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I denna tidning kan du läsa om byggnation av 
600 nya hyresrätter, där den allra största delen 
har påbörjats. Detta är en jättesatsning. 

Moderatstyrda kommuner säger att det inte går 
att bygga hyresrätter i någon större omfattning. 
Det stämmer inte. Saken är att de inte vill! Till 
det ska läggas produktion av villor och bostads-
rätter. Något som också är mycket viktigt för 
oss.

En växande kommun som vår kräver en utbyggd 
kommunal service. Därför satsar vi socialdemo-
krater också oerhört mycket på viktiga fram-
tidsinvesteringar. Viktigast för oss är nya och 
utbyggda lokaler för skolan och förskolan. Detta 
har också fått mest resurser. Men fritidsverk-
samheten måste också få växa. Just nu bygger 
vi två nya sportcentrum,  i Rosersberg och i 

Sigtuna stad. I Märsta bygger 
vi nordens första bilogiskt 
renade utomhusbad och 
ett nytt ridhus i Rävsta ska 
påbörjas under året.

För oss socialdemokrater 
är den tillväxtpolitik som 
vi står för i kommunen 
framför allt ett verktyg 

för att kunna förbättra den 
del av välfärden som vi har ansvar för: vården, 
omsorgen och skolan. Genom att växa och 
utvecklas skapas de resurser som behövs för att 
välfärden ska kunna betalas. Vi ska förbättra 
skolan och utveckla omsorgen. Då behövs mer 
resurser. 

Det är därför vi satsar på en växande kommun 
där alla ska få plats och känna trygghet. Så 
hänger Socialdemokraterna i Sigtuna kommuns 
politik samman. Det handlar inte om utveckling 
eller rättvisa. Det handlar inte om tillväxt eller 
trygghet. Det handlar om både och! 

Anders Johansson (S)
Kommunalråd

 

Att bygga för framtiden
– det handlar om bättre välfärd och trygghet
I detta nummer av Arlandatidning kan du läsa 
om en del av alla de saker som händer i vår kom-
mun. Kommunledningen, som är en blocköverskri-
dande majoritet bestående av Socialdemokraterna, 
Centerpartiet och Miljöpartiet, arbetar hårt för vår 
kommuns utveckling. Glädjande nog ger det tydliga 
resultat.

Sigtuna kommun har en god ekonomi. Sedan vi 
socialdemokrater fick ansvaret att styra kom-
munen för snart åtta år sedan har kommunens 
ekonomi gått med överskott varje år. Det är bra. 
Det gör att vi kan investera för framtiden och 
hålla en låg låneskuld. Den välskötta ekonomin 
har gjort att vi, till skillnad från de flesta andra 
kommuner, inte har behövt göra några nedskär-
ningar i den lågkonjunktur vi nu befinner oss i. 
Vården, omsorgen och skolan behåller sin perso-
naltäthet, och det finns dessutom resurser för att 
utveckla både välfärden och kultur- och fritids-
utbudet. Att därutöver ha 
möjligheten att kunna gå 
med överskott och genom-
föra en skattesänkning är 
ett styrkebesked.

Allt fler privatpersoner 
och företag vill flytta till 
vår kommun. Befolknings-
ökningen är den största på 
nästan 40 år. Många barn sätts 
till världen hos oss och många är de som upp-
skattar att det hos oss i Sigtuna kommun finns 
möjlighet att välja en boendeform som passar: vi 
bygger villor, bostadsrätter och hyresrätter.

Att ha hög fart på just bostadsbyggandet är en 
hjärtefråga för oss socialdemokrater. Vi har gått 
till val på, både 2002 och 2006, med ett tydligt 
budskap om att bygga mer, och då framför allt 
hyresrätter. Nu fortsätter vi att uppfylla vad vi 
lovat. 

www.arlandatidning.se

Arlanda tidning företräder de socialdemokratiska 
organisationerna i Sigtuna kommun. Tidningen 
utkom för första gången 1966. Arlanda Tidning 
är registrerad hos Patent- och registreringsverket.

