Solna 27 maj 2019
INTERPELLATION till kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk om
placering av den nya skolan i Huvudsta
Barn- och utbildningsförvaltningens vision för Solna är att ”skapa förskolor och
skolor där alla barn och elever når sin fulla potential.” Det är en beundransvärd
vision, men det är också en vision som förpliktigar. För att denna vision ska bli
verklighet krävs ett gediget arbete och det är i allra högsta grad en politisk fråga hur
vi ska kunna göra skolan så bra som möjligt för alla barn.
19 februari 2018 togs ett principbeslut i kommunstyrelsen om att bygga en ny skola i
Huvudsta. Vi Socialdemokrater välkomnar nya och fräscha skolor i Solna som
ersätter de eftersatta och slitna vi ser på flera håll. Vi har dock redan tidigare motsatt
oss en placering av den nya skolan i den starkt trafikerade korsningen mellan
Storgatan och Armegatan där det dessutom legat en bensinmack som medför att den
tänkta skoltomten riskerar att ha förorenad mark. Vi ser ingen anledning att inte
bygga/upprusta Tallbackaskolan på den utmärka skoltomt som den redan står på. I
dialog med föräldrar har styrande politiker dock hävdat att det finns en utredning
som visar på att detta inte skulle vara möjligt/lönsamt. Den har vi aldrig fått ta del av.
Det finns många bra exempel på att man kan upprusta och bygga till en skola fastän
eleverna finns kvar i samma område. Vi har också noterat i samrådshandlingarna för
den nya skolan, att det på skolgården planeras ett luftschakt som ska blåsa ut luft
fylld av farliga partiklar och eventuellt också radon från den nya tunnelbanan.
Skolgårdens storlek och placering i en trafikerad vägkorsning rimmar också dåligt
med de allmänna råden från boverket som föreskriver att ”Friytan bör kännetecknas
av goda sol- och skuggförhållanden, god luft-kvalitet samt god ljudkvalitet.”
Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande Pehr Granfalk:
1. Finns det en utredning gjord som visar att det inte vore möjligt eller lönsamt
att renovera nuvarande Tallbackaskolans lokaler? Om ja, vilken?
2. Hur leder staden i bevis att elevernas ute- och innemiljö på den nya skolan på
den tänkta bensinmackstomten skulle få en ofarlig luftkvalitet?
3. Varför presenterades inte en barnkonsekvensanalys innan beslutet togs?
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