Biblioteket hotas av
stängning.
Sjukgymnastiken flyttas.
Bergshamra Centrum utarmas.
Politikerna lyssnar inte på
oss.
Bergshamra i form av ett stiliserat centrum i den gröna
Nationalstadsparken mellan Edsviken och Brunnsviken.

Dags att starta eget?

Bergshamra – Sveriges 291:a kommun?
Bergshamra är en småstad i staden, som har en tydlig egen identitet.
Frågar man invånare var de bor svarar de inte Solna, utan Bergshamra.
Bergshamra ligger geografiskt isolerad mellan Edsviken och Brunnsviken och har dåliga kommunikationer med Solna centrum, som ligger på
andra sidan motorvägen. Det är närmare till Mörby C och lättare att ta
sig till Stockholms centrum.
Makthavarna i Solna stad har också dålig kontakt med Bergshamra och
glömmer att vi finns. I de senaste numren av SOLNA – The City of the
Future, en påkostad reklambroschyr som distribueras med DN och DI,
finns på mittuppslaget en Solnakarta. Där finns bilder av välkända
Solnabyggnader. År 2008 symboliseras Bergshamra av några träd och ett
golfhål. 2010 endast en grön yta genomkorsad av E18.
Bergshamra är, till skillnad från andra stadsdelar i Solna, ett mycket
integrerat samhälle. I valkretsen Frösunda C fick alliansen 78 % av
rösterna (M 51 %) medan i Hagalund C (Blåkulla) oppositionen (S, V
och MP) fick 66 %. I Bergshamra var rösterna relativt jämnt fördelade
mellan partierna, även inom Bergshamras olika delområden. I jämförelse med Solna (Riksdagsvalet 2010) får de två stora partierna färre
röster i Bergshamra, medan alla övriga, förutom SD, är vinnare.
Av Bergshamras befolkning har 36,3 % utländsk bakgrund (är födda
utomlands eller har bägge föräldrarna födda utomlands). Men i Bergshamra samverkar alla oberoende av härkomst eller politisk uppfattning.
Som reaktion på lasermannens härjningar 1991-92 bildades Bergshamra
för alla. I ledningen var en vänsterpartist och en moderat. Under många
år ordnade man en festival (som förhoppningsvis återkommer 2012).
Artister från många länder med anknytning till Bergshamra uppträdde
och serveringen sköttes av den lokala MC-klubben Tjurskalle i deras
klubblokal.

Den nya kommunen Bergshamra får mycket naturliga avgränsningar.
Sollentuna kommun i norr, Edsviken, Stocksundet, Värtan, Ålkistan,
Brunnsviken och i väster E4 som gräns mot Solna. Stadsdelarna Bergshamra, Kungshamra, Ulriksdal och Stocksundstorp ingår.
Bergshamra får ca 8000 invånare, och kommer att bli till ytan Sveriges i
särklass minsta kommun (idag är det Sundbyberg; Solna är tredje
minsta), men det finns 48 kommuner med färre invånare (minst är
Bjurholm med 2500 inv.).
Skulle Bergshamra kunna överleva som självständig kommun? Förutsättningarna är inte dåliga. Det geografiska läget är kanske det bästa i
Sverige. Mellan Stockholm och Arlanda, två europavägar, stambanan i
närheten, 10 minuter med T-bana till Stockholms centrum. Befolkningen
i Bergshamra har den högsta utbildningsnivån bland Solnas stadsdelar.
Bergshamra ligger mitt emellan Sveriges Silicon Valley Kista och
utbildningsklustret Stockholms Universitet-KTH-KI. I den nya kommunen ligger dessutom Polishögskolan.
Bergshamra ligger i sin helhet inom Nationalstadsparken. Vilket indikerar natur- och kulturvärden av riksintresse. Men utmärkelsen för också
med sig betydande restriktioner beträffande möjligheter att bygga. All
naturmark är fredad.
Genom Bergshamra går Bergshamraleden som delar samhället i en
nordlig och sydlig del. Högst på dagordningen ligger en överdäckning.
Förutom att läka ihop Bergshamra skapas ytor där man, utan att bryta
mot Nationalstadsparksbestämmelserna, kan bygga bostäder, arbetslokaler och centrumanläggning. Man skövlar ingen natur, utan byter trafikyta
mot bebyggelse.
Bergshamra klarar sig utan Solna, men klarar sig Solna utan Bergshamra?
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