Ansvarig utgivare: 
David Lundqvist

Adress:
Arlanda tidning
c/o Socialdemokraterna 
Västra Bangatan 31 d
195 40 Märsta

Följ Anders via 
sociala medier

www.twitter.com/KSOJohansson

www.andersjohansson.nu

NYHETSBREV "Kommunalrådsposten"
Vill du få Anders Johanssons 
nyhetsbrev, skicka din mejladress till:

anders@sigtuna.sap.se”Den välskötta ekonomin 
har g jort att vi, till skillnad från 
de flesta andra kommuner, inte 
har behövt göra några nedskär-
ningar i den lågkonjunktur vi 

nu befinner oss i. ”



Den 21 mars är det stor invigning av en av kommu-
nens största satsningar någonsin på äldreomsorgen 
– det nya vård- och omsorgsboendet Ymer. 

Sammantaget är det hela 72 lägenheter som har 
byggts. Varje lägenhet har Kitchenett och dusch och 
toalett. Mellan avdelningarna finns gemensamma 
kök och matsalar. Boendet innehåller även större 
gemensamhetslokaler för lite större samlingar.

 För att markera att detta är ett boende för enskilda 
individer med egen lägenhet får inte avdelningarna 
namn, utan egen gatuadress. 

– Vi socialdemokrater har under flera år satsat på 
äldreomsorgen. Trots krisen har vi behållit perso-
naltätheten, satsat på utbildning för personalen, 
anställt demenssjuksköterska och förbättrat stödet 
till anhöriga. 

– Vi kan nu också garantera alla som bedöms ha 
behov av lägenhet i omsorgsboende en sådant nästan 
omgående. Med det nya vård- ochomsorgsboendet 
Ymer kan vi se till att det blir så även framöver, säger 
Lola Svensson (S), ordförande i Äldre- och omsorgs-
nämnden.

Välkommen att delta på invigningen!

Datum: Söndagen den 21 mars 
Tid:   Klockan 14-16 
Plats: Midgårdsvägen 14 A-H (fd.Ymerplan)

Kommunalrådet Anders Johansson (S) klipper 
bandet och invigningstalar klockan 14.15.

Vi bjuder på kaffe och underhållning av 
Kulturskolan.

Sedan 2009 har Sigtuna kommun anslutit sig till Brandkåren Attunda, som därmed sköter räddningstjänst 
verksamheten åt kommunen. Därför blir det Brandkåren Attunda som nu ska bygga den nya brandstationen 
i Sigtuna stad som kommunledningen har planerat för under flera års tid. 

Den nuvarande brandstationen i Sigtuna stad håller inte måttet. Behovet av en ny brandstation har funnits i 
flera år. Därför är det glädjande att en ny brandstation kan börja byggas redan i mars. Den nya stationen får 
dessutom ett bättre geografiskt läge som förbättrar brandförsvaret i hela den västra delen av kommunen.  

Den befintliga brandstationstomten kommer att få ett nytt användningsområde. Samtal förs mellan kom-
munen och Svenska kyrkan om köp av marken för utbyggd begravningsverksamhet till den angränsande 
Mariakyrkan.

Invigning av Sigtuna kommuns nya 
vård- och omsorgsboende

Unikt ungdomsrådslag 
i maj
I maj inbjuds alla 16-24 åringar i Sigtuna 
kommun till rådslag. Frågorna kommer bl.a. 
att handla om utbildning, arbete, bostad och 
fritid. 

Den här gången används sociala medier för 
att genomföra rådslaget. Det gör Sigtuna 
unik eftersom kommunen är först i landet 
med att använda sociala medier i rådslag. 

Allt mer ekologisk mat
Sigtuna kommun satsar på ekologisk mat. 
Målet är att 25 procent av alla livsmedel i 
de kommunala verksamheterna ska vara 
ekologiska till utgången av 2010. Förra året 
var 15,3 procent av maten som serverades 
på våra förskolor och skolor ekologisk, en 
ökning med hela 5,4 procentenheter jäm-
fört med 2008. Inom äldreomsorgen var 5,3 
procent av maten ekologisk som serverades 
2009.

Sigtuna kommun 
Fairtrade-diplomerade
Den 19 februari blev Sigtuna en Fairtrade 
City-kommun. Benämningen Fairtrade City 
är en diplomering från organisationen Rättvi-
semärkt som jobbar för att förbättra arbets- 
och levnadsvillkor för odlare och anställda 
i utvecklingsländer. Idag finns bland annat 
rättvisemärkt te, vin, choklad, kläder och 
fotbollar.

