
Majoriteten vill upphäva strandskyddet på fastighet som 
omringas av Törnskogens naturreservat 
Länsstyrelsen har återförvisat ärendet om 
dispens för strandskydd för fastigheten 
”Törnskogen 2:5”, Törntorp till kommunen p g 
a av oklarheter i beslutet kring vad som är 
hemfridszonen.. Törntorp ligger som en ”ö” 
inne i Södra Törnskogens naturreservat. På plan- 
och exploateringsutskottets sammanträde i 
veckan så vidhöll den moderatledda majoriteten 
att de vill upphäva strandskyddet. (S), (MP) och 
(V) motsatte sig dispensen. 
 
 
”Ärendet handlar i grunden om dispens för strandskydd 
på. Vi anser att varje strandskyddsdispens måste 
bedömas i fall till fall. I detta fall råder utökat 
strandskyddsområde, 300 m mot vanligen 100 m. En 
utökad byggrätt leder till en utökad belastning på 
naturreservatet. I miljöbalken anges utifrån vilka 
kriterier som dispens kan medges. 

 
Pågående verksamhet är ett skäl som kommunen anfört. 
Vi bedömer inte heller att sommarstugeboende är en 
pågående verksamhet.”, säger Berit Forsberg (S) 
ersättare i plan- och exploateringsutskottet i en 
kommentar. 
 
Kontakta gärna: 
berit.forsberg@sollentuna.se  
 

 

Svarslös majoritet om vilka effekter som regeringens 
neddragningar på gymnasieskolan får 
Vid en interpellationsdebatt på 
kommunfullmäktige den 18 januari så var 
ordföranden utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden Anders Morin (FP) i 
det närmaste svarslös kring vilka effekter som 
den moderatledda regeringens minskade 
statsbidrag till gymnasieskolan för med sig. 
 
”När regeringen inför den nya gymnasiereformen så tycks 
de tro att den medför att den nya gymnasieskolan 
kommer att kosta mindre pengar. Det är de ensamma 
om till exempel Sveriges kommuner och landsting och 
Lärarförbundet betvivlar det”, sa Gunilla Hultman 
(S) gruppledare i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden i debatten. 

  
”Det som kostar pengar i skolan är lärare, det är där 
man kan spara”, sa Sven Hovmöller (S) i 
debatten. ”Kvaliteten på gymnasieskolan behöver öka”  
 
Kontakta gärna: 
gunilla.hultman@hotmail.com  
Sven Hovmöller info@calidris-em.se 
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Det är dags att börja leta efter alternativa platser för nya 
Rälsens skola i Norrviken 
På plan- och exploateringsutskottets 
sammanträde i veckan bordlades ärendet om 
detaljplaneläggning av fastigheten Häggvik 4:1 i 
syfte att skapa en ny lokal för Rälsens skola i 
Norrviken Sedan läge och lokal för deras 
nuvarande skola har dömts ut. Den nya skolan är 
hittills tänkt att läggas på parkeringen till 
Norrvikens IP. 
 
”Under planläggningens gång har det dykt upp ett 
mängd faktorer som gör att det kan vara olämpligt att 
bygga en ny skola på fastigheten. Det handlar om 
markförhållanden och risk för översvärmning, närheten 
till järnväg och väg, behovet av parkeringsplatser i 
området samt att ett mobiltorn planeras byggas intill den 
tänkta skolan.”; säger Berit Forsberg (S) ersättare i 
plan- och exploateringsutskottet och fortsätter 
”Vi har utifrån detta kommit fram till att det är 
lämpligt att börja utreda alternativa platser för att 
lokalisera Rälsens skola” 
 

På plan- och exploateringsutskottets 
sammanträde den 6 december 2011 drogs 
ärendet om ny detaljplan för fastigheten ut från 
dagordningen. På sammanträdet den 17 januari 
2012 valde majoriteten att bordlägga ärendet. S), 
(MP) och (V) anförde på båda dessa 
sammanträden att det är läge att börja titta på 
alternativa platser. 
 
”Majoriteten delar uppenbarligen inte vår åsikt. 
Skillnaderna mellan att bordlägga och återremittera är 
vid bordläggning tillförs inte mer beslutsunderlag, utan 
man skaffar sig bara mer tid att diskutera och fundera. 
Vid återremiss till förvaltningen kan beslutsunderlaget 
kompletteras och vid en återremiss kan kommunen också 
vinna tid eftersom att det ändå mycket väl kan bli så att 
Häggvik 4:1 avskrivs som lämplig tomt för en skola.”, 
avslutar Berit Forsberg (S) 
 
Kontakta gärna: 
berit.forsberg@naturskyddsforeningen.se 

 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 
På kommunstyrelsens 
arbetsutskott i veckan 
informerades om den nyligen 
klara konsultrapporten om 
hur man kan utveckla 
Edsviks området. 
Barnfamiljer ska lockas dit 
och en handelsträdgård ska 
etableras är några av tankarna 
 

På plan- och 
exploateringsutskottets 
sammanträde i veckan 
informerades om hur det går 
med planerna på att bygga 
nya bostäder samt ersätta 
befintliga affärslokaler i 
Sjöbergs centrum. Planen var 
ute på samråd i höstas och nu 
har vissa anpassningar gjort 
utifrån åsikter från närboende

Oppositionsrådet Freddie 
Lundqvist har nu återupptagit 
att flytta sin arbetsplats till 
”Balders i Sollentuna 
Centrum varje torsdag 
eftermiddag mellan kl. 13-16. 
Välkomna dit! Stör honom 
gärna.
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