
Stockholm 2014-06-16

Till de politiska partierna i Stockholms stad

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet

Frågor inför hösten val till Stockholms  stadsfullmäktige 

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad, är en samarbetsorganisation i Hammarby Sjöstad med 42 
bostadsrättsföreningar som medlemmar och därutöver två SKB-bostadskvarter. Dessa bostadorganisationer 
består av cirka 4.000 lägenheter med 10.000 boende. 

Sjöstadsföreningen arbetar med lokala vardagsfrågor och framtidsfrågor kring miljö, återvinning, 
energieffektivisering, kultur, fritid med mera – på temat ”förnya en ny stad”.  Vid vårt senaste årsmöte beslutades 
att föreningen inför höstens val till stadsfullmäktige ska uppmärksamma de politiska partierna på en rad frågor 
som berör vår stadsdel och medborgarna här - därför detta brev. 

Vi hoppas ni vill delge oss ert partis syn på frågorna, gärna före sommaren och senast den 20 augusti 2014. Vi 
kommer att publicera ert partis svar på vår hemsida www.sjostadsforeningen.se  så snart vi har fått det. Vi 
kommer också att via media se till att informationen når ut till de boende i Hammarby Sjöstad. 

1. Bättre möjligheter för barn- och ungdomar

Barn- och ungdomar i Hammarby Sjöstad har små möjligheter att utöva idrott inom stadsdelen. De som vill spela 
fotboll är tvungna att söka sig till Nacka för att träna och spela. Sjöscouterna som har en omfattande verksamhet 
lever i osäkerhet om hur länge GlashusEtt får användas för kvällsmöten. Sjöstadens Sports Camp som har 
bildats för att ge barn möjlighet att under starten av sommarlovet pröva olika idrotter och komma i kontakt med 
idrottsföreningar har behov av inomhusutrymmen, men har fått nej av Sjöstadsskolan att använda en 
sommarledig gymnastiklokal. Fler exempel kan nämnas. 

Vilka planer har ert parti att ge barn och ungdomar i Hammarby Sjöstad samma villkor som vad 
Stockholms stad erbjuder barn och ungdomar i andra stadsdelar?

2. Trafiksäkerhet
Antalet innevånare i Sjöstaden ökar, därmed också trafiken. Mängder av föräldrar och barn, men även andra 
känner oro för en del mycket trafikfarliga miljöer. Det gäller framför allt den korsande trafiken vid Sickla Kaj – bilar, 
bussar, spårvagnar och fotgängare. Det är stora problem för avstigande från Tvärbanan. Det gäller också 
Kanalvägen vid Henriksdalshamnen.I förskolan Storseglet befinner sig nu dagligen 200 barn i olika förskoleåldrar. 
Trafiken på Kanalvägen är intensiv, både bilar och cykeltrafiken håller här höga hastigheter. Det gäller också 
Luma torg, där genomfartstrafiken idag leds förbi Sjöstadsskolan och skapar många tillbud. 

Vad vill ert parti göra för att förbättra trafiksäkerheten i Hammarby Sjöstad? 

3. Bättre återvinning, bättre miljö
Sjöstadsföreningen vill ha till stånd förbättringar i återvinningssystemet och har skrivit till stadens ledning om 
detta. Vi vill ha kommunalt huvudmannaskap för sopsugsystemet i stället för samfälligheter, vi vill ha till stånd en 
uppgradering av de mobila systemen till stationära och vi vill att det kommersiella avfallet ska tas omhand på ett 
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bättre sätt. Vi vill dessutom byta ut de nuvarande bullrande och energikrävande fordonen mot eldrivna och tysta 
fordon.  

Vilka planer har ert parti för bättre återvinningen och tystare trafik i Hammarby Sjöstad.  