Diplomeringen visar att Sigtuna kommun be-
driver ett aktivt arbete för en ökad etisk kon-
sumtion. Redan idag är det ett 40-tal lokala 
aktörer i kommunen som deltar i Fairtrade-
arbetet. Bland annat har fem butiker rättvise-
märkta produkter och 16 caféer och restau-
ranger erbjuder rättvisemärkta produkter.

Nu är Sigtuna kommuns nya vård- och omsorgsboende Ymer klart. Det innehåller 72 lägenheter och är till för invånare som 
är i behov av att det finns omsorgspersonal på plats hela dygnet. Illustration: Erik Eriksson Arkitektkontor

Byggstart för Saturnus 
förskola
Den 21 april kl 17.30 tas det första spadtaget 
för utbyggnad av Saturnusförskola. Paviljong-
en som finns invid förskolan ska ersättas med 
en permanent byggnad, köket ska byggas 
ut och utegården ska utökas med drygt1000 
kvm.

Invigning av ny 
hundrastgård
Redan idag är Sigtuna kommun kanske den 
hundrastgårdstätaste i Sverige. Nu har kom-
munen berikats med ytterligare en. 

Den 26 april kl. 18.00 invigs den nya hund-
rastgården på Harberget i Sigtuna.

Nu byggs en ny brandstation i 
Sigtuna stad



Sigtunahem och PEAB Bostad bygger 455 
nya hyresrättslägenheter i jättesatsning
I dagarna presenterades den kanske 
största investeringen i koncernen Sig-
tuna kommuns historia: AB Sigtunahem 
köper 455 lägenheter till ett värde av 
774 miljoner. Säljare och byggare är 
PEAB Bostad AB. 

Nya hyresrätter uppförs därmed i Mär-
sta, Valsta och Sigtuna stad.

När andra talar om stopp i bostadsbyggandet och att det inte går att bygga hyresrätter:

– Jag är stolt och glad att vårt hårda arbete 
för utveckling av kommunen fortsätter att 
ge resultat. 

– Denna mycket stora satsning på nya hy-
resrätter kommer att bidra till en bättre bo-
stadsmarknad, fler invånare och ekonomisk 
tillväxt. Många moderatstyrda kommuner 
säger att det inte går att bygga hyresrät-
ter. De är välkomna hit så ska jag visa hur 
det går till!, säger kommunalrådet Anders 
Johansson (S) i en kommentar.

Kommunledningen bestående av Socialde-
mokraterna, Centerpartiet och Miljöpar-
tiet har lagt förslaget om den omfattande 
bostadsaffären. Efter ställningstagande i 
Sigtunahems styrelse ska ägaren, Sigtuna 
kommun, genom fullmäktigebeslut godkän-
na affären. Det väntas ske redan i april.

Det är ett flertal projekt som efter förhand-
lingar kommunledningen vill att AB Sig- 
tunahem nu ska köpa av PEAB Bostad. 
Totalt handlar det om hela 455 lägenheter 
till en total köpeskilling på 774 miljoner 
kronor.

Det är troligen den största enskilda affär 
som kommunkoncernen har genomfört. 
Projekten är fem till antalet och finns i Mär-
sta, Valsta och Sigtuna stad. 

Södergatan syd: 
Nya privata hyresrätter, 
nytt torg, planteringar 
och cykelväg
Om du går så långt söder ut som du kan på Söderga-
tan i Märsta ser du hur byggnationen pågår för fullt. 
Det mest tydliga är hur Skanska nu reser de första 
huskropparna. 

Skanska ska på Wåhlin fastigheters uppdrag upp-
föra totalt 145 hyreslägenheter i området. Wåhlin 
fastigheter äger redan det nya punkthuset som idag 
avslutar raden med bostäder längs Södergatan. 
Bostäderna kommer att finnas på båda sidor om 
Södergatan och därmed skapas ett stadsrum. 

I kurvan ut mot Stockholmsvägen har kommun-
ledningen beslutat att bygga ett torg. Torgplatsen 
utformas efter det förslag som fick flest röster från 
invånarna i ett rådslag, det innebär bland annat att 
trafiken på torget ska ske på de gåendes villkor och 
innehålla fontän, planteringar, träd och en fin ljus-
sättning.

För att få en bra förbindelse mellan centrum och 
Södergatan byggs en ny gång- och cykelväg. 

Området ner mot Västra Bangatan får också en 
ny plantering så att infarten till Märsta blir ännu 
trevligare.

