Interpellation till Joakim Larsson (M) om varför de grönblå
stoppar och ”fridlyser” byggande av hyresrätter i
stadsdelen Bromma
I flera ärenden i både stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden fanns i maj 2021 förslag
om byggande av ett stort antal hyresrätter i bland annat Ålstens och Nockeby i stadsdelen Bromma.
Trots att projekten principiellt sett är beslutade i översiktsplanen och dessutom är helt i enlighet
med förslaget till småhus- och villastrategi, stoppade de grönblå partierna projekten i denna
stadsdel. År 2014 röstade Moderaterna för att bygga bostadsrätter på samma platser, men
hyresrätter är nu uppenbarligen otänkbart.
Vad beror detta på, är vi många som undrar. Marken för småhusområden utgör ca 41 procent av
all bostadsmark i Stockholm men bara 17 procent av invånarna, där Bromma är ett av Stockholms
mest glesbefolkade områden. I genomsnitt har den som bor i villaområdena 282 kvm markyta per
person i jämförelse med 82 kvm för den som bor i flerbostadsområden.
I Stockholms betydligt mer tätbefolkade områden där grönblå politiker har en svag ställning,
jämfört med Bromma och Östermalm, är det däremot inga problem att förtäta, som Aspudden,
Farsta, Västertorp eller Högdalen.
Tacksam om stadsbyggnadsborgarrådet kan ge en sanningsenlig bild och förklaring till oss, liksom
alla bostadssökande stockholmare, varför byggande i just Bromma omöjliggörs.
Mot denna bakgrund vill jag fråga stadsbyggnadsborgarrådet följande:
1. Vad beror denna fridlysning av stadsdelen Bromma från byggande av hyresbostäder på?
2. Beror fridlysningen från bostadsbyggande på att välbeställda i området är mycket aktiva
och duktiga på att skriva och särskilt skickliga på att skrämma borgerliga bostadspolitiker?
3. Beror fridlysningen på att borgerliga lokala politiker tillsammans med vissa kritiska invånare
i stadsdelen är rädda för att få nya grannar?
4. Beror fridlysningen på att många av de grönblåas mer inflytelserika politiker har hela sin
förankring i stadsdelen, vågar inte annat och dessutom som sin främsta politiska vision har
att skydda Bromma från all förändring och stadsutveckling?
Stockholm den 14 juni 2021
Jan Valeskog (S)
Oppositionsborgarråd
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