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Sammanfattning
I skrivelse till nämnden föreslår Mia Päärni m.fl. (S) att Husby träff rustas upp och
eventuellt byggs om för föreningslivets behov av möteslokaler. Förvaltningen kan konstatera att det inte ingår i nämndens uppdrag att hyra in och sedan upplåta lokalerna för
föreningslivets behov. Husby Gård inklusive Husby konsthall, Akalla By och Kista Träff
är andra träfflokaler som är tillgängliga för föreningslivet och de boende i Akalla, Husby
och Kista. Vidare finns vissa lokaler i skolorna samt i Husbybadet och idrottshallarna i
området tillgängliga för föreningslivet att boka. Förvaltningen kan konstatera att framtiden för lokalen Husby träff med dess föreningslokaler i hög grad är beroende av de planer för Husby centrum som presenteras i såväl AB Svenska Bostäders och kulturförvaltningens gemensamma rapport ”Husby 2014” som den strukturplan för förändring och
utveckling av Husby som inom kort förväntas läggas fram. I avvaktan på att staden och
berörda institutioner, däribland Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, tar ställning till dessa
planer bör därför inget beslut i särskild ordning tas beträffande Husby träff.
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Skrivelse från Mia Päärni (S) om Föreningarnas Hus i Husby.
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Skrivelsen
Stadsdelsnämnden beslöt den 20 januari 2011 att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att
bereda Mia Päärnis m.fl. (S) skrivelse om att Husby Träff i Husby omvandlas till Föreningarnas Hus, där föreningarna kan hyra lokaler för sina möten. Enligt skrivelsen skulle
upprustning och eventuell ombyggnad av lokalerna kunna finansieras genom Järvalyftet.
Skrivelsen bifogas.
Förvaltningens yttrande
Husby Träffs lokaler vid Husby torg ägs av Svenska Bostäder. Röda Korset hyr lokalerna direkt av fastighetsägaren för sin projektverksamhet. Förutom organisationens ordinarie verksamhet driver Röda Korset ett café och svarar för uthyrning av samlingslokalerna. Husby Gård inklusive Husby konsthall, Akalla By och Kista Träff är andra träfflokaler som är tillgängliga för föreningslivet och de boende i Akalla, Husby och Kista.
Vidare finns vissa lokaler i skolorna samt i Husbybadet och idrottshallarna i området
tillgängliga för föreningslivet att boka. Inom staden ansvarar kulturnämnden för subventionering av verksamheten med samlingslokaler. Subventionerna riktas framförallt till
verksamheter för barn och ungdomar. Förvaltningen kan konstatera att det inte ingår i
nämndens uppdrag att hyra in och sedan upplåta lokalerna för föreningslivets behov.
Husbydialogen
Inom ramen för den s.k. Husbydialogen som under de två senaste åren genomförts i
Husby fick invånarna i dialog med berörd fastighetsägare och berörda kommunala förvaltningar framföra synpunkter på hur såväl bostadsfastigheterna som den gemensamma
miljön i form av gator, torg, parker, idrottsanläggningar och andra offentliga institutioner
bör utformas för att säkra en god och säker närmiljö. I dialogen framkom att man i allmänhet uppskattar naturen och idrottsanläggningarna i Husby. Man uppskattar också
kulturlivet i området, men många önskar fler lokaler för föreningsliv och möten.
Rapporten: Husby 2014 – med kulturen i centrum
Bland annat mot bakgrund av Husbydialogen har Svenska Bostäder, som fortfarande är
den stora fastighetsägaren i Husby där centrumbyggnaderna också ingår i beståndet,
gemensamt med kulturförvaltningen studerat förutsättningarna för att i olika avseenden
stärka Husby genom en satsning på kulturutbudet i området. I ett trettiotal intervjuer
med lika många parter inom och utom Husby har framkommit, att kvaliteten i kulturverksamheterna är låg och att framtidsutsikterna är oklara. Det anges att det saknas en
gemensam agenda mellan aktörer inom kultur, fritid, idrott och skola. Synligheten av
invånarnas egna arrangemang är låg och verksamheten bedrivs i omoderna lokaler. Det
sägas vidare att avsaknaden av modernitet är genomgående.
I en rapport över detta arbete ”Husby 2014 – med kulturen i centrum”, som publicerades
under senhösten 2010, säger sig Svenska Bostäder och kulturförvaltningen långsiktigt
vilja genomföra en markerad satsning på kulturaktiviteter i Husby. Avsikten är att öka
attraktionskraften i området genom att tillvarata och stärka invånarnas identitet, trivsel
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och trygghet. I rapporten anförs också att man ”önskar undersöka möjligheterna att utveckla ett kulturtema i Husby som bygger på samverkande organisationer, medborgardialog och nya verksamhetsformer samt samordnade lokallösningar”. Vidare anförs att
”diskussioner förs bland annat omkring; ny- eller ombyggnad av befintligt centrum,
stärkta och samordnade befintliga kulturverksamheter eller nytt flerfunktionellt kulturhus”. I rapporten anförs att en strukturplan för detta behöver utarbetas inom stadsbyggnadskontoret. I anslutning härtill behöver inriktningsbeslut med likartat innehåll beslutas
av Svenska Bostäder och berörda nämnder. Enligt rapporten bör detta ske under 2011.
Kommande förslag till strukturplan för Husby
Förvaltningen kan konstatera att AB Svenska Bostäder beslutat om inriktning för bostadsupprustningen i sitt stora fastighetsbestånd i Husby och också påbörjat de första
ombyggnadsprojekten. Vidare har förvaltningen under hand erfarit att stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret gemensamt utarbetar en strukturplan
för offentlig miljö, bebyggelse och trafik-/gatustrukturfrågor i Husby. Den strukturplan
som är under framtagande är avsedd att efter samråd och remiss kunna ligga till grund
för de detaljplaner som krävs för planens genomförande. Möjligheterna att stärka stadsdelens kvaliteter kommer att betonas på olika sätt, bland annat genom en omstrukturering av Husby centrum med betoning framförallt på området vid den västra tunnelbaneuppgången. Enligt uppgift är avsikten att centrum ska vara överblickbart och innehålla
attraktiva offentliga platser vid vilka också offentliga service- och kulturverksamheter
förläggs – däribland ett kulturhus med en mångfald av lokaler för olika syften, såväl för
det lokala föreningslivet som för professionella kulturutövare.
Förvaltningens slutsats
Framtiden för lokalen Husby träff med dess föreningslokaler är, som framgår ovan, i
hög grad beroende av de planer som presenteras i rapporten ”Husby 2014” och i den
strukturplan för Husby som inom kort förväntas läggas fram. I avvaktan på att staden
och berörda institutioner, däribland Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, tar ställning till dessa planer bör därför inget beslut i särskild ordning tas beträffande Husby träff.
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