  

Skiss på det nya torget som ska byggas i den 
södra delen av Södergatan. 
Illustration: Stadsbyggnadskontoret/ 
Fokus Arkitektur AB

Nya hyresrättslägenheter
 

172  lgh Södergatan Nord

 145 lgh Södergatan Syd 

 54 lgh Steningbacke

 142 lgh Steninghöjden

 64 lgh Märsta port

 23 lgh Rådmansängen



Sigtunahem och PEAB Bostad bygger 455 
nya hyresrättslägenheter i jättesatsning

Nytt Sätuna torg med 
100 nya bostäder
Området Sätuna torg vid Märsta station ska få ett 
ordentligt lyft. Bland annat ska ett 15 våningar högt 
punkthus byggas. Lokaler för kontor, butiker och 
restauranger är också planerade liksom en förändrad 
torgyta.
 
Detaljplanen ger möjligheter till en mycket viktig
stadsbyggnadsförnyelse i centrala Märsta. Över 100 
nya bostäder, ett nytt torg och nya lokaler för affärer 
och restauranger kommer bidra till starkt ökad 
attraktivitet nära Märsta station. Detta är ännu ett 
viktigt steg i socialdemokraternas strategi för utveck-
ling och tillväxt i Märsta.
 
Sätuna torg har ett strategiskt läge vid Märsta station 
och är den plats där flest människor rör sig varje 
dag i Märsta Nu ska Sigtuna kommun tillsammans 
med HSB Arlanda och HSB Bostad rusta upp och 
utveckla området.
 
Den nya detaljplanen som kommunledningen tagit 
fram medger byggnation av 100 lägenheter och ca 
1200 kvm lokalyta i markplan för kontor, butiker
och restauranger. I den första etappen planeras 
ett högre punkthus om 15 våningar med cirka 55 
lägenheter. 

I en andra etapp tillkommer ytterligare 50
lägenheter i ett hus som enligt detaljplanen kan 
vara  mellan 4-6 våningar högt. Inriktningen är att 
lägenheterna ska bli bostadsrätter För att skapa ett 
gaturum byggs en tredje byggnad med kontorsloka-
ler i hörnet mittemot Sigtunahems huvudkontor.
 
Ett nytt litet torg på norra sidan av Stationsgatan ska 
skapas som ett komplement till nuvarande Sätuna 
torg. Torget kommer att ägas och förvaltas av Sig-
tuna kommun och ska samordnas med södra sidan 
till en enhetlig miljö.

På Södergatan där Sätunaskolan tidigare lågväxer nu 170 nya 
hyresrättslägenheter upp. Sigtunahem ska köpa projektet av Peab 

Bostad som en del av en jättesatsning på nya hyresrätter i Sigtuna kommun. 
Illustration: Stadsbyggnadskontoret/PEAB arkitektbyrån ab

När andra talar om stopp i bostadsbyggandet och att det inte går att bygga hyresrätter:

Det projekt som kommit längst cirka 170 
lägenheter i Södergatan norr, den plats 
där Sätunaskolan tidigare låg. Den första 
etappen där beräknas vara inflyttningsklar 
redan i september i år. Bostäderna ligger 
mycket bra till i Märsta, bara ett stenkast 
från pendeltågsstationen.

I Steninge allé byggs 54 lägenheter ytter-
ligare intill de lägenheter som Sigtunahem 
tidigare köpt av PEAB Bostad. De redan 
befintliga lägenheterna har varit mycket  
eftertraktade. Läget har utsikt över  
Steningedalens naturreservat och nära till 
Steninge slott och Mälaren.

I den nya kommundelen Steningehöjden 
ska totalt 900 bostäder byggas de kom-
mande åren. Redan har ett antal villor och 
hyresrätter byggts färdigt. Utöver de 32 
lägenheter som Sigtunahem redan äger 
och förvaltar i området köps nu ytterligare 
142 lägenheter. 

De kommer att ligga i den mer tätbebygg-
da delen av kommundelen, mitt emot den 
skola som är inplanerad.

När Sigtuna stad nu får ett nytt sport-
centrum på Prästängarna blir gamla IP 
omvandlat till bostadsområdet Rådman-
sängen. 

Där köper nu Sigtunahem 20-25 lägen-
heter som ska bli seniorboende.

Mellan stora rondellen i Märsta och 
Kunskapens Hus börjar nästa år ett nytt 
bostadsområde byggas, Märsta port. 
Det ska när det är helt utbyggt innehål-
la 400 nya bostäder. Sigtunahem köper 
nu ett projekt i två hus med totalt 64 
lägenheter. 

