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Bergshamrapartiets röstförklaring för Alliansens 
motion för verksamhetsplan och budget för 2018 med 
inriktning 2019-2020. 
 

Bergshamrapartiet har för tredje året i rad valt att rösta för Alliansens budget i 
utbyte mot ett antal satsningar i Bergshamra. Alliansen får majoritet för sin 
budget och Bergshamra får välbehövliga åtgärder på plats.  

Framgångsfaktorer för tidigare års samarbeten har varit tydlighet och 
konkretion redan från början. Här har både Bergshamrapartiet och Alliansen 
lärt sig och vi har därför lagt mycket kraft på att få till en så detaljerad 
budgetuppgörelse som möjligt.  

 

Några av de satsningar som nu kommer: 

Bergshamraskolans skolgård rustas upp och omdanas så att hela skolgården 
blir lika fin som den del som rustades för några år sedan.  

Bergshamraskolan får i samband med detta trygga skolvägar. 

Samtidigt renoveras toaletter, och duschbåsen i omklädningsrummen förses 
med möjlighet att stänga om sig så att alla kan känna sig trygga att duscha 
efter gymnastiklektionerna. När allt detta kommit på plats, efter all 
renovering och ombyggnation, så kommer Bergshamraskolan 
förhoppningsvis att vara en ännu mer attraktiv skola.  

Samtidigt görs en satsning på elevhälsa i alla Solnas skolor. Och arbetet med 
digitalisering och den framgångsrika formativa bedömningen fortsätter att 
rullas ut, något som vi i BEP har påtalat en hel del. 
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Fler åtgärder: 

Utredningen om en överdäckning av Bergshamraleden är klar. Nu kommer 
det att påbörjas åtgärder för att minska miljö- och bullerstörningarna samt att 
binda samman södra och norra Bergshamra. 

Ett förslag för att rusta upp Björnstigen till en mer trivsam och funktionell 
gata kommer att tas fram. 

Arbetet med att etablera en gång- och cykelbro över Ålkistan kommer att 
intensifieras. 

Långsiktiga åtgärder för att förbättra Brunnsvikens vattenkvalitet kommer att 
påbörjas. 

 

Trygghetsskapande åtgärder kommer att ske i området runt södra 
tunnelbanestationen liksom vid gång- och cykelvägarna till blåbussarnas 
hållplatser på Bergshamraleden.  

De stadsmiljöåtgärder som påbörjades i Bergshamra 2017 kommer att 
fortsätta med bl.a. fler papperskorgar, bänkar och anläggandet av grillplats.  

 

Samtidigt fortsätter arbetet med tidigare års satsningar: Utvecklingen av 
Bergshamraskolan, samarbetet mellan Bergshamraskolan och Kulturskolan, 
utvecklingsarbetet för Överjärva gård inkl slutlig placering av Rödingarna, 
utvecklingsarbetet för Vattentornet och Trygghetsboendet parallellt med ett 
Seniorboende i Bergshamra. 

 

 

 

 



 

bergshamrapart
  

Nästa år är valår och vi går en spännande valrörelse till mötes. Alliansen i 
Solna styr i minoritet och i dagens politiska miljö med flera konstellationer är 
det stor sannolikhet att även nästa styre, oavsett färg, tvingas söka 
majoritetsstöd över de traditionella gränserna. Bergshamrapartiet kommer 
liksom förra gången gå till val som ett oberoende lokalparti som stöder den 
konstellation där vi får igenom vår politik. Ett sådant stöd kräver trovärdighet 
i hur överenskomna satsningar genomförs. 

 

Denna budgetuppgörelse är som tidigare års av realpolitisk art. 
Bergshamrapartiet röstar för budgeten men är i alla övriga frågor ett 
självständigt parti som fattar sina egna beslut. Bergshamra är vårt fokus men 
vi bidrar gärna till att göra hela Solna bättre. 

 

Vi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

 

 


