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Svar på skrivelse från (SD) om lokal för
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds
sammanträden

Förvaltningens förslag till beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar
på skrivelsen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Ann-Kristin Isaksson Ketzel (SD) önskar en mer publikvänlig lokal
för nämndsammanträdena vilken skulle tjäna till att fler invånare
engagerar sig i nämndens arbete.
Ann-Kristin Isaksson föreslår Kulturhuset Trappan i Vällingby som
alternativ till nuvarande lokal för nämndmöten vilka sker i
Cronqvistsalen på förvaltningshuset, Astrakangatan 19.
Ärendet
Ann-Kristin Isaksson Ketzel (SD) önskar en mer publikvänlig lokal
för nämndsammanträdena vilken skulle tjäna till att fler invånare
engagerar sig i nämndens arbete.
Vidare skriver Ann-Kristin Isaksson att belysningen utomhus nära
entrén för nämndmöten på Astrakangatan 19 upplevs dålig, att det
är halt vintertid, svårt att hitta till lokalen och entrén ligger nära en
matvarubutik som ställer varuvagnar på sin lastkaj. Interiört är
lokalen inte attraktiv.
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Ann-Kristin Isaksson föreslår Kulturhuset Trappan i Vällingby som
alternativ till nuvarande lokal för nämndmöten vilka sker i
Cronqvistsalen på förvaltningshuset, Astrakangatan 19.
Kulturhuset Trappan i Vällingby
Kulturhuset Trappan är delat mellan biografen, Stadsteatern och
Vällingby Folkets hus.
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Kulturhuset Stadsteatern AB vilket är ett kommunalt aktiebolag
som ägs av koncernen Stockholms Stadshus AB, vilken i sin tur ägs
av Stockholms stad. Förvaltningen har varit i kontakt med dem utan
att få detaljerade svar om när det är möjligt och vad det skulle kosta
att hyra deras lokaler.
Vällingby Folkets hus är en privat förening som hyr ut lokaler.
Exempelpris för Pelarsalen som rymmer upp till 85 personer är
dagtid 420 kr/h och kvällstid 525 kr/h.
Exempelpris Lobbyn för t.ex. fika i direkt anslutning till Pelarsalen
kostar 250 kr/h dagtid och 315 kr/h kvällstid. Uthyrs i minst 2h/per
gång.
Befintliga lokaler
Cronqvistsalen på Astrakangatan 19 är en befintlig lokal vilken
nämnden upplåter utan kostnader.
Lokalen har sina inneboende förutsättningar med pelarens placering
och befintliga ytskikt. Toaletterna utanför salen kommer fräschas
upp och trasigt porslin bytas ut under året. Ytterligare åtgärder är
inte inplanerade i dagsläget med hänsyn till budgeten.
Felanmälan av t.ex. bristfällig snöröjning kan göras direkt till
fastighetsägaren Fastpartner https://fastpartner.se/felanmalan/ eller
via funktionsbrevlådan till Lokalenheten på förvaltningen. Mailar
man funktionsbrevlådan så vidarebefordras ris, ros och felanmälan
till fastighetsägaren. E-mail:
Funktion.lokalservice.hasselby-vallingby@stockholm.se
Förvaltningen kommer framföra önskemålet om bättre belysning till
fastighetsägaren.
Vikten av öppenhet mot invånare
Förvaltningen delar författarnas åsikt att det är av största vikt att
möta invånarna i området på ett öppet sätt.
Förvaltningen kommer ha skrivelsen i åtanke i eventuellt
kommande lokalprojekt.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Enheten för Stadsmiljö och Lokal.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nuvarande lokal för nämndmöten, vilka
sker i Cronqvistsalen på förvaltningshuset, Astrakangatan 19, även
fortsatt kommer användas för nämndsammanträdena. Skälet är
bland annat budgetläget då alternativa lokaler medför en kostnad.

Tjänsteutlåtande
Dnr HV 2022/210
Sida 3 (3)

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning
Bilagor
1. Skrivelse från (SD)

Skrivelse från (SD) om lokal för HässelbyVällingby stadsdelsnämnds
sammanträdenn

Jenny Bejker
Avdelningschef
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör
Jenny Bejker, Avdelningschef

Datum
2022-04-11
2022-04-11