HSB Bostad planerar att i en förstaetapp bygga ett 
15-våningshus med 50 lägenheter där Konsum tidigare 
låg på Stationsgatan i Märsta. 

I en andra etapp planeras att riva de gamla byggnader-
na mellan Stationsgatan och Södergatan för att bygga 
nyakommersiella lokaler i markplan och 50 lägenheter 
ovanför dessa.

Illustration Stadsbyggnadskontoret/HSB Bostad/
Tengbom A5



Det pedagogiska projektet "Läsa, skriva och räkna" för elever i år 1-3 kommer 
att fortsätta även under 2010. Kommunledningen satsar 2 235 000 kronor i en 
förlängning.

– Vi fortsätter att stärka lärarnas kompetens och har höga ambitioner att kunna 
ge varje barn grundläggande kunskaper tidigt så att de kan nå målen, säger Gun 
Eriksson (S), skolkommunalråd.

Under hösten 2009 genomfördes en stor utbildningsinsats för grundskolelärare 
i Sigtuna kommun. Utbildningsinsatsen skedde inom ramen för den nationella 
läsa-, skriva-, räknasatsning som nu går in på tredje året. Syftet med satsningen är 
att stärka elevers basfärdigheter de första skolåren, i synnerhet för de elever som 
riskerar att inte nå målen.

Under höstterminen 2009 genomfördes ett flertal föreläsningar, workshops och 
utbildningsdagar med fokus på hur de yngsta eleverna ska stärkas i sina kunskaper 
att skriva, läsa och räkna. Ett arbete som Sigtuna kommuns skolor nu kommer att 
fortsätta att utveckla under 2010.

Över två miljoner kronor i satsning på läsa-, 
skriva-, räkna-projekt

En röst på 
Sverigedemokraterna 
är en bortkastad röst
I valet 2006 kom Sverigedemokraterna (SD) 
in i kommunfullmäktige för första gången. 
För att de inte skulle få något inflytande 
och utnyttja sin vågmästarposition gjorde 
Socialdemokraterna snabbt upp med Cen-
terpartiet och Miljöpartiet om ett blocköver-
skridande samarbete. Det har varit mycket 
framgångsrikt och till stort gagn för kommu-
nens utveckling.

(SD) hade två personer på sin valsedel. När 
det stod klart att (SD) fick ett mandat i full-
mäktige gick deras första namn omedelbart 
under jorden. Han avgick innan han tillträtt. 
Nu har även det andra och sista namnet 
lämnat fullmäktige.

Oavsett anledningen till avhoppet kan 
konstateras att en röst på (SD) har varit en 
bortkastad röst. De har inte åstadkommit 
någonting. Absolut ingenting.

Dessutom kan konstateras att (SD)-politi-
kerna i Sigtuna  kommun nu sällar sig till en 
mycket stor skara: hela 37% av alla (SD)-
företrädare i landets kommuner har lämnat 
sina uppdrag sedan valet. En röst på (SD) är 
bortkastad röst.

Valet i fokus vid socialdemokratiska årsmöten 
De flesta av de socialdemokratiska grundorganisationerna i Sigtuna kommun har hållit sina årsmöten. För-
utom många diskussioner och förberedelser inför årets valrörelse har de också valt styrelser för 2010. Så här 
de ut: 

Märsta socialdemokratiska förening
I styrelsen ingår Gun Eriksson (ordförande), Bitte Sölvberg, Robert Dahlqvist, Ulf Berndtson, Ulrik Wall-
ström, Ann Bly Lässman, Cesar Vargas, Anki Ring, Björn Stenutz och Ronald Chamoun. 

Valsta/Steninge socialdemokratiska förening
I styrelsen ingår Lola Svensson (ordförande), Ali Wandi, Anja Lampinen, Christina Tuhti, Ellen Andersson, 
Ibrahim Khalifa, Christina Mansén, Assar Gylfe, Carina Hedin och Marsel Yousef.  

Roserbergs socialdemokratiska förening
I styrelsen ingår Jan Einebrant (ordförande), Anna-Karin Lundström, Birgitta Nodler, Göran Hammarsjö 
och Rolando Rosales. 

Sigtuna socialdemokratiska förening
I styrelsen ingår Steffen Oxenvad (ordförande), Benny Andersson, Kerstin Sundman, Kerstin Lindgren, 
Tom Forsman, Ebrahim Nikkhah-Dekordi och Bo Pehrsson. 

