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Sundbybergs
politiska kris
äntligen över
Efter tre månaders väntan är Sundbybergs nya
kommunstyrelse klar. Styrelsen, som har ökat från
11 till 13 namn, består nu av sju politiker som hör
hemma på vänsterkanten och sex från det borgerliga blocket. Ordförande blir socialdemokraten Helene Hellmark
Knutsson.
Lokaltidningen Mitt i har inte
CARL GRUFMAN (M)
lycktas nå Hellmark
Knutsson, men till Dagens Nyheter säger hon att
hon i sin politik kommer att ta hänsyn till att sundbybergarna röstade borgerligt i valet.
I förra årets val ﬁck alliansen majoritetens röster
efter 87 år av socialdemokratiskt styre. Maktskiftet blev dock kortvarigt. Efter ett år bytte moderaterna Arne Wijkman och Michael Spira sida, sedan
de ansett att ordningen inom det egna partiet var
för dålig. Därmed gjorde de vänsterblocket till majoritet.
Sedan dess har situationen varit låst, på grund
av att miljöpartiet inte bestämt vilka de ska samarbeta med. Därför har ingen ny kommunstyrelse
kunnat utses förrän nu.
– Vi har pratat med centern, kristdemokraterna
och folkpartiet, som har tackat nej till ett samarbete. Men vi ska fortsätta hålla dörren öppen, både
för politikens och folkets bästa, säger förste vice
ordföranden Siyamak Sajadan (mp), som berättar
att en av de första åtgärderna som sundbybergarna kommer att märka av är att medborgarkontoret
kommer tillbaka.
Kommunens nye andre vice ordförande, moderaten Carl Grufman, säger att han inte är bitter
men hoppas på revansch.
– Vi satsar på valet 2010 och räcker inte 53 procent, då får vi väl försöka skaffa oss 63 procent.
Nu tror jag att Sundbybergs medborgare påminns
om varför de röstade bort socialdemokraterna i
valet.
● Stefan Sahlin

Hunterspatient får fortsatt vård

Fimp orsakade brand på toalett

SUNDBYBERG Karl Dejemyr från Sundbyberg kommer att få
fortsatt behandling för Hunters sjukdom. Han nekades vård
eftersom den kostade sjukhuset 10 miljoner kronor om året.
Nu har landstinget beslutat att stå för kostnaden. En person
med Hunters sjukdom som inte medicineras riskerar att dö.
– Det är inte rimligt att de själva står för hela kostnaden för
dessa mycket kostnadskrävande mediciner, säger biträdande
landstingsdirektören Göran Stiernstedt.

HALLONBERGEN Brandkåren kallades till en lägenhet på
Skidbacken på söndagsmorgonen sedan de fått information
om en lägenhetsbrand. Personen som bodde i lägenheten
vaknade upp av att den kände röklukt. Vid en närmare undersökning visade det sig att det hade uppstått rök och eld på
toaletten. Branden spreds aldrig utanför toaletten och ingen
person kom till skada. Enligt polisen kan en ﬁmpad cigarett ha
legat bakom branden.

◗ Förvaltaren sviker löfte – nu rivs Toppstugan

”Vi satsar på
valet 2010.”

Grannar slog
larm om inbrott
SUNDBYBERG En eller ﬂera tjuvar slog vid tiotiden
förra tisdagen till mot en lägenhet i Rissne.
Enligt närpolisen i Sundbyberg var det mellan
klockan tio och tre som inbrottstjuvar bröt sig in i
lägenheten på Valkyriavägen.
Grannar upptäckte att någon eller några hade brutit upp dörren till lägenheten och kontaktade polisen.
Det var oklart om tjuvarna hade hittat något när
de sökte igenom lägenheten efter kontanter eller
värdesaker.

Lyckad jakt på
grovt kriminella

SU

LÄNET Nova, polisens jakt på den grova och organiserade brottsligheten, har blivit en succé. Många har
fått fängelse.
Målet att åtala eller döma minst 100 personer mellan 2006 och 2007 är redan nått. Redan i september
var 104 personer lagdförda. De som har dömts har i
genomsnitt fått elva månaders fängelse. Nova, som
även förebygger ungdomsbrottsligheten, har allvarligt stört den grova brottsligheten, säger länspolismästaren.

