
(S) tar initiativ för att intensifiera kommunens arbete med 
att nå de regionala klimatmålen  
I Sollentuna kommun pågår nu ett intensivt 
arbete med att jobba med miljö- och 
klimatfrågorna. En av de som är mest drivande 
är Berit Forsberg som är (S) representant i miljö- 
och klimatberedningen. 

 
”För att uppnå de regionala klimatmålen till 2020 
behöver vi tillsammans sänka våra klimatpåverkande 
utsläpp med 20 % jämfört med 2005 års nivå. Hittills 
har bara några blygsamma små steg tagits för en 
minskning och det är bara 8 år kvar till 2020.”, säger 
Berit Forsberg (S)  
 
”Klimatfrågan är en avgörande framtidsfråga. Det arbete 
som vi gör i kommunens miljö- och klimatberedning är 
därför av stor betydelse för hur livsvillkoren ska vara i 
Sollentuna i framtiden. Kommunens verksamheter har en 
stor miljöpåverkan, men det har också invånarnas sätt 
att leva.  Kommunens nämnder och styrelser känner sina 
verksamheter bäst och vad de kan göra för att minska 
sin miljöpåverkan. Samtidigt pågår arbete i fokusgrupper 
där förtroendevalda och tjänstemän arbetar tillsammans 

med att fram övergripande mål.”, säger Berit 
Forsberg (S) representant i miljö- och 
klimatberedningen.  
 
”För att nå förändring måste alla vara med och påverka. 
Sollentunabornas sätt att leva har också en stor del i den 
totala miljöpåverkan i Sollentuna. Hur kan vi själva vi 
själva bli mer miljövänliga. Maila mig gärna dina 
tankar och idéer .”, avslutar Berit Forsberg (S). 
 
Kontakta gärna: 
berit.forsberg@naturskyddsforeningen.se 

 
Nästa vinter kan det finnas en väntsal på busstorget 
I december 2011 biföll kommunfullmäktige en 
motion från Socialdemokraten Freddie 
Lundqvist om att det ska byggas en väntsal på 
busstorget vid Sollentuna Centrum.  
 
”Behovet av en väntsal blev uppenbart nu när vintern 
kom med rysskyla och kalla dagar. Det är många 
Sollentunabor som stått och frusit. Jag har dock en 
förhoppning om att detta är den sista vinter som vi 
Sollentunabor tvingas stå ute och vänta i kylan, 
åtminstone vid busstorget”; säger oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist i en kommentar. 
 

”Jag hoppas kommunen, SL och andra berörda 
handlägger kommunfullmäktiges beslut snabbt. Då 
kanske Sollentunaborna kan söka skydd redan i år. 
Min förhoppning är att när vi redan nästa vinter kan 
vänta inomhus i en väntsal på busstorget i Sollentuna 
centrum istället för att frysa ute i kylan”, avslutar 
Freddie Lundqvist (S) 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
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”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 

I höstas kom ”Lex 
Ardenfors” om att 
kommunen inte kan handla 
upp ledande politiker för att 
utföra uppdrag åt 
kommunen. I nästa vecka tas 
”Lex Lidby” upp i 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Det handlar 
om skärpt redovisning innan 
förtroendevalda får ut 
ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Vilken 
moderatpoltiker blir nästa 
som får en egen ”lex”? 

Trafik- och fastighets-
nämnden beslutade i veckan 
att inleda en förstudie för att 
hitta en alternativ plats för 
nya Rälsens förskola och 
skola, än vid Norrvikens IP. 
När oppositionen ville ge ett 
sådant uppdrag i plan- och 
exploateringsutskottet, där 
frågan egentligen ligger, så 
avvisade majoriteten 
yrkandet. Är majoriteten 
splittrad? Eller är det bara 
större beslutskraft hos 
majoritetens företrädare i 
trafik- och fastighetsnämnden 
än i plan- och 
exploateringsutskottet?  

När utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden i 
veckan beslutade att göra en 
genomlysning av SFI 
(Svenska för invandrare) 
undervisningen så röstade 
majoriteten ner några av (S) 
tilläggsyrkanden. Det 
handlade bl  a om att göra en 
kartläggning av vinstuttagen 
hos de bolag som utför 
utbildningen åt kommunen.
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