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Motion av Johan Nilsson (M) om att rusta upp och öka trygghefén vid
Kristalltorget i Solberga
Solberga i södra Stockholm är i behov av bättre förutsättningar för lokalt näringsliv, en mer
attraktiv utemiljö och ökad trygghet. Kristalltorget som ligger i västra delen av Solberga,
etablerades i samband med att stora delar av Solberga byggdes på 1950-talet och här finns
butikslokaler och en stor yta på torget framför lokalerna. Stockholmshem är fastighetsägare
till de byggnader där butikslokaler ligger belägna. Flera butikslokaler i området står idag
tomma eller är uthyrda som kontor, sannolikt i brist på andra intressenter. Kristalltorget ger
delvis ett ”övergivet” intryck.
Torget fick en viss upprustning för tio år sedan, men är fortfarande i behov av ett lyft.
Dessutom behöver det ges möjligheter att etablera näringsverksamhet som kan bära sig och
som tillmötesgår medborgarnas önskemål. I och omkring torget har det de senaste åren
uttryckts en oro för missbruksproblematik som måste tas om hand.
Förtätningen i Solberga pågår för fullt. Precis i anslutning till Kristalltorget har
Stockholmshem nyligen byggt 102 nya lägenheter. Ytterligare 80 bostäder i så kallade
”Stockholmshus” planerar staden att uppföra inom kort och en privat byggherre ska bygga 90
bostadsrätter i ett närliggande kvarter. I övriga Solberga kommer ytterligare cirka 400 nya
bostäder att byggas. Trots att så mycket byggs finns ingen konkret handlingsplan för
Kristalltorgets framtid.
För att öka liv och rörelse runt Kristalltorget bör staden överväga om det går att etablera
torghandel och anlägga exempelvis en lekplats på torget. Trygghetsfrågan är central för hela
stadsdelen Älvsjö men åtgärder som bättre belysning, slyröjning och ökad närvaro av
fältassistenter och Polis är alltid bra insatser.
Privata initiativ måste fångas upp, uppmuntras och ansträngningar göras för att kunna
tillmötesgå dessa. Privatpersoner, företag och föreningar' kan ha intresse av att bedriva
mötesplats med exempelvis caféverksamhet om befintliga lokaler kan delas av eller
samutnyttjas med andra verksamheter.
Kommunfullmäktige bör ge lämpliga nämnder och bolag, exempelvis Trafiknämnden, Älvsjö
Stadsdelsnämnd och Stockholmshem i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för
Kristalltorget i Solberga.
Med anledning av ovanstående föreslår jag Kommunfullmäktige besluta
Att

ge berörda nämnder/bolag i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för
Kristalltorget i Solberga i enlighet med beskrivningen enligt ovan.
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