Utlåtande Rotel II + R X (Dnr KS 2021/401)

Skapa ett kultur- och föreningscentrum i Tensta
Motion av Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda V)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarråden Joakim Larsson och Jonas Naddebo
anför följande.
Ärendet
Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda V) har väckt en motion i kommunfullmäktige. Av motionen framkommer att de lokaler som tidigare inhyste
Tensta gymnasium och Tensta träff stått tomma sedan hösten 2019. Motionärerna menar att det finns ett stort behov av bl.a. ateljéer i staden varför det föreslås att staden undersöker möjligheten att utveckla Tensta gymnasium och
Tensta träffs lokaler till ett kultur- och föreningscentrum. Motionärerna yrkar
därför att Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB i samråd med kulturnämnden och fastighetsnämnden får i uppdrag att se över hur Tensta gymnasium
och Tensta Träff kan utvecklas till ett kulturcentrum.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, kulturnämnden, SpångaTensta stadsdelsnämnd, Stockholms Stadshus AB, Danscentrum Stockholm
och KLYS. Stockholms Stadshus AB har i sin tur remitterat vidare ärendet till
dotterbolaget Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Danscentrum Stockholm och KLYS har inte inkommit med svar.
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Stadsledningskontoret anför att med anledning av SISAB:s inriktningsbeslut om avyttring är föreslagna åtgärder inte aktuella i just denna fastighet.
Kulturnämnden anför att kulturförvaltningen fortsatt verkar tillsammans
med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning för att skapa mötesplatser för föreningslivet i Tensta.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd delar intentionerna i motionen och menar
att oavsett verksamhetsinriktning är det viktigt att anta ett helhetsperspektiv
för att skapa en attraktiv, levande och hållbar stadsdel.
Stockholms Stadshus AB avstår från att besvara remissen för egen del och
hänvisar till SISAB.s remissvar.
SISAB anför att ett beslut fattats om att påbörja försäljningsprocessen av
den föreslagna fastigheten, vilket ligger i linje med stadens ägardirektiv och
den kommungemensamma policyn för fastigheter och lokaler.
Våra synpunkter
Vi delar motionärernas syn på vikten av att staden arbetar i samverkan för att
stödja utvecklingen av ett fritt och rikt kulturliv, som håller hög kvalitet och är
tillgängligt för alla. I enlighet med kommunfullmäktiges budget 2021 ska stadens kulturpolitik präglas av ansatsen att tillgängliggöra kulturen för fler.
Tensta gymnasium har under längre tid stått vakant och SISAB har under de
senaste åren fört diskussioner med flertalet aktörer och tittat på möjliga lösningar för uthyrning. Baserat på rådande elevunderlag finns det i nuläget inga
planer på att bedriva ett nytt gymnasium i Tensta i kommunal regi. Utifrån det
intensiva arbete som genomförts i dialog med andra potentiella hyresgäster
både inom och utanför stadens verksamheter, där bolaget bland annat kunde
konstatera att ingen av stadens andra verksamheter kunde använda lokalerna i
sin helhet, har SISAB tagit beslut om att påbörja en försäljningsprocess av fastigheten för att säkerställa att staden inte står med tomställda lokaler i sitt bestånd.
Försäljningen av Tensta gymnasium handlar om att skapa en trygg och levande stadsdel. SISAB varit särskilt mån om att hitta en lösning framåt så
snabbt som möjligt för att förebygga att den tomställda byggnaden upplevs
som otrygg. Renoveringen av Tenstagången öppnar upp möjligheten att etablera en ny lokal för kultur- och föreningslivet i Tensta. Tillsammans med biblioteket, som samlokaliseras med medborgarkontoret vid Tenstagången, Blå
Huset och Tensta konsthall skapas ett levande kulturkluster i Tensta centrum.
SISAB har i uppdrag att genomföra försäljningar av fastigheter där staden inte
har ett långsiktigt strategiskt behov och att aktivt se över bolagets fastighetsbe-
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stånd. I slutet av april påbörjades försäljningsprocessen av Tensta gymnasium
vilket ligger väl i linje med bolagets uppdrag. Vår förhoppning är att försäljningen kommer innebära att lokalerna återigen fylls med verksamheter och bidrar till liv och rörelse i området.
Motionärernas förslag om att skapa ett kultur- och föreningscentrum i föreslagna lokaler anses därmed besvarad.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motionen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag.
Reservation anfördes av borgarrådet Torun Boucher (V) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Att bifalla motionen
2. Att därtill anföra följande
Sedan motionen skrevs har den grönblå majoriteten kommit allt närmre att sälja Tensta
gymnasium och Tensta Träff. Att sälja en så pass strategiskt viktig fastighet i ett område där staden behöver bedriva ett aktivt arbete för ökad trygghet och bättre samhällsservice är ett stort misstag.
