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Tal vid torgmöte på Bergshamra torg 6 september 2014 14.00.
Det är nu drygt två år sedan Bergshamrapartiet bildades. Det kom som en reaktion på att vi kände
oss bortglömda i vårt hörn av Solna. Det var då självklart att förgätmigej skulle vara vår
partiblomma.
De utlösande händelserna var torgets utarmning, nerdragning av öppettider i biblioteket och att
delar av vårdcentralen flyttat från Bergshamra. Vår uppgift var att uppmärksamma politikerna på
att vår stadsdel var försummad.
Den styrande alliansen hade drabbats av storhetsvansinne och var mer intresserad att i samarbete
med stora byggföretag driva Arenastaden med Sveriges största och dyraste arena och Mall of
Scandinavia som ska bli Nordens största affärsgalleria. Dessutom hade de Hagastaden, Nya
Karolinska och Tvärbanan att tänka på, så de behövde påminnas om att även Bergshamra är en
del av kommunen och deras ansvar.
Bergshamrastrategin och överdäckning
Bergshamrapartiet har satt Bergshamra på kartan. Vi finns nu högre upp på de andra partiernas
agenda. Ofta står de vid vår T-bana, delar ut flygblad och bjuder på kaffe. Och utan
Bergshamrapartiet hade inte alliansen lagt fram Bergshamrastrategin, där det finns förslag på nya
bostäder, parker och en liten överdäckning. Men det är främst en valstrategi. M annonserar för
100.000 kronor varje vecka i Mitt i Solna där de säger sig vilja genomföra strategin. Till och med
medlemmar i BP tror att M och FP vill däcka över Bergshamraleden.
Men man har värderat en byggrätt i Bergshamra så lågt att det blir oacceptabelt mycket byggande
på fel plats. Och det räcker bara till en fjärdedels överdäckning. För att Bergshamra skall bli en
enhetlig stadsdel utan störning från Bergshamraleden bör man däcka över hela sträckan från OK
till ICA, en sträcka på 700 m.
I sin blogg uppskattar Anders Ekegren, FP, som är ordförande i SBN, att en byggrätt i Arenastaden
vid Råstasjön är värd upp till 3 gånger så mycket som en i Bergshamra. Jag tvivlar!
En byggrätt i Bergshamra borde vara minst lika attraktiv som vid Råstasjön. Mitt i
Nationalstadsparken och med utmärkta kommunikationer (dock ej till Solna C). Med samma
värde på byggrätt som i Arenastaden borde bara bostäderna ge ca 1,5 miljarder kronor, vilket med
råge bör räcka till att överdäcka hela vägen från OK till ICA.
Med en sådan överdäckning blir det också lättare att bygga med respekt både till boende och
Nationalstadsparkens restriktioner.
Bergshamra har Sveriges bästa läge, men alla har inte insett det än. Signalistens vanskötsel av
Bergshamra centrum drar ner värdet, men det skall bli ändring. Och med en överdäckad
Bergshamraled kommer det att bli en attraktiv mönsterstadsdel.
Om Bergshamrapartiet får bestämma skall vi se till att en seriös utredning görs. I Danderyd
har man anslagit 700.000 kr för att utreda överdäckning av E18. Och där är förutsättningarna inte
lika uppenbara som i Bergshamra.
Om Bergshamrapartiet får bestämma kommer Bergshamra att förenas!
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Alliansens bristande ambitioner med skola och förskola i Solna har gjort många föräldrar
förtvivlade. Man har demonstrerat och skapat en facebookgrupp med över tusen medlemmar.
Skolinspektionen har kommit med en kritisk rapport. Alliansen har stängt den kommunala skolan
i Hagalund och hänvisar till Skytteholm. Bergshamraskolan har stora problem och tappar många
elever till skolor i grannkommunerna. Skolan är viktig. Det är navet i stadsdelen.
Om Bergshamrapartiet får bestämma blir det en bra skola i varje stadsdel.
Arenastaden och Råstasjön
Här finns det mycket att säga, men jag nöjer mig med att
Om Bergshamrapartiet får bestämma skall de stora byggföretagens styrande roll i kommunen
begränsas. Vi ska återta initiativet. Det finns något som heter kommunalt planmonopol.
