Solna den 19 juni 2017
Kommunfullmäktiges sammanträde
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk

Interpellation angående utveckling av Hagalund
Nyligen blev det klart att tunnelbanans gula linje kommer få ytterligare en station i Solna. Den kommer
till stor del att finansieras genom exploatering där Solna stad förbinder sig att medverka till att ca 4 000
bostäder byggs i Hagalunds industriområde. I och med detta har kommunstyrelsens ordförande sagt
att Hagalundsstrategin, som skulle innebära en förtätning av Hagalund med mellan 1 100 och 1 800
bostäder, läggs på is.
Hagalundsstrategin presenterades 2015 och gick ut på en nybyggnation på mellan 1 100 och 1 800
bostäder utefter Hagalundsgatan och mellan höghusen. Den fick skarp kritik då den innebar nästan en
fördubbling av antalet lägenheter. Vänsterpartiet var och är kritiska till förslaget som vi anser är
alldeles för storskaligt. Vi tyckte också att Hagalundsborna bör vara med och forma hur stadsdelen
ska förbättras. Vi kritiserade även det faktum att alliansen menade att förutsättningen för ökad service
i Hagalund 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.
Vänsterpartiet anser vidare 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. Vi anser dessutom att varje
stadsdel ska ha ett bibliotek, vilket Hagalund idag saknar. Hagalund skulle även behöva
föreningslokaler och spontanidrottsplatser. I utvecklingsarbetet av en stadsdel är det viktigt 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.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
1) Innebär ”pausandet” av förtätningen i Hagalund att inga förändringar av stadsdelen kommer
att ske?
2) Finns några planer att nu förbättra stadsdelen?
3) I så fall, hur och när?
4) Finns förutsättningar för att satsa på Hagalund i samråd med Hagalundsborna?
5) I så fall, hur?

Thomas Magnusson (V)