I samband med att Tensta gymnasium lades ner förra mandatperioden satte vi
igång ett omfattande projekt för att förlägga olika utbildningsformer i fastigheten i
form av ett utbildningscampus. En renovering av fastigheten påbörjades och den stegvisa inflyttningen av den nya verksamheten var planerad att sätta igång under hösten
2019.
Efter valet stoppade den grönblå majoriteten både renoveringen och den planerade
verksamheten i lokalerna. Sedan dess har de stått tomma förutom biblioteket som även
det nu flyttar och platsen har blivit otrygg. Skälet till att otryggheten i området runt
fastigheten har ökat beror på att majoriteten har valt att inte investera i området Tensta
och fastigheten Tensta gymnasium.
Majoriteten hävdar att de har uttömt alla möjliga alternativ till en hyresgäst som
kan bedriva verksamhet i lokalerna. Men någon mer ingående redovisning av vad som
gjorts för att fylla lokalerna med verksamhet har vi inte fått.
Motionen syftar till att även kunna skapa plats för kultur i området. Det finns stora
behov i staden av ateljéer, replokaler, scener för livemusik, teater, dans och cirkus.
Den nuvarande majoriteten i kulturnämnden har lagt ett uppdrag till kulturförvaltningen att starta ett repotell.
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Föreningslivet i Tensta är stort och brett och behöver lokaler för sina aktiviteter.
Genom att sälja fastigheten avsäger vi rådigheten över lokalerna och låser oss till den
framtida ägaren.
Kulturnämndens funktionshindersråd har skrivit ett brev till Funktionsrätt Stockholm Stad där de föreslagit ett Funktionsrättens Hus där de skriver att: ”kanske kan
Tensta Träff (och även Tensta gymnasium kan vara värt att titta på) vara just den plats
vi behöver. Lokalerna är mycket väl utrustade och anpassade för de flesta av våra
medlemmar och med en stor samlingslokal. Nu när Stockholms stad står i begrepp att
sälja fastigheten tycker vi att det vore ett stort slöseri om det skulle bli av och om lokalerna inte kommer till användning på ett sätt som motsvarar husets kvalitéer. Det råder
ingen tvekan om att behoven är stora.
Vi undrar därför vad som menas med att ha uttömt alla möjliga alternativ till en hyresgäst som kan bedriva verksamhet i lokalerna. Innebär det hyresgäster med tillräcklig betalningsvilja? Att det finns behov och intresse och att staden har ansvar för att
även den här typen av verksamheter får plats råder det ingen tvekan om. Majoriteten
menar att de nu istället skapar ett samlat kulturcentrum i Tensta, men platsen där Tensta gymnasium och Tensta träff huserar är en plats lätt tillgänglig för både Hjulsta och
Tenstabor.
Både Kulturnämnden och stadsdelen uttrycker stor oro över huruvida försäljningen
kommer att möta behoven som finns.
Den grönblå majoriteten har rådighet över tryggheten i området och huruvida lokalerna står tomma eller inte. Möjligheterna för staden att bedriva olika typer av utbildnings-, kultur- och föreningsverksamheter i lokalerna är mycket stora bara viljan finns,
tyvärr verkar den inte finnas.

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog,
Emilia Bjuggren och Kadir Kasirga (alla S) enligt följande.
I samband med att Tensta gymnasium lades ner förra mandatperioden satte vi igång ett
omfattande projekt för att förlägga olika utbildningsformer i fastigheten i form av ett
utbildningscampus. En renovering av fastigheten påbörjades och den stegvisa inflyttningen av den nya verksamheten var planerad att sätta igång under hösten 2019.
I början av den innevarande mandatperioden stoppade dock den grönblå majoriteten renoveringen och den planerade verksamheten i lokalerna. Sedan dess har de stått
tomma förutom biblioteket som flyttade under våren 2021. Majoriteten hävdar att de
har uttömt alla möjliga alternativ till en hyresgäst som kan bedriva verksamhet i lokalerna, inom och utanför stadens verksamheter. Detta trots att det redan fanns en framarbetad plan för lokalerna som de själva valde att stoppa.
Eftersom att lokalerna nu är tomställda menar majoriteten att fastigheten behöver
säljas. Vidare menar de att tomställningen har gjort området runt fastigheten Lilla Tensta 1 till en otrygg plats. De argumenterar att försäljningen handlar om att skapa en
tryggare och mer levande stadsdel, trots att de alltså själva genom sitt agerande är or-
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sak till den ökande otryggheten i närområdet. Politik handlar som bekant om att vilja,
och hade staden velat skapa något bra av fastigheten hade man kunna göra det.