Kibreab Andehiamnot och Alem Zere från Eritreanska föreningen i Sundbyberg vet inte var de ska ha sina möten och fester efter att ToppFOTO: CHRIS ANDERSON
stugan rivs.

Hallonbergens
mötesplats rivs
Förvaltaren: Intresset för Toppstugan för svagt.
När det upptäcktes att
◗ Toppstugan
Toppstugan var mögelska◗ Toppstugan invigdes 1973, samma år
dad lovade Förvaltaren att
som Hallonbergen var färdigbyggt.
KÄLLA: FÖRVALTAREN
renovera lokalen. Men i förra
veckan kom i stället chockbeskedet: stugan ska rivas.
ren in allmänheten att komma med förLiksom resten av invånarna i Hallonbergen ﬁck medlemmarna i Eritreanska
föreningen i förra veckan ett brev där
det stod att Toppstugan ska rivas. Eftersom Förvaltaren, som äger lokalen, i
somras lovade att renovera stugan kom
beskedet som en chock.
– Det är jättetråkigt! Vi använder stugan till fester och möten. Det brukar
komma mellan 80 och 100 personer. Vi
har inte tillgång till någon annan lokal
som är lika stor, säger Alem Zere, ordförande i Eritreanska föreningen.
Föreningens kassör Kibreab Andehiamnot kan inte förstå varför stugan ska
rivas.
– Jag skulle vilja veta vilken anledningen är att man river stugan. Jag köper inte att man gör det av ekonomiska
skäl. Sundbyberg är en rik kommun
och Toppstugan är inget dyrt hus, säger
han.
För drygt ett år sedan bjöd Förvalta-

slag om hur man skulle kunna utveckla
Toppstugan. I ett pressmeddelande
signalerar den dåvarande marknadsområdeschefen Tina Malmgren att Förvaltaren ville satsa på Toppstugan: ”För
att ta vara på Toppstugans hela potential måste stugan och verksamheten där
leva hela året. Inför det arbetet vill vi att
de som använder stugan ska få ge sin
röst och påverka det som ska göras.”
Men enligt Anders Sundqvist, informationschef på Förvaltaren, var intresset
från allmänheten så pass svagt att man i
stället beslöt att riva stugan.
– Vi ﬁck väl in cirka 10–15 förslag.
Bristen på intresse från allmänheten
gjorde att vi nu tvekar inför att renovera Toppstugan. En ny stuga skulle kosta
cirka tre miljoner kronor att bygga. Det
handlar om hur vi använder oss av hyresgästernas pengar, säger han.
Låter inte tre miljoner lite väl dyrt?
– Skulle vi bygga en ny stuga blir det
en stabilare konstruktion. Men i nulä-

get ﬁnns det inget beslut att bygga upp
Toppstugan efter att den rivits, säger
Anders Sundqvist.
På Hyresgästföreningen, som haft
möten med Förvaltaren angående Toppstugans framtid är man lika förvånad
som på Eretrianska föreningen över att
lokalen ska rivas.
– Det här är inte vad vi kom överens
med Förvaltaren om. Vår överenskommelse med dem var att Toppstugan
skulle renoveras, säger May Britt Thollander, ordförande i Hyresgästföreningen i Sundbyberg.
Anders Sundqvist hänvisar de föreningar som använder sig av Toppstugan
till andra lokaler i Hallonbergen. Enligt
Eritreanska föreningen är de lokaler
som ﬁnns i Hallonbergen för små för de
fester och möten som föreningen har.
Enligt Förvaltarens senaste årsredovisning visar moderbolaget Fastighets
AB Förvaltaren en vinst på 4,2 miljoner
kronor. I årsredovisningen beskriver
företagets före detta vd Torbjörn Lund
Förvaltaren som ett företag med en ”solid ekonomi”. När Torbjörn Lund frivilligt avgick som vd i juli 2007 ﬁck han en
fallskärm på 3,2 miljoner kronor.
● Peter Leander
peter.leander@mitti.se
tel 550 550 00

