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Stockholms stad har tidigare fattat beslut om att utveckla Kista Gård, med anor
från 1700-talet, till en attraktiv mötesplats med bland annat restaurang,
konferensverksamhet och eventuellt även hotell. Även café, bar och boulebana
har diskuterats. Det finns redan ett 7-årigt hyresavtal för Kista Gård där den
ska användas till restaurang, kafé och boulebana. Denna typ av verksamhet
skulle uppskattas av de som bor och jobbar i närområdet.
Bostadsrättsföreningar runt Kista Gård har flertalet gånger påpekat att de gärna
ser att Kista Gård används som restaurang.
Huvudbyggnaden har varit tänkt att bli restaurang, och i flygeln intill
planeras konferens- och möteslokaler. Logen som står på gården har varit tänkt
att bli lokal för eventuthyrning, som till exempel bröllop och fester. Det är en
fin kulturhistoriskt värdefull byggnad, som vi måste försöka bevara så
ursprunglig som möjlig.
Fastighetsnämnden fattade i september 2012 ett genomförandebeslut om
utveckling och upprustning av Kista Gård. Den senaste planeringen var att
renoveringsstarten, som har blivit uppskjuten flera gånger, skulle vara
sommaren 2016.
Den 17 maj 2016 fattade fastighetsnämnden ett inriktningsbeslut om att
försälja Kista Gård. Handlingarna ger att försäljningsprocessen av Kista Gård
1 och 2 beräknas kunna påbörjas under 2016 och pågå i upp till tre år.
Försäljningsprocessen medför nu ytterligare omfattande förseningar, vilket får
till följd att tänkt restaurangverksamhet och annan publik verksamhet inte
kommer att kunna startas i området på många år. Det är nu mycket viktigt att
staden i försäljningsprocessen säkerställer att fastigheterna övertas av en seriös
och långsiktig aktör.
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Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till ansvarigt
borgarråd:
1. Hur avser ansvarigt borgarråd påskynda försäljningsprocessen så att
Kista Gård så snart som möjligt återigen kan komma stockholmarna till
del?
2. Kan ansvarigt borgarråd garantera stockholmarna att Kista Gård
kommer att övertas av en långsiktig och ansvarstagande aktör?
3. När kan vi förvänta oss att den anrika Kista Gård återigen är klar för att
bedriva verksamhet?
Stockholm den 11 maj 2016

Bo Sundin