SSU
I styrelsen ingår Samuel Kazen (ordförande), Amir Garchi, Andreas Ericksson, Nasanin Asaid, Cesar Vargas 
och Josef Mathisen. 

S-kvinnor
I styrelsen ingår Anita Ögren (ordförande), Eliisa Kytölä, Kerstin Lindgren, Kerstin Sundman, Saara Joki-
nen, Ulla Nopp, Ann Bly Lässman, Inge Gylfe, Ingrid Mårtensson och Anja Lampinen.

Stig Malm talar på årsmöte för Social-
demokraterna i Sigtuna kommun
Socialdemokraterna i Sigtuna kommun håller sitt årsmöte lördagen den 20 mars kl. 13.00 i 
Valstaskolans matsal. Gästtalare är debattören och förre LO-ordföranden Stig Malm. 
Gamla som nya medlemmar hälsas välkomna!
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Snart är vi 40 000
Sigtuna kommun har blivit en attraktiv kommun för 
invånare och företag. Det märks inte minst genom att 
antalet invånare fortsätter att öka kraftigt. 

Under 2009 fick kommunen 847 fler invånare och den 
sista december var vi 39 219. Det var den största befolk-
ningsökningen på 38 år. Med en befolkningsökning på 
2,2 procent hamnar Sigtuna på en nionde plats i landet 
för kommuner med starkast befolkningstillväxt.

Ingen annan enskild sak är en så viktig framgångsfaktor 
som en växande befolkning. Med fler invånare får vi fler 
skattebetalare och ökade statsbidrag. 

Vi blir fler som delar på våra kostnader och resurser för 
att fortsätta utveckla kommunen. Den lokala handeln, 
tjänstesektorn och övriga näringslivet får en större lokal 
marknad. Det är bra för tillväxten och ger fler jobb i kom-
munen.
  

Sportcentrum i 
Sigtuna stad
Den näst största satsningen på idrotten i 
kommunens historia pågår just nu i Sigtuna 
stad. Över 100 miljoner investeras i ett nytt 
sportcentrum på Prästängarna. En ny fullvär-
dig sporthall kompletteras med en budohall 
och en tennishall med fyra banor. Dessutom 
blir det ett caféutrymme och omklädnings-
rum även för utomhusidrotten.

Konstgräsplanera är redan klara och fler 
gräsytor finns med i framtidsplanerna. En 
gång- och cykelväg bygga genom området, 
parkeringsplatser anläggs liksom en ny infart 
söderifrån.

Sportcentrum i 
Rosersberg
Råbergsområdet har under lång tid varit ett 
centrum för idrottsrörelsen i Rosersberg. 

Just nu pågår byggnation av en ny sporthall, 
konstgräsplan och nya bollplaner i Rosers-
berg. Dessutom bygger vi en helt ny väg in 
till området söderifrån.



Strategiska markköp 
För att utveckla kommunen med fler företag och fler bostäder säljer kommunledningen mark. Det är ett 
klokt sätt att använda denna tillgång på. Men kommunen köper också mark för framtida utveckling. Mellan 
E4:an och norra delen av Rosersbergs samhälle har kommunen nu köpt in all mark. Köpen har skett från 
två privatpersoner, kyrkan och från Statens Fastighetsverk. Kommunledningen har beslutat att ta fram en 
detaljplan för området som kommer att göra det möjligt att etablera verksamheter där. 

Verksamheterna, som får ett mycket bra skyltläge mot motorvägen, kommer förutom att utveckla närings-
livet och ge jobb i Rosersberg också få en bullerdämpande funktion. Bullret från motorvägen in mot norra 
Rosersberg kommer helt enkelt att minska när byggnader uppförs där.
 
I Arlandastad västra (f.d Märsta industriområde) har kommunen nyligen köpt in 15 000 kvadratmeter mark 
från ett privat företag. Området kommer vidareutvecklas och i första hand delas upp i mindre delar och 
erbjudas till småföretag som vill etablera sig i kommunen.