I själva verket är försäljningen av fastigheten Lilla Tensta 1 ideologiskt motiverad.
Fastigheten är en blåklassad kulturskatt och staden tappar viktig rådighet över området
i och med försäljningen. Vidare är den ökade otryggheten i området inte ett resultat av
händelser utanför majoritetens kontroll utan en direkt effekt av att den grönblå majoriteten inte prioriterat att investera i området och i fastigheten.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 24 november 2021
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Joakim Larsson
Hans Altsjö
Reservation anfördes av Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda V)
med hänvisning till Vänsterpartiets reservation i borgarrådsberedningen.
Särskilt uttalande gjordes av Jan Valeskog, Kadir Kasirga och Karin Gustafsson (alla S) med hänvisning till Socialdemokraternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) med hänvisning till
Vänsterpartiets reservation i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda V) har väckt en motion i kommunfullmäktige. Av motionen framkommer att de lokaler som tidigare inhyste
Tensta gymnasium och Tensta träff stått tomma sedan hösten 2019. Motionärerna menar att det finns ett stort behov av bl.a. ateljéer i staden varför det föreslås att staden undersöker möjligheten att utveckla Tensta gymnasium och
Tensta träffs lokaler till ett kultur- och föreningscentrum. Motionärerna yrkar
därför att Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB i samråd med kulturnämnden och fastighetsnämnden får i uppdrag att se över hur Tensta gymnasium
och Tensta Träff kan utvecklas till ett kulturcentrum.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, kulturnämnden, SpångaTensta stadsdelsnämnd, Stockholms Stadshus AB, Danscentrum Stockholm
och KLYS. Stockholms Stadshus AB har i sin tur remitterat vidare ärendet till
dotterbolaget Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Danscentrum Stockholm och KLYS har inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 27 augusti 2021 har i huvudsak följande lydelse.

Stadens arbete med civilsamhällesfrågor och samlingslokaler är betydelsefullt för att
nå kommunfullmäktiges mål 2.4 Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad
med en stark besöksnäring.
I enlighet med kommunfullmäktiges budget 2021 ska stadens kulturpolitik präglas av
ansatsen att tillgängliggöra kulturen för fler. Genom att skapa fler träffpunkter, exempelvis kulturhus i förorterna, ska stockholmarna ges möjlighet att delta i kultur- och
föreningslivet i sin närmiljö. Av budgeten framkommer även att stadsdelsnämnderna
ska tillgängliggöra öppna mötesplatser och fritidsverksamheter anpassade efter befolkningssammansättningen och dagens ungas behov och levnadsmönster.
Vad det gäller fastigheten i vilken Tensta gymnasium och Tensta träff tidigare var
lokaliserad så fattade styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) i april
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2021 ett inriktningsbeslut om avyttring. Föreslagna åtgärder är därför inte aktuella i
just denna fastighet.
Stadsledningskontoret föreslår att motion om att skapa ett kultur- och föreningscentrum i Tensta anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Kulturnämnden
Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 juni 2021 följande.
Kulturnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Reservation anfördes av Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia Bjuggren m.fl.
(S), bilaga 1.
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 september 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Föreningen Kulturhuset Tensta Träff drev samlingslokalverksamhet i Tensta träff mellan åren 2009 och 2015. Trots årligt verksamhetsstöd från kulturnämnden hade föreningen svårt att få ekonomi, organisation och verksamhet i balans. Föreningen beslöt
2015 att lägga ner verksamheten och föreningen.
Sedan 2015 har kulturförvaltningen tillsammans med SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning verkat för att hitta en långsiktig lösning för en föreningsdriven mötesplats i Tensta träff. Mellan åren 2016 och 2018 ansvarade ABF för driften av Tensta träff. De bedrev utåtriktad programverksamhet och
folkbildningsverksamhet i samverkan med det lokala föreningslivet.
Föreningslivet och boende i Tensta hade också möjlighet att hyra lokalerna. ABF
valde inför 2019 att avsluta sitt åtagande som lokalförvaltande organisation för Tensta
Träff.
I dialog med kulturförvaltningen ansökte Studiefrämjandet i juni 2019 om att tillfälligt ta över den lokalförvaltande rollen. De beviljades stöd av kulturnämnden för att
driva Tensta träff med ambitionen att verka tillsammans med det lokala föreningslivet.
