
 
Kommer Trollholmens skola att läggas ner? 
Trollholmens skola i Rotsunda gård, som ingår i 
Utbildning Rotebro, är hotad av nedläggning. 
(S), (MP) och (V) är tydliga om att Trollholmens 
skola ska finnas kvar eftersom en av Sveriges 
rikaste och skoltätaste kommuner givetvis ska ha 
en skola även i den delen av kommunen. Hur 
den moderatledda majoriteten ställer sig är mer 
otydligt. 
 
”Vi befarar att den moderatledda majoriteten kommer 
att föreslå nedläggning av Trollholmen. En nedläggning 
är i så fall en sorglig följd av majoriteten tagit ett flertal 
beslut om krympning av skolan och ett envist 
fasthållande av ett 20 år gammalt skolpengsystem som 
inte tar hänsyn skolans förutsättningar. vad gäller läge, 
elevunderlag och elevernas behov”, säger Anna 
Vikström (S) gruppledare i barn- och 
ungdomsnämnden. 

 
”Vi har oupphörligen pekat på bristen på 
konsekvensanalys av besluten och att det behövs ett nytt 
ersättningssystem. Varför ska eleverna i Rotsunda gård 
ha en lägre skolväg än andra barn i Sollentuna? Hur 
ekonomiskt och miljövänligt är det att köra eleverna till 
en annan skola med skolbuss?”, avslutar Anna 
Vikström (S).  
 
Kontakta gärna: 
anna.vikstrom@politik.sollentuna.se     

 
 

 

 

”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken
Frågan om vem som ska 
betala blöjorna i förskolan 
har varit diskuterat på sistone. 
(S) anser att förskolorna i 
Sollentuna stå för blöjor till 
förskolebarnen! Det röstade 
vi för redan 2008, men den 
borgerliga majoriteten tyckte 
att föräldrarna själva skulle ta 
med sig det och avslog 
förslaget.  

I veckan rapporterades att 
vård- och omsorgsnämndens 
underskott minskar. Det 
prognostiserade underskottet 
var 12,3 miljoner kr i juli. I 
april var underskottet uppe i 
16, 6 miljoner. De 10 
miljoner kr som utlovats av 
kommunstyrelsen i extra 
tillskott är inte medräknat.  
 

På torsdag den 6 september 
mellan kl. 16-18 finns (S) i 
Sollentuna på plats i Sjöbergs 
centrum för att samtala med 
Sjöbergsbor om hur de ser på 
sin kommundels och 
Sollentunas utveckling. Vi 
bjuder på korv och musik. 
Alla är hjärtligt välkomna!
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Nu går detaljplanen för nya Eriksbergsskolan ut på 
programsamråd  
Plan- och exploateringsutskottet beslutade i 
veckan att skicka ut förslag till detaljplan för den 
skola som ska ersätta dagens Eriksbergsskola på 
programsamråd. Förslaget innehåller flera förslag 
till hur skolbyggnaden kan placeras i de 
Näckanskogen i Helenelund. 
 
”I de olika förslagen anspråkstas olika stor del av 
skogen och husen är placerade på olika platser i 
skogsområdet. Det som är gemensamt är att det kommer 
försvinna grönområde och att trafiksituationen i området 
kommer att påverkas”, säger oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist (S) i en kommentar. 
 
”Den moderatledda majoriteten gav ju med sig på 
försommaren och öppnade för en fördjupad utredning av 

alternativa platser för den nya skolan. Näckanskogen är 
fortfarande ett huvudalternativ för dem. Under den tiden 
som programsamrådet pågår är det viktigt att de 
närboende hör av sig till kommunen med sina åsikter om 
förslagen och med sina tankar om var den nya 
Eriksbergsskolan borde ligga”, avslutar Freddie 
Lundqvist (S). 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
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