
Bostadsbristen i Sollentuna avskaffad med ett penndrag 
Sollentuna kommun ligger mitt i en expansiv 
storstadsregion. En region som växer med två 
fulla SL-bussar om dagen. En region som 
kännetecknas av brist på bostäder som leder till 
andrahanduthyrning, svartkontrakt och 
upptrissade bostadspriser. Mitt i den regionen 
ligger Sollentuna. Trots detta har 
kommunledningen två år i rad rapporterat till 
Länsstyrelsen och Boverket att det inte finns 
någon bostadsbrist. 
 
”När man går till verkligheten så ser man att det råder 
bostadsbrist i Sollentuna. Sollentuna Kommun har sedan 
länge ett mål om att bygga 300 nya bostäder varje år. 
Ett mål som man inte levt upp till. Under 2011 
färdigställdes endast 60 bostäder. I genomsnitt 
färdigställdes cirka 250 st bostäder/år under denna 20 
års period. Sollentuna har därmed byggt över 1000 
bostäder färre vad som skulle gjorts om målet om 300 
bostäder uppfyllts varje år under tidsperioden. Två andra 
mått som visar att det råder bostadsbrist är att 
Sollentuna är en av de få kommuner i landet där 
småhuspriserna stiger samt att cirka 27000 personer 
står i Sollentunahems intressekö.” säger Joakim 
Jonsson (S) i en kommentar.  
 

”I verkligheten avskaffas bostadsbrist genom att man 
bygger nya bostäder inte genom ett penndrag. Nu väljer 
den moderata kommunledningen att ducka för problemet. 
Det räcker inte att säga, som majoriteten brukar göra, 
att det finns färdiga detaljplaner för flera tusen nya 
bostäder. Behöver vi klargöra att människor inte kan bo 
i detaljplaner utan att detaljplanerna behöver förverkligas 
till bostäder också? De stora förlorarna på detta är 
givetvis alla våra ungdomar och andra medborgare som 
nu kanske tvingas tacka nej till sitt drömjobb i 
Sollentuna med omnejd.  Det krävs nu en aktiv politik 
för att minska bostadsbristen!”, avslutar Joakim 
Jonsson (S) gruppledare i plan- och 
exploateringsutskottet.  
 
Kontakta gärna: 
joakim.jonsson@live.se 

 

Delade meningar om Eriksbergsskolans placering 
Det finns sedan tidigare ett beslut om att det 
behöver byggas en ny Eriksbergsskola i 
Helenelundsområdet sedan den tidigare lokalen 
tjänat ut. En alternativ plats vid Näckan i 
Eriksberg har tidigare anvisats. När trafik- och 
fastighetsnämnden behandlade ärendet i förra 
veckan fanns det delade meningar. 
 
”(S) anser att det inte finns något bra underlag för beslut 
om vilken plats som är den bästa för den nya 
Eriksbergsskolan. Inom majoriteten är man oense om det 
finns ett beslut om var skolan ska ligga. (C) vill inte ha 
den befintliga platsen och en moderat och (KD) sa ja att 

gå vidare bara om det utreddes alternativ till Näckan”, 
säger Kjell Ekdahl (S) gruppledare i trafik- och 
fastighetsnämnden i en kommentar. 
 
”Vi förutsätter nu att en ordentlig utredning görs kring 
trafiksituationen till Näckantomten för att klarlägga hur 
trafikökningen påverkar närliggande bostäder, men 
också ställer det i relation till nybyggnation på skolans 
nuvarande plats, bl a utifrån de miljöutredningar som 
gjorts”, avslutar Kjell Ekdahl (S).  
 
Kontakta gärna: 
Kjell.ekdahl@politik.sollentuna.se  
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Hur står det egentligen till med arbetsmiljön i Sollentunas 
skolor? 
Bilden av Sollentunas skolor har flera 
dimensioner. Resultatmässigt blir skolorna allt 
bättre, men arbetsmiljön i skolorna för elever 
och lärare har stora brister. Under de senaste 
åren har återkommande nya brister i 
arbetsmiljön i skolan påvisats.  Det kanske 
senaste exemplet är den radonsanering som 
pågår i Helenelundsskolan. 
 
”Listan på brister i kommunens skolfastigheter görs 
längre och längre år för år. Bara under 2011 så dömdes 
Eriksbergsskolan ut. En paviljong på Skälbyskolan fick 
panikstängas. Sofielundsskolan hotades av vite. Och 
detta är bara en del av listan. Kommunens 
fastighetspolitik har genom åren varit full av 
panikåtgärder för att rädda upp akuta situationer. 
Förlorarna på det har varit barnen, lärare och andra 
anställda i skolorna som fått leva med en bristfällig 
arbetsmiljö.”, säger Anna Vikström (S) 

gruppledare i barn- och ungdomsnämnden i en 
kommentar. 
 
”Det senaste exemplet på bristerna i fastighetspolitiken 
är att det nu pågår en radonsanering i 
Helenelundsskolan. Jag har flera gånger tidigare blivit 
försäkrad att det inte fanns någon anledning till oro 
kring höga radonhalter i någon skola. De löftena var 
tydligen inte värda så mycket. I fallet med 
Helenelundsskolan är det värsta att inte heller 
skolledningen var informerad och att kommunen sedan 
satte i gång saneringen mer eller mindre under pågående 
skolverksamhet. Så här får det inte fortsätta! Det är 
dags att ta arbetsmiljön i skolorna på allvar.”, avslutar 
Anna Vikström (S). 
 
Kontakta gärna: 
anna.viktstrom@politik.sollentuna.se  

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade i 
veckan att gå vidare med 
kommunkoncernen 
(kommunen, Sollentunahem 
och Sollentuna Energi) ska 
investera i vindkraftverk. 
Dessa kommer dock att ligga 
på andra ställen än 
Sollentuna, men ska leverera 
den el som kommunen och 
bolagen behöver själva.

Årets huvudtalare på 1:a maj i 
Sollentuna blir 
riksdagsledamoten Carina 
Moberg. Andra talare blir 
oppositionsrådet Freddie 
Lundqvist samt 
representanter från LO och 
SSU. Mötet börjar kl. 10 i 
Malmparken. Avmarsch från 
baksidan av f d Sollentuna-
mässan kl .9.30. 
 
 

På onsdag den 4 april är det 
dags för kommunfullmäktige 
igen. Mötet börjar denna 
gång kl. 15.00 och inleds med 
en ordentlig debatt om 
kommunens årsredovisning.
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