4. Hammarby Sjöstad som demostad för smart och förnybar energi

Under det senaste året har Sjöstadsföreningen genomfört en förstudie om energieffektiviteten i Hammarby 
Sjöstad. Förstudien visar att det ursprungliga miljömålet för Hammarby Sjöstad , högst 100 kwh energi/kvm/år 
för bebyggelsen är uppfyllt endast i en mindre del av bebyggelsen. De flesta bostadsfastigheterna 
förbrukar betydligt mer energi för uppvärmning och elförsörjning. Vi har därför utvecklat ett nytt koncept 
”målstyrd energiförvaltning” med syfte att ta ner energiförbrukningen under 100 kWh per kvm och år i alla brf-
fastigheter. I detta arbete har vi haft ett gott samarbete med Miljöförvaltningens Energicentrum. Vi arbetar nu 
vidare med nästa steg i vår strategi som handlar om smart och förnybar energi, bland annat med sikte på att 
göra Hammarby Sjöstad till demostad för solenergi 2020.  

Är ert parti berett att genom Miljöförvaltningen och de kommunala bostadsbolagen medverka till att 
göra Hammarby Sjöstad till demostad för smart och förnybar energi?

5.  Kulturell verksamhet – på lika villkor? 

Hammarby Sjöstad består i dag av bostäder, skolor, hotell, kontor, affärs- och restaurangverksamhet, men saknar 
helt och hållet en gemensam mötesplats för konst, kultur och diskussion. Även föreningslivet i Hammarby Sjöstad 
saknar en mötesplats och de många grundskolorna i området saknar ett kulturhus för teater- och konsertbesök, 
vilket innebär att barnen sällan gör kulturbesök samtidigt som det försvårar för kulturarbetare att nå barn i 
Hammarby Sjöstad. Utbildningsverksamhet finns i form av  Kulturskolan och Kulturama , men ingen kulturell 
verksamhet för den stora allmänheten. En Folketshusförening har bildats och tillsammans med Delight Studios 
har föreningen etablerat SjöstadsOperan för direktsända operapremiärer från Metropolitan i New York. Delight 
Studios är även en av många kultur- och medieproducenter som står bakom kulturföreningen Helios13 vilken 
under våren 2014 har startat ett arbete med att etablera Helios13 – ett globalt uppkopplad kreativt hus i en 
industribyggnad på Heliosgatan.  

Det finns lokala initiativ, men Stockholms stad behövs i detta arbete. Vi vill därför veta vilka planer ert 
parti har att ge kulturen samma förutsättningar i Hammarby Sjöstad som vad Stockholms stad erbjuder i 
andra stadsdelar?

6. Rena och tysta bussar .
Sjöstadsföreningen är genom ElBil2020 engagerad i arbetet för bättre kollektivtrafik och i arbetet på att byta ut de 
nuvarande innerstadsbussarna mot eldrivna bussar för tystare och rena trafik. Föreningen och ElBil2020 har 
presenterat en Bussplan Stockholm för en övergång till elbussar på de gator som har högst miljöbelastning, bland 
annat Hornsgatan. Genom övergången minskar utsläppen med cirka 90 procent och motorbullret försvinner.  
Planen bygger på underlag från Volvo AB, Vattenfall och WSP samt Miljöförvaltningen. 

Hur ställer sig ert parti till Bussplan Stockholm för övergången till elbussar för att skapa renare och 
tystare trafik?
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7.    Nya Hammarbybacken 
Under 2015 ska Stockholms stad och Skistar omförhandla avtalet om driften av Hammarbybacken. 
Sjöstadsföreningen har i samarbete med Svenska Skidförbundet och Stockholms Idrottsförbund tagit fram ett 
förslag till Nya Hammarbybacken med en infrastruktur för året-runtskidåknnig, både längd och utför, i form av 
tunnlar byggda i ett nytt, lätt och energieffektivt material. I förslaget ingår också att anlägga en toppstuga och 
skapa en ny turistattraktion med utsikt över Stockholm, Södertörn och utfarten till skärgården. 

Hur ställer sig ert parti till att i förhandlingarna om det kommande avtalet om driften av Hammarbybacken 
ta upp denna fråga och att låta genomföra en förstudie? 

Vi tackar på förhand för svaren, som vi alltså hoppas få till oss senast den 20 augusti 2014.

Sänd gärna svaren per mail till: info@sjostadsforeningen.se eller per post till Sjöstadsföreningen Hammarby 
Sjöstad, c/o Stockhaus, Hammarby Fabriksväg 101, 12066 Stockholm.

Med försommarhälsningar

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad

Bertil Stockhaus

ordförande
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