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Ingen väntsal på busstorget – Majoriteten har bytt åsikt 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 13 
juni behandlades återrapporteringen av 
kommunfullmäktiges uppdrag från i december 
om att tillsammans med SL utreda 
förutsättningar för att skapa en väntsal på 
busstorget i Sollentuna centrum. Då var den 
moderatledda majoriteten positiv, nu efter ett 
brev från en tjänsteman på SL så avskrev man 
förslaget. 
 
”Förslaget kom ursprungligen från en Sollentunabo som 
kontaktade mig i frågan, jag lämnade in en motion och 
fick den bifallen. Nu är jag inte lika glad längre. Det är 
bedrövligt att majoriteten efter att ha fått ett brev från en 
SL-tjänsteman gett upp och nu röstar emot en väntsal ”, 
sa Freddie Lundqvist (S) debatten. 

 
”Vi vill att kommunen går vidare med att skapa en 
väntsal. Det kan ske genom utveckling av torgområdet 
mellan Turebergshuset/nedgången till pendeltåget 
bortemot Bygdevägsbron. Då kan pendelkiosk, 
korvkiosk, värmestuga för busschaufförer byggas samman 
med en väntsal på nuvarande busstorget” sa Freddie 
Lundqvist (S) i debatten. 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se 

 

 
(M) håller fast vid att det inte finns någon bostadsbrist – 
övriga majoritetspartier erkänner bostadsbrist 
Interpellationsdebatten om bostadsbristen i 
Sollentuna stod det klart att (M) som enda parti i 
kommunfullmäktige inte erkänner att det inte 
råder bostadsbrist i Sollentuna. 
 
” Sollentuna kommun ligger mitt i en expansiv 
storstadsregion. Trots detta har kommunledningen tre år 
i rad rapporterat till Länsstyrelsen och Boverket att det 
inte finns någon bostadsbrist. I interpellationssvaret får vi 
reda på att det beror på att kommunen har så god 
planberedskap. Vilket i och för sig är sant. Men det 
hjälper inte de som söker en bostad idag. För man kan 
faktiskt inte bo i en antagen detaljplan där det ännu inte 
byggts något. ”, sa Roger Sjöberg (S) i debatten.  

 

”När man går till verkligheten så säger den något annat 
än kommunledningen. Sollentuna Kommun har sedan 
länge ett mål om att bygga 300 nya bostäder varje år. 
Ett mål som man inte levt upp till. Endast under fem år 
mellan 1991 och 2011 nåddes målet. Vi kan av 
interpellationssvaret konstatera att det inte nås 2012 
heller om man bara räknar ”vanliga” bostäder och inte 
räknar in äldreboenden. 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. ”, sa Roger 
Sjöberg (S) i debatten. 
 
Kontakta gärna: 
roger.sjoberg@sollentuna.se 
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Nu kommer (kanske) alla kommunställda erbjudas rätt till 
heltidsanställningar
På kommunfullmäktige den 13 juni stod 
antagande av central jämställdhetsplan på 
dagordningen. Debatten inleddes med att 
kommunalrådet Lithborn (M) gick upp och yrka 
på återremiss på ärendet för att kartlägga hur det 
egentligen ser ut med ofrivillig deltid. (S) gick 
med på återremissen. 
 
”Rätten till heltid är en viktig jämställdhetsfråga. Vi 
har drivit den länge och det har införts med framgång t 

ex i Nynäshamn”, sa Gunilla Hultman (S) i 
debatten.  
 
I (S) budgetalternativ har vi avsatt 5 mkr för att 
garantera alla kommunanställda som så önskar 
heltidsanställningar. 
  
Kontakta gärna: 
gunilla.hultman@hotmail.com  
 
 
 

 
 
”Hänt på fullmäktige” – notiser från kommunfullmäktige 
Kjell Ekdahl (S) ställde en 
enkel fråga till plan- och 
exploateringsutskottets 
ordförande om när gångväg 
och övergångsställe till den 
nya bensinmacken vid 
Edsbackarondellen ska 
färdigställas. Han fick svaret 
att diskussioner pågår om 
slutföringen av 
exploateringen, men att det 
nog blir i närtid. 

På kommunfullmäktige i 
veckan genomfördes den 
sista allmänhetens frågestund. 
Några timmar efter att några 
frågor om skolan i Sollentuna 
fått sina svar så röstade 
majoriteten för att lägga ner 
allmänhetens frågestund. (S) 
ville behålla frågestunden.  

I en interpellationsdebatt tog 
Sven Hovmöller (S) upp hur 
det går med avvecklingen av 
skjutbanan på Järvafältet. I 
svaret från kommunalrådet 
Lithborn (M) framgår att 
avvecklingen går enligt 
planerna och att skjutbanan 
kommer att stängas vid 
årsskiftet.
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