Kommunfullmäktiges sammanträde Solna den 30 januari 2017
Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Peter Edholm

Interpellation angående Torpet
Det är numera blivit känt att lokalerna som Torpets verksamhet bedrivs i kommer att rivas och hela
skoltomten kommer att användas för andra ändamål. Exakt när rivning sker och hur tomten ska
användas i stället verkar ännu inte vara beslutat såvitt vi vet. Det innebär i alla fall att
fritidsverksamheten i Torpet inte kommer att kunna vara kvar på längre sikt. Tanken är att
verksamheten flyttar från Torpet till lokaler som kommunen hyr i Raul Wallenbergskolan i Järvastaden.
Förberedelser har gjorts för att flytten ska ske från och med HT-17.
Vi anser att det är felaktigt att staden vill avveckla Torpet. Vi har inget emot annan fritidsverksamhet i
Järvastaden men ogillar när verksamheter ställs mot varandra. Den här flytten kommer innebära att
det blir längre väg att gå för de barn och ungdomar som bor i Bagartorp eller Agnesberg.
Vänsterpartiet anser att fritidsverksamhet ska ligga centralt i varje stadsdel och det gäller även skola,
som vi vill ska drivas av kommen. Istället för att ha nära och där det är lätt att ta sig så ska nu fler
ungdomar röra sig på osäkra vägar till skola, fritidsverksamhet och idrott. Solna kan tyckas litet till ytan
men trafiken är kraftig och riskerna ökar för barn och ungdomar som behöver röra sig över längre
avstånd.
Gång efter gång ser vi hur alliansen lägger ner skolor, fritidsverksamhet och andra lokaler i vissa
stadsdelar men bygger ut och utvecklar i andra. Solna är idag väldigt ojämlikt och det verkar vara en
medveten strategi. Vi anser att alla stadsdelar ska ha fritidsgårdar så att barn och unga har samma
möjligheter till gemenskap, aktiviteter och en meningsfull fritid i sitt närområde.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
1) Vilken analys har gjorts som föranlett att Torpet nu ska flyttas från Bagartorp till Järvastaden?
2) Var har beslutet fattats om att flytta Torpet från Bagartorp till Järvastaden?
3) Finns inte behov och efterfrågan för fritidsverksamhet i Bagartorp?
4) Är tillgången till fritidsgårdar jämlik i Solnas olika stadsdelar idag?
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