Nationalstadsparken.
Bergshamra ligger helt inom Nationalstadsparken. Det förpliktar. Det har både fördelar och
nackdelar. Hårda restriktioner gör det svårt att bygga. Men det gör ju också att vi får lättare att
försvara vår miljö med dess höga natur- och kulturvärden. Det är ju just därför det blev världens
första nationalstadspark. Vi ska satsa på vår egenart och använda det som en konkurrensfördel.
Bergshamra torg blir porten till Ekoparken med tema ekologi, natur, kultur, återanvändning etc.
T ex Bondens marknad, returbutiker, konstgallerier, antikvariat, vintage, antikviteter,
reparationsverkstäder, hantverkare mm. En del lokaler vid södra delen av torget kan omvandlas
till bokaler, en kombination av bostad och verksamhet.
Om Bergshamrapartiet får bestämma blir Bergshamra Nationalstadsparkens huvudstad.
Bostäder
I Bergshamra har inget byggts på många år. Det finns 700 lägenheter i 3 och 4-våningshus utan
hiss. Många är äldre och börjar få svårt att klara trapporna. Om de inte är tillräckligt sjuka eller
dementa för att få plats på ett vård- och omsorgsboende tvingas de lämna Bergshamra. Närmaste
seniorboende finns i Råsunda. Om man bygger ett trygghetsboende i Bergshamra kan lägenheter
bli lediga för ungdomar som orkar gå i trappor. Man bygger en liten lägenhet och får en större.
Det blir en hävstångseffekt.
Med en åldrande befolkning är det också brist på vård- och omsorgsboende. En idé som kommit
ganska långt tillsammans med en av vårdgivarna i Solna är förslaget att bygga ett V o B-boende i
vattentornet.
Om Bergshamrapartiet får bestämma kommer det snart att byggas ett Trygghetsboende vid
torget. Och ett VoB-boende i vattentornet skall utredas vidare.
Men att hus saknar hiss är inte bara ett bergshamraproblem. Därför utlystes en tävling förra året
under namnet ”Hus söker hiss”. Vinnaren Lars Butler bor i Bergshamra och har nyligen beviljats
ytterligare medel för att ta fram en ny prototyp av sin idé.
Om Bergshamrapartiet får bestämma kommer de första av dessa hissalternativ att installeras i
Bergshamra.

bergshamrapartiet
Det finns en stor brist på studentbostäder i hela Sverige, och många studenter i Kungshamra vill
gärna bosätta sig i Bergshamra efter sina studier. Därför bör det byggas både fler studentlägenheter och större lägenheter för barnfamiljer. Endast 18 % av lägenheterna i Bergshamra finns
i hyreshus. Därför prioriterar vi bygget av hyreshus.
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Om Bergshamrapartiet får bestämma kommer vi att bygga både små och stora lägenheter.
Framför allt i hyreshus.
Signalistens hyresbostäder vid torget är över 50 år. Det är dags för stambyte. Men det får inte gå
till som i norra Ritorp där man river ut väl fungerande inredningar och gör onödig renovering
som höjer hyror, så att många inte kan bo kvar.
Om Bergshamrapartiet får bestämma blir det stopp på lyxrenoveringar som i norra Ritorp.
Endast det nödvändiga, så att hyrorna kan hållas nere.
Torget
Då torget invigdes 1962 var det välförsett med butiker och service. Det fanns bank, TV-affär,
sportaffär, flera klädbutiker, tobak, blomsteraffär, urmakare, konditori mm. Men med åren
försvann det ena efter det andra.
2005 fann Signalisten att det var nödvändigt att stärka centrumfunktionerna i Bergshamra. Men
inget hände. Sedan dess har vi snart haft ett förlorat decennium. Nästan hälften av lokalerna har
stått tomma och gjort att man årligen förlorat miljoner i hyresintäkter. Många tror att det beror
på att de bor för få i Bergshamra och att därför ingen vill hyra lokaler.
Det är en myt. Signalisten har sagt upp många och flera av de övriga har endast korttidskontrakt i
väntan på vadå? På hemsidan stod länge att det inte fanns några lokaler lediga i Bergshamra, trots
att vem som helst kunde se motsatsen. Den senaste tiden har man börjat hyra ut igen, vilket är
bra, men om
Bergshamrapartiet får bestämma skulle lokalerna snarast få ett innehåll.
