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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Svar på skrivelse angående livsmedelsbutik i
Hjulsta Centrum

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.

Maria Häggblom
Stadsdelsdirektör

Christina Heglert
Avdelningschef

Sammanfattning
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fått en skrivelse från
miljöpartiet om ”En mataffär är en självklarhet i en stadsdel!” och
avser livsmedelsbutiken på Hjulsta torg.
Ärendet
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fått en skrivelse från Awad
Hersi, Derya Uzel och Stefan Gullberg (samtliga MP) om varför
livsmedelsbutiken i Hjulsta centrum har stängts och vilka motiv
fastighetsägaren Einar Mattsson har för detta. Vidare vill
skrivelsens avsändare veta om det är känt när en ny livsmedelsbutik
öppnas igen och vad stadsdelsförvaltning och/eller –nämnd kan
göra för att främja att inte Hjulsta blir utan livsmedelshandel.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid strategiska staben.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Det är viktigt för invånarna i Spånga-Tensta att boendemiljön är
trivsam, funktionell och trygg. Att Hjulsta har ett trivsamt och
fungerande centrum är en självklarhet. Det är också en självklarhet
för EM Einar Mattsson som är ägare till fastigheterna i Hjulsta.
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Därför har EM under en tid rustat byggnaderna och miljöer runt
Hjulsta torg för att skapa en trivsammare atmosfär och ett centrum
med fler butiksytor än tidigare.
Nu har turen att upprusta kommit till fastigheten närmast Hjulsta
tunnelbanestation. En omfattande ombyggnad startade vid årsskiftet
för att skapa nya mer anpassade lokaler för att driva
affärsverksamhet i. Nu erbjuder EM 5 nya affärslokaler till
uthyrning. EM:s målsättning är att dessa lokaler ska vara uthyrda
och i drift till sommaren. En av dessa verksamheter ska vara en
livsmedelsaffär.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och förvaltning har ett mycket gott
samarbete med EM Einar Mattsson i både lokalfrågor för egna
verksamheter, trygghetsfrågor och näringsfrågor.
EM informerar gärna om sin verksamhet för den som frågar.
Bilagor
1. Skrivelse av Awad Hersi, Derya Uzel och Stefan Gullberg
(samtliga MP) om ”En mataffär är en självklarhet i en
stadsdel!”.
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