
Näckanskogen är inte den bästa platsen för nya 
Eriksbergsskolan 
På framsidan och i en artikel i kommunens 
informationstidning ”Sollentuna Journalen” slår 
plan- och exploateringsutskottets ordförande 
Thomas Ardenfors (M) fast att skogen vid 
Näckvägen, Eriksbergsvägen och Poppelvägen 
är den bästa platsen för att bygga den nya 
Eriksbergsskolan. (S) delar inte hans uppfattning. 
 
”Det är noterbart att (M) nu tydligt låst fast sig för att 
bygga i Näckanskogen. Vi kan notera att det inte finns 
politisk enighet kring den frågan, inte ens inom den 
borgerliga majoriteten. (S) förespråkar att det tas ett 
omtag på hela processen.”, säger oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist (S). 
 
”När vi hade ett dialogmöte i Helenelund förra månaden 
var signalen tydlig från Helenelundsborna. Spara 
Näckanskogen som grönområde och ta ett omtag kring 
planeringen av en ny Eriksbergsskola där ett tydligt 
alternativ ska vara att den nya skolan byggs där den 
nuvarande ligger”, säger Freddie Lundqvist. 

 
” Det är inte ansvarstagande att stå fast vid tidigare 
beslut bara av princip. Mycket har varit hafsverk som 
grundats på oklara beslutsunderlag. Men det här 
projektet är inte unikt, så här det sett ut länge i 
Sollentuna som följd av brister i fastighets- och 
markpolitiken i kommunen. Det krävs nya tag.”, 
avslutar Freddie Lundqvist (S). 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvsit@sollentuna.se  

 

Finns det skadliga kemikalier i kommunens 
förskolelokaler? – (S) frågar majoriten 
Överallt runt om oss och i oss finns 
kemikalierna. En del farligare än de andra. Barn 
är på flera sätt mer utsatta för kemikalier än 
vuxna. Dels rör de sig oftare på golv och därmed 
närmare damm koncentrationer och dels genom 
att de förväntas leva längre än vuxna och vi vet 
att mängden av många skadliga kemikalier ökar i 
kroppen ju äldre man blir.Under senare årtioden 
har antalet fall av astma och allergi bland barn 
ökat. En teori är att det beror på golven i 
förskolan. I Sverige har det varit vanligt att 
anlägga golvmattor av PVC i förskolor. 
Problemet beror på, man för att mjuka upp PVC 
har tillsatt ftalater som sedan lossnar och vi 
sedan andas, äter dem eller tar upp dem genom 
huden. 
Med bakgrund i ovanstående har 
Socialdemokraterna Anna Vikström och Sven 
Hovmöller ställt en interpellation till trafik- och 

fastighetsnämndens ordförande. Interpellationen 
behandlas den 13 juni. 
 
De frågor som de ställer till trafik- och fastighetsnämnden 
ordförande är följande: 

 Har det gjorts någon undersökning av 
kemikaliekontroll i Sollentunas 
förskolelokaler? 

 Om inte, kan det bli aktuellt att göra en 
sådan? 

 Finns det någon kartläggning om i 
vilken omfattning det finns PVC-mattor 
på golven i Sollentunas förskolor? 

 
Kontakta gärna: 
anna.vikstrom@politik.sollentuna.se  
Sven Hovmöller info@calidris-em.se 
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Jobben, jobba, jobbet och lönen centrala begrepp i (S) 
arbetslinje – Ylva Johansson besökte Sollentuna 
Den 7 maj besökte Socialdemokraternas 
arbetsmarknadspolitiska talesperson Ylva 
Johansson Sollentuna och deltog på ett öppet 
möte i Församlingshusets café. Temat på mötet 
var ”(S) arbetslinje som ledet till jobb – inte 
fattigdom”. 
 
I sitt anförande konstaterade Ylva Johansson 
följande utveckling inom arbetsmarknaden under 
de snart sex åren med borgerlig regering: 

- Antalet långtidsarbetslösa har ökat från 

28 000 personer till 62 000 personer 

- Ungdomsarbetslösheten har stigit från 

19% till 25% 

- Regeringens arbetsmarknadspolitik har 

strävat efter att få ner lönespråken – 

verktygen för det har bl a varit 

jobbskatteavdrag, Fas 3 och 

försämringar inom socialförsäkringar 

och a-kassa 

 
I (S) arbetslinje är utbildning centralt. De som 
har svårast att komma in på arbetsmarknaden är 
de som saknar gymnasiekompetens. Därför har 
(S) föreslagit att utbildningskontrakt där arbete 
och utbildning kombineras för dessa.  
 
Fyra centrala begrepp i (S) arbetslinje är jobben 
(skapa fler arbetstillfällen), jobba (kompetens 
för att kunna ta ett arbete), jobbet (villkoren på 
jobbet) samt lönen (rättvis lönebildning).

 
”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 

I månadsrapporten per den 
sista april över Sollentuna 
kommuns ekonomi 
framkommer det att vård- 
och omsorgsnämnden har 
stora underskott både på 
nämndens verksamhet i stort 
(-16,6 mkr) och inom 
egenregiverksamheten, 
Solom, (- 10,4 mkr). 
Besparingar kommer att 
behandlas i vård- och 
omsorgsnämnden nästa 
vecka.

På kommunfullmäktige hade 
ett antal boende från 
Eriksbergsområdet samlats 
för att lyssna på debatten 
kring en interpellation från 
(SP) om placeringen av nya 
Eriksbergsskolan. De fick gå 
hem utan att lyssna på någon 
debatt beroende på att en 
bostadsdebatt tog mycket tid 
och att presidiet inte gick 
med på att ändra i 
dagordningen. Ny chans den 
13 juni. 

Från kommunfullmäktige i 
veckan kan noteras att 
landstingsrådet Rosdahl (M) 
faktiskt var där för första 
gången på ett år. Vi noterade 
också att han gick hem en bra 
stund innan mötet var slut.
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