Denna process stannade av när pandemin drabbade Järvafältet i mars 2020. Då stängdes verksamheten ner och sedan dess har lokalerna varit stängda. Studiefrämjandet
valde inför verksamhetsåret 2021 att avsluta sitt åtagande som lokalförvaltande organisation för Tensta träff. Kulturnämnden reserverade 700 tkr för ett utvecklingsarbete
och en nystart av verksamheten i Tensta träff under 2021 (KuN 2020-12-15 §10).
SISABs styrelse fattade den 27 april 2021 ett inriktningsbeslut om försäljning av Tensta gymnasium och Tensta träff. Nästa steg är att fastigheten bjuds ut på marknaden
och slutgiltigt genomförandebeslut förväntas av SISAB fattas i kommunfullmäktige i
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november 2021. Förvaltningen verkar fortsatt tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning för en mötesplats för föreningslivet i Tensta.
Då SISABs styrelse nu fattat ett inriktningsbeslut om försäljning av Tensta gymnasium och Tensta träff är det enligt förvaltningens bedömning osäkert hur denna lokal
kommer att vara tillgänglig för föreningslivet i framtiden.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 26 augusti 2021 följande.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet
som svar på remissen.
Reservation anfördes av Rashid Mohammed m.fl. (V) och Anna Jonazon m.fl.
(S), bilaga 1.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 14 juli
2021 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen delar intentionerna i motionen om behovet av en hållbar utveckling av
området för att öka tryggheten i och attraktiviteten av området.
Förvaltningen ser behov av en långsiktig utvecklingsplan för hela området kring
Tensta gymnasium, Tensta träff, idrotts- och simhall samt Pilparken och att detta är ett
stadsgemensamt ansvar. Förvaltningen ser fördelar med en platsutveckling som sammanlänkar området med Tensta centrum och resterande delar av Tensta och Hjulsta.
I förvaltningens svar på skrivelsen från Rashid Mohammed (m.fl.), Anna Jonazon
(m.fl.) och Karin Ploen (Fi) angående en utvecklingsplan för området i och kring Tensta Träff (Dnr ST 2020/428) framgår förvaltningens hållning till utvecklingen av området.
Förvaltningen menar att oavsett verksamhetsinriktning för området är det viktigt att
anta ett helhetsperspektiv på stadsdelen Tensta för att skapa en attraktiv, levande och
hållbar stadsdel. Detta inbegriper arbetsplatser, bostäder, handel, upplevelser, mat, kultur, social service, skolor, idrottsplatser och rekreation.
Förvaltningen föreslår att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

Stockholms Stadshus AB
Stockholms Stadshus AB:s yttrande daterat den 1 september 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Stockholms Stadshus AB avstår från att svara på denna remiss och istället hänvisar vi
till dotterbolaget SISAB:s remissvar.
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Underremiss
SISAB:s yttrande daterat den 3 juni 2021 har i huvudsak följande lydelse.
SISAB välkomnar att staden arbetar i samverkan för att stödja utvecklingen av ett fritt
och rikt kulturliv, som håller hög kvalitet och är tillgängligt för alla. SISAB ser även
att bolaget har förutsättningar att som ett av stadens lokalförsörjande bolag och förvaltningar skapa fysiska förutsättningar för Stockholms kulturliv genom att tillhandahålla infrastruktur för konstnärliga och kulturella verksamheter.
Utifrån kulturstrategiska programmet så har SISAB fina välfungerande lokaler
som används dagtid under skolterminer av elever. Möjlighet finns att dessa kan nyttjas
en större del av dygnet, veckan och året för att säkerställa en bra samhällsekonomisk
nytta. Lokaler för praktiskt estetiska ämnen är dessutom ofta placerade nära varandra
vilket kan underlätta logistiken.
Med det sagt så gällande Tensta gymnasium har bolagets styrelse i slutet av april
gett uppdrag åt bolaget att påbörja försäljningsprocess av Tensta gymnasium. Tensta
gymnasium har under längre tid stått vakant och SISAB har under de senaste åren fört
diskussioner med flertalet aktörer kring den fortsatta strategin för fastigheten och till
det tittat på möjliga lösningar för uthyrning. Inom staden har inga aktörer/verksamheter visat intresse av att hyra fastigheten.
Som en del av SISAB:s förvaltande uppdrag ligger att aktivt se över bolagets bestånd med syfte att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för Stockholms stads förskolor och skolor. Ett beslut om att påbörja försäljningsprocessen av den föreslagna fastigheten ligger därmed väl i linje med stadens ägardirektiv för SISAB samt den kommungemensamma policyn för fastigheter och lokaler.
