
Konstruktivt dialogmöte i Helenelund gav tydliga punkter 
att jobba vidare med! 
Den 19 april höll Socialdemokraterna ett 
dialogmöte i Helenelund. Mötet var bl a en 
återkoppling av den dialog som kommunen 
genomförde under hösten 2011. Vi passade 
också på att informera och samtala kring andra 
frågor som rör Helenelunds framtid så som 
ytterligare spår på järnvägen, tvärbanans 
förlängning till Helenelund, bygg klart Silverdal 
samt en ny Eriksbergsskola. Vi vill tacka de 
Helenelundsbor som kom på mötet eller som 
hört av sig till oss på annat sätt. Ert engagemang 
och era tankar är värdefulla för oss. 
 
Några av de tydliga slutsatser som vi tar med oss 
från kvällen i Helenelund var: 

- Förbättra servicen i Helenelunds 
centrum. Gärna med apotek och 
postombud. En varsam förtätning med 
bostäder på t ex parkeringsytor är 
tänkbart. 

- Vidta åtgärder för att minska påverkan 
av motorväg och järnväg, inte minst vid 
Svalgången Se över trafiklösningarna 
kring stationsområdet. 

- Spara Näckanskogen som grönområde 

 
- Ta ett omtag kring planeringen av en ny 

Eriksbergsskola där ett tydligt alternativ 
ska vara att den nya skolan byggs där 
den nuvarande ligger 

Vi tar med oss de här slutsatserna och andra 
tankar som kom fram i det fortsatta arbetet. Vi 
kommer att fortsätta att återkoppla och föra 
dialog kring utvecklingen av Helenelund och 
andra delar av Sollentuna. 
 
Kontakta gärna: 
bjarne.isacson@seko.se  
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
berit.forsberg@naturskyddsforeningen.se  
roger.sjoberg@sollentuna.se

Anser ni att det råder bostadsbrist eller inte i Sollentuna? – 
(S) frågar majoriteten 
I Boverkets senaste publicerade 
bostadsmarknadsenkät, med svar från 2011, 
framgår det att det inte råder bostadsbrist, utan 
balans på bostadsmarknaden, i Sollentuna 
kommun. Av länets 26 kommuner gör 22 
bedömningen att det i kommunen som helhet 
råder brist på bostäder. Men alltså inte 
Sollentuna.  Sollentuna Kommun har sedan 
länge ett mål om att bygga 300 nya bostäder 
varje år. Ett mål som man inte levt upp till. 
Endast vid fem tillfällen mellan 1991 och 2011 
nåddes målet.  Utifrån den bakgrunden har 
Socialdemokraterna Roger Sjöberg och Sven 
Hovmöller ställt följande frågor inför 
kommunfullmäktige den 9 maj: 

 Anser Ni att det råder bostadsbrist i 
Sollentuna? 

 Anser ni att Sollentuna kommun tagit 
sitt ansvar för bostadsbyggande i 
Stockholmsregionen fullt ut? 

 Hur många bostäder tror Ni kommer att 
färdigställas i Sollentuna under 2012? 
Under åren fram till 2015? Kommer 
målet om 300 nya bostäder per år att 
uppfyllas? 

 
Kontakta gärna: 
roger.sjoberg@sollentuna.se  
Sven Hovmöller info@calidris-em.se 
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(M)ajoriteten ologisk i sin politik kring tomtstorlekar
På plan- och exploateringskutskottets möte i 
veckan beslutade moderaterna och deras 
stödpartier att säga ja till en detaljplaneändring 
för kvarteren Löjan 4 och 5, korsningen 
Idrottsvägen-Vårvägen i Norrviken. (S), (MP) 
och (V) var emot förslaget. Förslaget går emot 
kommunens riktlinjer och strider mot 
kommunens kulturmiljöplan. 
 
”Samhället Norrvikens villastad präglas av stora tomter 
som ger området ett härligt intryck av grönska, vilket 
ska bevaras. Kulturmiljöplanen anger att 
gatusträckningen, tomtindelningen och de stora 
trädgårdarna har stor betydelse för stadsbilden. När 
fastighetsstorleken minskas i område försämras 
möjligheten att bevara den unika särprägel området har. 
säger Berit Forsberg (S) ersättare i plan- och 
exploateringutskottet i en kommentar   
 

”I kommunens ”Riktlinjer för avstyckningar” framgår 
att i de lägen det kan finnas anledning att pröva en 
ändring av detaljplanen bör det göras för ett större 
område, inte enbart för en enstaka fastighet.  I det här 
fallet är endast en fastighetsägare intresserad av att göra 
en detaljplaneändring. Intresset för att tillåta en 
minskning av tomtstorlekarna i kvarteret är därmed 
minimalt. Därav omfattas förslaget till detaljplan enbart 
av två fastigheter, varav den ena är med för att en 
överföring av mark ska vara möjlig. Med detta kan det 
enligt ovan nämnda riktlinjer inte längre vara aktuellt 
med varken en förändring av detaljplanen, eller ett tillägg 
till befintlig detaljplan som kommer möjliggöra en 
minskning av två fastigheters storlek.” säger Berit 
Forsberg (S) ersättare i plan- och 
exploateringsutskottet. 
 
Kontakta gärna: 
berit.forsberg@naturskyddsforeningen.se  

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 

Kommunen har beslutat att 
överklaga det vite som 
utdömts för att kommunen bl 
a inte gjort nödvändiga 
förändringar på toaletterna på 
Nytorpshemmet. Skälen för 
överklaganden är att 
kommunen håller på att 
bygga nya äldreboenden för 
att ersätta Nytorp.   

På kommunstyrelsens 
arbetsutskott i veckan 
behandlades ett ärende om 
internationaliseringsbidrag 
dvs möjlighet till bidrag för 
arbetsresor utomlands. (S) 
anser att dessa 
kompetensutvecklingspengar 
främst ska användas av 
anställda och om 
förtroendevalda ska nyttja 
medlen så ska de vara 
proportionellt fördelade 
mellan partierna. 

Under helgen den 21-22 april 
har Socialdemokraterna i 
Stockholms län kongress på 
Scandic Star Hotell här i 
Sollentuna.  På lördagen kl. 
11 talar vår nyvalda 
partiordförande Stefan 
Löfven. Kongressen är öppen 
för allmänheten och alla är 
välkomna att lyssna på Stefan 
Löfven.

 

Ansvarig utgivare Redaktör 

  
Bjarne Isacson 
bjarne.isacson@seko.se 

Roger Sjöberg 
roger.sjoberg@sollentuna.se 
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nummer 
medverkar

 

   

 

Freddie 
Lundqvist 

Sven Hovmöller Berit Forsberg  

Kontakta oss: 
www.socialdemokraterna.se/sollentuna            

 info@sollentuna.socialdemokraterna.se  

 

Oppositionsrådet Freddie Lundqvist    

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