Hur står det till i Folk-
partiet? 
Kommer (FP)-väljarna 
fortsätta fly till (S)?
Oron och splittringen inom Folkpartiet i Sig-
tuna kommun tar aldrig slut. De byter främ-
sta företrädare på löpande band. Efter valet 
skulle de ha fått sin femte ledare på fyra år. 
Efter brakförlusten i valet 2006 avgick Britt-
Marie Norelius. Hon efterträddes av Anders 
Haag som snart avgick och bytte parti till 
Samling för Sigtuna. Han efterträddes i sin
tur av Mårten Fintling. Han blev också kortva-
rig, avgick och bytte senare till Centerpartiet. 
Han efterträddes av Sune Askaner som sitter
fortfarande. Han skulle dock avgå i samband 
med valet och efterträdas av Pernilla Berg-
qvist. Nu har hon avgått innan hon tillträtt. 

Nu har namn nummer sex på fyra år skakats 
fram, Hendrik Nyman. Nyman har tidigare
varit moderat. Nämnas kan även att den nya 
trean på deras valsedel, Crister Mattsson, tills 
nyligen varit aktiv i det lokala högerpartiet
Samling för Sigtuna som driver kommundel-
ning som viktigaste fråga. Hur kommer han 
att ställa sig till det i fullmäktige, nu som 
(FP)-ledamot? 

För att ytterligare ge ljus åt de interna pro-
blemen hos (FP)-Sigtuna kan meddelas att 
deras förre ordförande Maria Hagbom avgick 
och hoppade över till (M). I valet 2006 var det 
många av de i Märsta som röstade på (FP) i 
riksdagsvalet som röstade på (S) i kommun-
valet. Med den fortsatta cirkusen inom (FP) 
är det inte ett helt osannlikt scenario även i 
2010 års val.

(S)-krav inför nytt miljötillstånd för 
Arlanda: 

Inget ökat buller över Rosersberg LFV 
Stockholm-Arlanda ska under 2010 hos mil-
jödomstolen ansöka om ett nytt miljötillstånd 
för hela sin verksamhet. 

Ansökan om ett nytt tillstånd ska säkra en 
långsiktig verksamhet och innefattar en över-
syn av hela verksamheten, bland annat flyg-
vägssystemet. I den nya ansökan kommer 
den samlade miljöpåverkan från flygplatsens 
verksamhet att redovisas. 

Kommunledningen kommer att se till att 
processen följs noga. 

Socialdemokraterna i kommunledningen 
kommer att söka en bred politisk samsyn 
i denna fråga men redan nu redogörs för 
några frågor som partiettycker är viktiga i 
sammanhanget. (S) vill att flyget sker med 
en mer rättvis fördelning mellan bana 1 och 
bana 3. Det betyder att exempelvis Väsby 
och Rosersberg får en mer rättvis fördelning 
av bullret än vad som sker idag. 

Dessutom krävs att tillståndet ska bygga på 
så kallade kurvade inflygningar, vilket gör att 
man kan undvika tätorter bättre vid in- och 
utflygningar framöver. Dessutom vill partiet 
att ”natt” ska råda fram till kl. 07 och inte till 
kl. 06 som LFV föreslår.

Nu söker Stockholm-Arlanda nytt 
miljötillstånd för sin verksamhet
 – kommunledningen följer ärendet noga och ställer krav

Det är bara att frysa 
vidare enligt 
moderaterna!
Den här vintern hade det varit skönt med en 
vänthall eller åtminstone värmekur på Märsta 
station. Istället för värmekur forcerar mode-
raterna fram en byggnation av spår mellan 
Hamngatan och Sergels torg. 

Det kostar 230 miljoner kronor att bygga 
250 meter. Då ingår ingen spårvagn. Men att 
bygga en värmekur eller öppna en vänthall 
i Märsta det har moderaterna inga pengar 
till. Socialdemokraterna hade gjort en annan 
prioritering. 

Fritidsgårdarna och Ung-
domens Hus populära
Det är högt tryck på kommunens fritids-
gårdar. Under de gångna åren har allt fler 
ungdomar sökt sig till gårdarna. Förra året 
hade fritidsgårdarna 13000 besökare. Bara i 
februari i år hade Ungdomens Hus i Märsta 
800 besökare.

Sigtuna kommun har köpt  
mark mellan E4 och norra 
delen av Rosersbergs samhälle.



Trots den svåra lågkonjunkturen under 2009 gjorde 
Sigtuna kommun ett mycket gott ekonomiskt resultat 
för året. Det framgår av bokslutet somvisar ett resul-
tat på + 55 miljoner kronor. Därmed har kommunen 
gått med överskott varje år sedan socialdemokraterna 
tog över styret av kommunen2002.  

