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§5
Förvaltningens och nämndens information och frågor
Peter Lundevall från Stockholms stads stadsbyggnadskontor
informerade om planerade och pågående byggprojekt i Rinkeby.
Informationen presenterades under allmänhetens frågestund.
Ett av målen med den vision för Järvaområdet, Järvalyftet/Vision
Järva 2030, som godkändes av kommunfullmäktige 2009 var att skapa
bra boende och mer varierad stadsmiljö. I enlighet med det målet
planeras ett antal byggprojekt i Rinkeby.
Den pågående ombyggnaden av Rinkebystråket innebär en
omvandling från trafikseparerad gata till en levande affärsgata som
ska mynna ut i en överdäckning över motorväg E18 mot Järvafältet,
där nya bostäder ska byggas. Gångbroarna över vägen blir kvar
samtidigt som gångbanor planeras längst med stråket och
affärspaviljongerna. Affärsgatan ska präglas av ett mat-tema, med
flera restauranger och kaféer. De första affärerna planeras öppna
under hösten 2015, hela det nya stråket ska bli färdigt under 2016.
Totalt ca 400 bostäder planeras i det nya bostadsområde,
Rinkebyterassen, som ska byggas på överdäckningen över E18.
Bostadshusen, däribland ett 16 våningar högt hus med 100 lägenheter,
ska uppföras av två olika byggherrar. Hälften av bostäderna avses bli
bostadsrätter. Genom överdäckningen och anläggning av nya gångoch cykelvägar över fältet ska förbindelserna mellan Rinkeby och
Kista förbättras. En offentlig mötesplats ska anläggas på däcket, med
utsikt mot fältet.
Rinkeby Allé ska byggas ut mot Ursvik i Sundbyberg och en ny bro
över motorvägen ska binda samman stadsdelarna. Även i Ursvik pågår
en stor utbyggnad av bostäder i riktning mot Rinkeby. Svenska
Bostäder planerar drygt 200 nya bostäder vid Rinkeby Allé och östra
delen av Rinkebysvängen. Tvillingtorn planeras vid Visbyringen och
Osbyringen. I hörnan till Rinkebysvängen planeras också ett högre
hus. I planerna för Rinkeby Allé ingår också att loftgångshusen byggs
på med en ny våning. Husen ska även få genomgående entréer för att
skapa ett mer levande gatuliv. Idag har alla husen endast entréer mot
gården. I hörnan Rinkeby Allé och Hjulstavägen har ett planarbete
påbörjas med ca 65 vård- och omsorgsbostäder inklusive 6 LSS
bostäder.
Bland övriga planerade byggprojekt kan nämnas att förutsättningarna
för ett utomhusbad närmare ska undersökas på Järvafältet, vid Eggeby
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gård. På tomten där den nedlagda Bredbyskolan ligger har en
detaljplan nyligen vunnit laga kraft. Den möjliggör både kontor och
skola samt en ny förskola på platsen för den tidigare. Stadens jobbtorg
avses bland annat flyttas till platsen. Det finns också en befintlig
detaljplan och en pågående detaljplan som möjliggör uppförandet av
två moskéer i Rinkeby.
Frågor från nämnden
 Benjamin Dousa (M) frågade hur det går med planeringen av
feriearbeten inför sommaren.
Svar: ställföreträdande stadsdelsdirektör Verner Stadthagen svarade
att 1800 unga har sökt feriearbete och över 1400 har erbjudits
anställning. 2014 var det 1040 unga som erbjöds anställning och 960
som anställdes. Arbetet med att få fram platser fortgår.
Verksamhetsområdeschef Susanne Tengberg tillade att förvaltningen
önskar att staden centralt ska hjälpa till med fler arbetstillfällen till
nästa år.


Hugh Sindi (S) frågade om det förekommer att religiösa
friskolor erbjuder plats för feriearbetare och om de unga i så
fall har rätt att tacka nej till erbjuden anställning.

Svar: Verner Stadthagen svarade att utbildningsnämnden, som
ansvarar för alla skolor, bidrar med arbetstillfällen för ferieanställda,
men det är främst i stadens egna skolor. Privata skolor kan inte
tillhandahålla feriearbeten på samma sätt.


Burhan Yildiz (FP) frågade om förvaltningen kommer kunna
erbjuda ferieanställning till alla unga som uppfyller kraven.
Kan någon få avslag på grund av brist på pengar?

Verner Stadthagen svarade att målet är att alla ska kunna erbjudas
anställning. Om förvaltningen inte uppnår målet beror det inte på brist
på pengar utan brist på arbetsplatser.


Jean-Robert Nino (M) frågade om några åtgärder planeras för
att förhindra olovlig trafik på Jan Stenbecks torg. De
betongblock som placeras ut flyttas hela tiden för att hindra
trafik flyttas, vad göra?

Svar: avdelningschef Gunnar Hörnfeldt svarade att trafikkontoret
ansvarar för torget och att det är dit allmänheten ska vända sig med
klagomål. Det är svårt att spärra av mer än man redan gjort.
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