För att nå stadens gemensamma mål om en ekonomiskt hållbar och innovativ storstad ska SISAB, i enlighet med ägardirektiven i kommunfullmäktiges budget för
2021, genomföra försäljningar av fastigheter där staden inte har ett långsiktigt strategiskt behov. Det framgår även tydligt i stadens budget att det inte ska finnas tomställda lokaler i stadens fastighetsbestånd. SISAB har i uppdrag att bidra till att stadens höga investeringsnivå kan finansieras genom försäljning av tillgångar som inte
bedöms vara nödvändiga för bolagets kärnverksamhet. Bolaget ser därmed att möjligheten för ett Kultur och föreningscentrum i samarbete med SISAB inte kommer finnas.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Kulturnämnden
Reservation anfördes av Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia Bjuggren m.fl.
(S) enligt följande.
1.

Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia Bjuggren m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden tillstyrker motionen, och anför därutöver följande:

Sedan motionen skrevs har den grönblå majoriteten fattat ett inriktningsbeslut om att
sälja Tensta gymnasium och Tensta Träff. Att sälja en så pass strategiskt viktig fastighet i ett område där staden behöver bedriva ett aktivt arbete för ökad trygghet och
bättre samhällsservice är ett stort misstag.
I samband med att Tensta gymnasium lades ner förra mandatperioden satte vi
igång ett omfattande projekt för att förlägga olika utbildningsformer i fastigheten i
form av ett utbildningscampus. En renovering av fastigheten påbörjades och den stegvisa inflyttningen av den nya verksamheten var planerad att sätta igång under hösten
2019.
Efter valet stoppade den grönblå majoriteten både renoveringen och den planerade
verksamheten i lokalerna. Sedan dess har de stått tomma förutom biblioteket som även
det nu flyttar och platsen har blivit otrygg. Skälet till att otryggheten i området runt
fastigheten har ökat beror på att majoriteten har valt att inte investera i området Tensta
och fastigheten Tensta gymnasium.
Majoriteten hävdar att de har uttömt alla möjliga alternativ till en hyresgäst som
kan bedriva verksamhet i lokalerna. Men någon mer ingående redovisning av vad som
gjorts för att fylla lokalerna med verksamhet har vi inte fått. Motionen syftar till att
även kunna skapa plats för kultur i området. Det finns stora behov i staden av ateljéer,
replokaler, scener för livemusik, teater, dans och cirkus. Den nuvarande majoriteten i
kulturnämnden har lagt ett uppdrag till kulturförvaltningen att starta ett repotell. Föreningslivet i Tensta är stort och brett och behöver lokaler för sina aktiviteter.
Kulturnämndens funktionshindersråd har skrivit ett brev till Funktionsrätt Stockholm Stad där de föreslagit ett Funktionsrättens Hus där de skriver att: ”kanske kan
Tensta Träff (och även Tensta gymnasium kan vara värt att titta på) vara just den plats
vi behöver. Lokalerna är mycket väl utrustade och anpassade för de flesta av våra
medlemmar och med en stor samlingslokal. Nu när Stockholms stad står i begrepp att
sälja fastigheten tycker vi att det vore ett stort slöseri om det skulle bli av och om lokalerna inte kommer till användning på ett sätt som motsvarar husets kvalitéer.”
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Det råder ingen tvekan om att behoven är stora. Vi undrar därför vad som menas med
att ha uttömt alla möjliga alternativ till en hyresgäst som kan bedriva verksamhet i lokalerna. Innebär det hyresgäster med tillräcklig betalningsvilja? Att det finns behov
och intresse och att staden har ansvar för att även den här typen av verksamheter får
plats råder det ingen tvekan om.
Den grönblå majoriteten har rådighet över tryggheten i området och huruvida lokalerna står tomma eller inte. Möjligheterna för staden att bedriva olika typer av utbildnings-, kultur- och föreningsverksamheter i lokalerna är mycket stora bara viljan
finns.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Rashid Mohammed m.fl. (V) och Anna Jonazon m.fl.
(S) enligt följande.
1.
2.

Att Nämnden tillstyrker motionen om att skapa ett kultur- och föreningscentrum i Tensta.
Att därutöver utöver anföra.

Vi tackar förvaltningen för svaret på vår motion och gläder oss över att vi delar bilden
av att staden ska satsa på att utveckla Tensta på både lång och kort sikt. Vi instämmer i
förvaltningens bild av att denna utveckling måste omfatta investeringar och satsningar
på bred front. En viktig pusselbit i processen skulle vara att skapa just en träffpunkt för
kultur- och föreningslivet som kan vara en gemensam arena för att kanalisera allt det
lokala engagemang och de positiva krafter som finns och på så sätt driva utvecklingen
framåt.
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