Partiprogram Bergshamrapartiet

BERGSHAMRAPARTIET
kommer att arbeta för


att Bergshamra centrum rustas upp med planteringar, bänkar, fontän
o s v samt en central mötesplats med restauranger, barer, kaféer och
lokaler för studiecirklar och möten – även för ungdomar

bergshamraposten
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att biblioteket bevaras och håller öppet minst sex dagar i veckan



att Signalisten anpassar hyresnivåerna så att de många tomma lokalerna
vid torget blir uthyrda. I en marknadsekonomi går det alltid att sälja en
vara om man sätter rätt pris på den



att Bergshamraleden helt eller delvis överdäckas med parkeringsplatser
på däcket och nya bostäder på ömse sidor om överdäckningen



att södra och norra Bergshamra byggs samman till en enhetlig stadsdel



att ett trygghetsboende uppförs i anslutning till centrum



att ”Kulan” rivs och ett bostadshus uppförs på platsen



att en park – kallad Anna Horns park – anläggs i området mellan
kvarteren Torsken och Gravyren där en luftburen kraftledning tidigare
var belägen



att bostäder byggs i vattentornet – och en takterrass med restaurang

Torget i aprilsnö—men det våras för Bergshamra!



att bostäder byggs i stället för Televerkets gamla lokaler vid Björnstigen



att en skidbacke anläggs vid vattentornet

NYTT LOKALT PARTI BILDAT I



att en gångbro byggs över Ålkistan



att kommunikationerna med Solna Centrum förbättras och tvärbanan
förlängs från Solna station till universitetet

Bergshamrapartiet—DIN MÖJLIGHET ATT PÅVERKA

www.bergshamrapartiet.se

BERGSHAMRA
Bergshamrapartiet är nu verklighet och partiet kommer
att ställa upp i valet till kommunfullmäktige hösten
2014. Det blev ju ett rungande ja på den frågan vid mötet
den 12 maj.
forts s 2

Vid flera tillfällen har Signalisten förklarat att nu skulle torget
”upprustas och omdanas”. Det mest omdiskuterade förslaget kom för
fyra år sedan och innebar att biblioteket skulle rivas för att bereda plats
för ett 12-våningars höghus. När Signalisten då möttes av en folkstorm
blev det ingen ”upprustning”.
Och i ett radioprogram i samband med Bergshamrapartiets bildande
förklarade Signalistens ordförande att Bergshamraborna nog får skylla
sig själva ”eftersom de inte varit så samarbetsvilliga när det gäller att
godkänna förändringar”.

Många kom då Bergshamrapartiet hade sitt första offentliga möte i Bergshamraskolan.

Efter att Göran Thingwall och Björn Bränngård skildrat Bergshamra - med
betoning på torget (centrum) - hade Paula Goldea en kort information om
Signalisten, hyresvärden som äger fastigheterna runt torget.
Efter kaffet, som serverades av klass 9 A, redovisade Jesper Jerkert valkretsarna i Solna, och hur många röster som behövs att få en plats i kommunalfullmäktige. Det visade sig att det kan räcka med 460-500 röster!
Det finns alltså mycket stora möjligheter för Bergshamrapartiet att komma in
i kommunfullmäktige och kanske även bli ett vågmästarparti.

Forts från s 1

Bakgrunden är som alla vet att stadsdelen Bergshamra varit bortglömd
av Solnas politiker som saknat intresse, kunskaper och vilja att göra något alls för att främja utvecklingen i området. Det en gång så livaktiga
torget har förslummats och hälften av fönstren i affärslokalerna gapar nu
tomma.
På orienteringstavlan på torget finns upptagna 40 namn på företag
och verksamheter men i verkligheten finns bara 20 kvar. Man frestas dra
slutsatsen att Signalisten som äger torget inte besökt platsen under de
senaste tio åren.

Vi tror inte att vi som bor i Bergshamra ensamma kan ändra på utvecklingen. Men vi tror på att vi – om vi blir tillräckligt många – kan
sätta fokus på stadsdelens problem och få till stånd en konstruktiv dialog med andra partier.
Det som hände före förra valet får inte upprepas. Då hade samtliga
politiska partier i Solna inbjudits till If-aulan för en valdebatt med rubriken: ”Vad vill vi göra med Bergshamra?” Efter en och en halv timma
hade inte en enda av Solnas politiker tagit ordet Bergshamra i sin mun.
Alla bara pratade om vad de skulle göra när de kom in i riksdan.
Bergshamrapartiets mål är att få de ansvariga politikerna att intressera sig också för Bergshamra – inte bara nationalarenor och shoppingcentra i mångmiljardklass.
Vi är mycket glada över den respons vi fått för vårt initiativ. Men nu
gäller det att vi blir många så att vi kan lägga tyngd bakom orden i Davids kamp mot Goliat. Hjälp oss att göra partiet till en avgörande faktor
i vår stadsdels utveckling !

Åke Söderlind, ordförande i Bergshamrapartiet
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På kommunfullmäktige den 18 juni klubbades exploateringsavtalet mellan Solna stad
och Signalisten beträffande ombyggnad av kv Torsken 3 (vårdcentral mm i Bergshamra C). Och den 21 juni antogs detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden. Detaljplanen
handlades med enkelt planförfarande eftersom den var av begränsad betydelse och
saknade intresse för allmänheten!

