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Yttrande 
 

Vänsterpartiet ser med glädje att en strategi för att utveckla Hagalund nu har kommit. Den 
visar på ett stort antal saker man kan göra. En del är bra medan andra kommer inverka 
negativt på stadsdelen. Men trots att ett omfattande dokument har tagits fram saknas tyvärr 
konkreta åtgärder för att förbättra Hagalund. Visioner i all ära men Vänsterpartiet menar att 
det varit bättre med konkreta förslag inför valet. Då kunde väljarna få vägledning om hur olika 
partier vill göra i Hagalund. 
 
Det som framför allt oroar är tankarna om att bygga upp mot 1800 nya lägenheter. Det är 
nästan en fördubbling av antalet lägenheter. Vänsterpartiet tror inte på ett sådant förslag 
utan anser att byggnation bör ske i mycket mindre skala. Vi är dock öppna för diskussion om 
antalet nya lägenheter under förutsättning att Hagalundsborna får vara med och forma de 
slutgiltiga förslagen. Det är även rätt ensidigt att alliansen även för Hagalund menar att 
förutsättningen för ökad service är att det bor många fler i stadsdelen än idag. Vänsterpartiet 
menar att även stadsdelar som inte växer ”så det knakar” har rätt till service. 
 
Detsamma gäller antalet arbetsplatser där det skissas på upp till 1000 nya arbetsplatser. 
Självklart är det bra om fler kan få arbete och det kan ske i Hagalund. Men närmiljön är viktig 
och måste hela tiden värnas om stadsdelen ska kännas bra att bo i.  
 
I Vänsterpartiets bild av Hagalund finns en kommunal grundskola. Det har under borgerlig 
kommunledning lagts ner tre kommunala grundskolor och nu finns ingen. Visserligen pekar 
strategin att Fridhemsskolan kanske kommer öppna igen. Men innan en kommunal skola är 
öppen saknas förutsättningar för stadsdelens utveckling. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar Vänsterpartiet att det behövs en annan politisk majoritet för 
att Hagalundsborna ska känna sig säkra på att utvecklingsarbetet i stadsdelen verkligen 
kommer igång.   
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