En styrka i bokslutet för 2009 är att nämnder och 
styrelser detta år inte bara har bedrivit verksamheten 
inom tilldelade budgetramar utanockså kunnat bidra 
till överskottet med 41 mkr. Utöver detta kankommu-
nen redovisa exploateringsvinster från försäljningar 
av mark tillföretag som etablerar nya och växande 
företag samt som byggerbostäder. Det har bidragit 
till överskottet med 33 miljoner kronor, vilket är 18 
miljoner mer än beräknat. 

Något som däremot har gått sämre än budgeten är 
intäkterna från skatteroch statsbidrag som blev 21 
miljoner kronor mindre än budget. Det beror i allt 
väsentligt på den höga arbetslösheten i landet som 
helhet. 

Det faktum att kommunen har behövt låna mycket 
mindre pengar än väntatoch att räntenivåerna är så 
låga har gjort att kommunens ränteutgifter är hela 
nio miljoner kronor lägre än vad man räknade med i 
början på 2009. 

God ordning på kommunens ekonomi: 

55 miljoner kronor i överskott för 2009 och 

mycket lägre låneskuld är beräknat

Bokslut 2009:

Säker skolväg
Sigtuna kommun deltar i ett regionalt projekt 
som kallas ”Säker och lekvänlig skolväg”. 
Den stora trafikfaran vid skolorna är föräldrar 
som lämnat sina barn på skolan. Projektet 
är tänkt att stödja föräldrar och uppmuntra 
barnen att cykla eller promenera till skolan 
istället. 

Sommarjobb
I sommar kommer 175 ungdomar att få 
sommarjobb hos Sigtuna kommun. Jobben 
kommer bl.a. att vara inom förskola, äldre-
omsorg, parkskötsel och vaktmästare. Lönen 
är 65 - 92 kr/närvarotimme, beroende på 
ålder. Dessutom tillkommer semesterlönetil-
lägg med 14,40 kr/närvarotimme. 

Platserna kommer att fördelas genom lott-
ning och i första hand till gymnasieungdomar 
som avslutat åk 1 i juni 2010. 
Sista ansökningsdag är den 31 mars.

Ny mötesplats för barn-
familjer 
Den 14 april kl. 11.30 invigs öppna förskolan 
Delfinens och familjecentrums nya lokaler i 
Märsta centrum. Verksamheten som är gratis 
fungerar som mötesplats för barn och föräld-
rar och erbjuder olika aktiviteter, föreläsning-
ar och visst stöd i din roll som förälder.

500 000 kr extra i 
bidrag till föreningarna
Kommunledningen har avsatt 500 000 kronor 
extra till kommunensföreningsliv i år. Fören-
ingarna kan söka extra bidrag tillverksam-
hetsmaterial, styrelseutbildning, föreningscer-
tifiering eller sociala projekt. Ansökningarna 
ska vara inne senast den 15 april

Motionsspår rustas upp
Motionsspåren som finns i kommunen är vik-
tiga för många invånare. Detmärks inte minst 
på slitaget. Därför kommer vi under året att 
rusta uppspåren i Hällsbo, Valsta och Skön-
dalsskogen. 

Löparbanor får lampor
Nu sätter vi upp belysning vid löparbanorna 
på Midgårdsvallen. Idag måste den ordinarie 
kraftfulla belysningen tändas för att banorna 
ska kunnaanvändas under de mörka måna-
derna på året. 

När det finns en enklare belysning på plats 
vid banorna kan också elförbrukningen
minskas.  

Socialdemokraterna håller sitt vallöfte och ser till att även Sigtuna kommun får utombassänger. Just ny byggs 
nordens första utomhusbad med biologisk rening i Tingvalladalen. Lagom till sommaren – söndagen den 20 
juni - är det dags att inviga badet. 

Midgårdsbadet får fyra bassänger:
en hoppbassäng om ca 650 kvm och 4 meter djup•	
en simbassängdel om ca 850 kvm och 2,20 meter djup•	
en baddel om ca 1300 kvm med djup från 0 till 1,5 meter•	
en barnpool för de minsta barnen om ca 165 kvm och 30 centimeter djup•	

En bit från badbassängerna byggs en ca 2000 kvm stor reningsbassäng med vattenväxter och stenmaterial med 
olika mineraler.

Den 20 juni invigs Midgårdsbadet


