kropp och själ.”, säger Oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist (S). 
 
Kontakta gärna: 
tanja.bojovic@politik.sollentuna.se  
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
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Det är dags att jämna ut skillnaderna i barns uppväxtvillkor 
Sollentuna är bra plats att bo på. De flesta trivs 
här. De flesta Sollentunabor har ett jobb och 
tjänar bra. Men det är inte hela bilden. Vi har ett 
Sollentuna med två ansikten. Det ena visar sig 
för alla de som har bra utbildning, bra jobb, 
höga inkomster och bra boende. Det är de som 
har råd att åka på semester och kan lägga pengar 
på dyra fritidsintresen för sina barn. Alla barn får 
inte ha det så. Forskning visar att barn till 
ensamstående mammor och barn med arbetslösa 
föräldrar far illa. Så är det även i Sollentuna. 
 
”Jag pratade nyligen en kvinna som varit anställd i 
kommunen i 30 år och som nu är pensionerad. Hon 
berättade att hon har 4 barnbarn och om den oro hon 
kände för barnbarnens framtid. Ett exempel som hon tog 
upp var avgifterna till kulturskolan och kostnader för 
idrotts utövande. Hon undrade om hur en ensamstående 
förälder ska kunna lägga flera tusenlappar på sina barns 
fritid varje år?  När de ska ställa dessa kostnader emot 

att betala hyra, lån, kläder, medicin, försäkringar, 
busskort, bensin osv. ”, säger Tanja Bojovic (S) 
gruppledare i kultur- och fritidsnämnnden.  
 
”Alla barn ska rätt bra dagar genom en trygg uppväxt 
och kärlek. (S) har därför tagit fram ett brett paket för 
att förbättra barns livsvillkor. Vi föreslår där bl a 
inrättande av en barnmöjlighetsfond.. Vi föreslår att 
skolor och föreningar kan söka medel ur fonden för att 
använda till inköp av utrustning, bidrag till utflykter 
osv. Vi vill också öka barns möjligheter till aktiviteter 
på sommarlovet genom sommaröppna fritidsgårdar och 
stöd till föreningar som driver ”kollo”-verksamhet. 
Moderaterna och deras stödpartier har röstat ner alla 
våra förslag. Förslag som skulle bidragit till att fler barn 
kan garanteras bra dagar. Det är bara att beklaga”, 
avslutar Tanja Bojovic (S). 
 
Kontakta gärna: 
tanja.bojovic@politik.sollentuna.se  

 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade i 
veckan att anslå 100 000 kr 
till den klockstapel som ska 
byggas av Sollentuna 
Församling intill den nya 
Turebergskyrkan. 

På kommunfullmäktige i 
veckan kunde vi notera att 
Torbjörn Rosdahl (M) 
uteblev även denna gång. 
Sedan han avgick som 
kommunalråd har han endast 
varit med på ett av tolv 
sammanträden. 

På torsdag mellan klockan 
13-17flyttar oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist i vanlig 
ordning sin arbetsplats till 
”Balders” i Sollentuna 
Centrum. Stör honom gärna!
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