Man har genom åren kommit med ett antal förslag, som inte resulterat i nånting. Varför? En
kombination av inkompetens, dåliga rådgivare och brist på fantasi. Och den 18 personer stora
styrelsen med representanter från alla partier verkar vara handlingsförlamad.
I samband med Bergshamrastrategin har man lagt fram ännu ett förslag. Torgets största problem
är de tomma lokalerna, sen buller och avgaser från Bergshamraleden, att det ofta är blåsigt, samt
den dåliga kontakten med södra Bergshamra.
Vad föreslår man? En park! Man bygger upp blomlådor med jord som delar upp torget och
förhindrar utbyggnad av biblioteket söderut, flyttar konstverk och tar bort skärmtaket i norr.
Inget som löser problemen! Det är fel svar på frågan!
Om Bergshamrapartiet får bestämma tar vi itu med torget på ett adekvat sätt.
Bergshamrabibliotekets vänner gör ett utmärkt arbete i gott samarbete med biblioteket. Den
årliga bokloppisen har blivit en uppskattad tradition. Och man arrangerar många intressanta
möten med författare. Meröppet har gjort biblioteket tillgängligt även då det ej finns personal.
Men det går att göra biblioteket ännu bättre. En utbyggnad söderut ger plats för ett kafé med
bättre plats för olika arrangemang. Fler läsplatser, ett medborgarkontor för ökad kommunal
demokrati och fler datorer med support för noviser.
Om Bergshamrapartiet får bestämma blir biblioteket ett kulturhus och medborgarkontor.
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Den 3 maj i år anordnades den första Prideparaden utanför Stockholms innerstad i Bergshamra.
Det känns naturligt att det skedde just i här.
Bergshamra är speciellt.
Bergshamra är för alla!
Då lasermannen härjade i början av 90-talet samlades bergshamraborna för att skydda
innehavaren av kiosken i T-banan. Som invandrare var han ett potentiellt offer. Detta blev
upprinnelsen till Bergshamra för alla som är en regnbågsrörelse. De drivande var aktiva i partier
på var sin kant av skalan, men kunde lägga partipolitik åt sidan för Bergshamras bästa.
Under många år arrangerade de Bergshamrafestivalen där Carita på Konsum dansade magdans
och det lokala MC-gänget Tjurskalle hade hand om puben.
Bergshamra är speciellt.
Bergshamra är för alla!
Andra delar av Solna är segregerade med Frösunda och Hagalund som extremer.
I Frösunda röstade 4 av 5 på alliansen i riksdagsvalet 2010, medan i Hagalund 2 av 3 istället
röstade på oppositionen. I Bergshamra finns plats för alla partier.
Bergshamra är för alla!
Bergshamra är den stadsdel i Solna med högst andel utlandsfödda. Var tredje bergshamrabo är
född utomlands. Nästan 40 % (38,7) är födda utomlands eller har båda föräldrarna födda
utomlands. Var sjätte bergshamrabo har rötter i Asien.
På ICA ligger en gratistidning på kinesiska vid sidan av Metro.
Bergshamra är för alla!
Bergshamra är speciellt.
Det känns också naturligt att Bergshamrapartiet har uppstått i Bergshamra. Det är ett
regnbågsparti. En grupp medborgare med olika politiska färger upplevde hur Bergshamra
glömdes av makthavarna i Solna C. För att lyfta Bergshamrafrågor och sätta vår stadsdel på kartan
bildade vi ett parti med förgät-mig-ej som partiblomma.
Bergshamrapartiet är ett pragmatiskt parti som fokuserar på sakfrågor där vi kan enas trots olika
ideologiska utgångspunkter. Pragmata betyder sak på grekiska.
Bergshamrapartiet är speciellt – för alla!
Bak på SLs ledbussar som på krokiga omvägar går till Solna C kan man läsa:
”Varning - utsvängande bakparti!”
Bergshamrapartiet – det utsvängande bakpartiet – din möjlighet att påverka!
Vi behövs i kommunfullmäktige!
Rösta på oss!
Björn Bränngård, ordförande i Bergshamrapartiet

