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§ 28
Svar på skrivelse angående livsmedelsbutik i Hjulsta
Centrum
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fått en skrivelse från miljöpartiet
om ”En mataffär är en självklarhet i en stadsdel!” och avser
livsmedelsbutiken på Hjulsta torg.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 13 mars 2014.
Dnr 8-2014-1.6.
Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl. (FP), Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens
förslag.
Vice ordförande Ornina Younan m.fl. (S) Jonas Ljungstedt m.fl. (V)
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut
och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta FP+M+S+V:s förslag.
Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya
Uzel (MP) till förmån för eget förslag.
”Förslag till beslut
1. Att nämnden bifaller skrivelsen.
2. Att därutöver anföra

forts.
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forts. § 28
Vi ställt enkla frågor i skrivelsen och bett förvaltningen om svar på
frågorna. Vi upprepar frågorna, varför Einar Mattsson har valt att säga
upp avtalet med livsmedelshandlaren och när livsmedelsförsäljningen
kommer på plats i Hjulsta? vad kan nämnden eller förvaltningen göra
för att främja att inte Hjulsta blir utan livsmedelshandel?
Tjänsteutlåtandet från förvaltningen svarar på frågorna i skrivelsen,
därför menar vi att frågorna är aktuella än idag och ber förvaltningen
återkomma med svar till stadsdelsnämnden”.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram
ett särskilt uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
Det är ingen tvekan om att det finns ett stort behov av en livsmedelsbutik i
Hjulsta. Den upprustning och renovering som pågår området kring centrum
är något positivt. På så sätt skapas fler butiksytor. Vi ser fram emot att en
matbutik åter etablerar sig i Hjulsta.
Det är bra att vid denna upprustning som påbörjats av Einar Mattson, även
planera in möjlighet att bedriva någon form av ungdomsverksamhet, ett
behov som påtalats av flera personer.
__________________

