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Solna den 16 februari 2015
Kommunstyrelsen , ärende 6

Uppdrag om att fortsätta arbetet med uoockling av Hagalund
KS/2013:357

Yrkande
Jag yrkar
Att kommunstyrelsen avslår andra att-satsen med följande motivering :
I att-satsen föreslås att kommunstyrelsen uppdrar till stadsledningsförvaltningen att ta fram
principöverenskommelser med intressenterna för att reglera exploateringsfrågorna och
intressenternas medverkan i programarbetet. Vi anser att det borde vara politiken som sätter agendan
för bostadsbyggandet och Hagalunds utveckling utifrån medborgarnas behov. Inte de privata
byggbolagens intressen. I tjänsteskrivelsen nämns "interessenterna " men begreppet specificeras inte.
I det här fallet kan olika intressenter ha olika eller rentav motsatta behov och intressen. Vänsterpartiet
menar att kommunstyrelsen bör formulerar en politisk inriktning för stadsdelens ut\€ckling utifrån
medborganas önskemål och behov. På så sätt uppnår ~ ett mer demokratiskt tillvägagångssätt som
inte styrs av byggbolagen.
Jag

~II

härutöver anföra:

Staden har nu i och med arbetet med utvecklingen av Hagalund en chans att ställa krav på
byggbolagen och då anser vi att samtliga bostäder som byggs ska vara hyresrätter. Detta för att säkra
ett blandat utbud av bostäder i stadsdelen och kommunen. Dessutom saknar Solna idag
trygghetsboenden varför ~ anser att detta är ett ypperligt tillfälle att tillföra staden ett sådant. I samråd
med omvårdnadsMmnden kan en plan utarbetas utifrån kommande behov.
Vi anser att ingen förtätning ska ske på befintliga grönområden. Dessutom bör man prioritera gångoch cykeltrafik i ut\€cklingsarbetet samt förbättra stadsdelen ur tillgänglighetssynpunkt. Ett exempel
på det är en upprustning av Haglundstrappan i form av rulltrappa och hiss , men det behövs även
förbättringar när man väl har tagit sig upp till Hagalund. Det ska vara enkelt och säkert för alla att ta
sig fram i området.
Vänsterpartiet anser att varje stadsdel behöver en bra kommunal grundskola som bidrar till att skapa
samhörighet i stadsdelen. Tyvärr har den borgerliga majoriteten motverkat detta genom att lägga ner
den enda kommunala skolan som fanns kvar, Fridhemsskolan . Vid en förtätning av området är det
rimligt att också elevunderlaget växer vilket gör att behovet aven kommunal skola ökar. Vi anser
dessutom att varje stadsdel ska ha ett bibliotek ,

~Iket

Hagalund idag saknar.

I det fortsatta utvecklingsarbetet är det ~ktigt att involvera Hagalundsborna och de
föreningsverksamheter som finns i stadsdelen. Hagalund kommer enbart kunna utvecklas på ett bra
sätt om detta sker i nära samarbete med de som bor och verkar där.

Thomas Magnusson (V)

