Goda möjligheter att
utveckla Rotebro

Brageskolan
flyttar till nya lokaler

Det finns goda möjligheter att utveckla Rotebro centrum. Det ligger centralt, har bra parkeringsmöjligheter

Brageskolan, som är en del av Sollentuna kommuns Tal- och språkcentrum, utökar i år sin verksamhet

och bra kommunikationer. Området är populärt och det är lätt att hyra ut såväl lokaler som bostäder här. Det

och kunde i mitten av oktober inviga nya lokaler för årskurserna 4–9, på andra våningen i gamla

konstaterar Hannele Strömbäck, från Sollentunahems fastighetsavdelning, efter en inventering tidigare i år.

Folkets Hus i Rotebro.

Möjligheterna att utveckla Rotebro de närmaste åren är
mycket goda, menar Hannele Strömbäck och Thomas Nilsson
från Sollentunahems fastighetsavdelning.

Rotebro är en av de största kommundelarna
i Sollentuna med cirka 9 000 invånare.
Syftet med inventeringen är bland annat att
ta fram en plan som belyser utvecklingsmöjligheterna för Sollentunahem i denna del av
kommunen.
Det är enkelt att ta sig dit, både med bil
och kollektivt. Infrastrukturen kring
området kommer att utvecklas i snabb takt
de närmaste åren och allt fler trafikanter
kommer att passera Rotebro station, säger
Hannele.
Det finns ett överskott av parkeringsplatser i området och utnyttjandegraden av
dessa är ganska låg. Att använda delar av
dessa områden mera effektivt, genom att
bygga bostäder och lokaler på dem, skulle
gynna hela Rotebro. Eftersom det är stor
brist på små lägenheter och studentbostä-

der, skulle man kunna bygga den typen av
lägenheter där, menar Hannele.
Utbudet av butiker och service i området
är bra och i kvarteret strax intill Folkets Hus
planerar Sollentuna kommun att anlägga
en ny idrottshall för exempelvis innebandy
och handboll.
Tack vare Brageskolans expansion och
Sollentuna kommuns planerade nya
idrottshall i anslutning till skolan, kommer
mer folk, främst ungdomar, att vistas i
området. Detta tillsammans med det nya
Arena-biblioteket innebär ett stort lyft för
hela Rotebro, som kommer att locka många
nya potentiella kunder, konstaterar Hannele
Strömbäck.

Nytt bibliotek
Till skolstarten hösten 2014 öppnar ett nytt bibliotek i gamla Folkets
Hus i Rotebro centrum.
Det är Norrvikens bibliotek som flyttar
från Norrvikens skola till nyrenoverade och
ombyggda lokaler i Folkets hus.
– Med etableringen av ett så kallat
arena-bibliotek i Rotebro under namnet
”Arena Rotebro” vill vi skapa ett kulturcentrum för norra Sollentuna, med stark lokal
anknytning och ett välutvecklat samarbete
med föreningslivet i området. Förebilden
är Arena Edsberg. Vi ser stora möjligheter
med det nya biblioteket som kommer att
ha alla förutsättningar att utvecklas,
berättar Susanna Ohlström, tillförordnad
chef för Biblioteken i Sollentuna och
fortsätter:
– Flyttningen av biblioteket till
Rotebro centrum, med närhet till pendel4

tågsstationen, ger betydligt bättre tillgänglighet för både förskolor och andra
besökare än vad Norrvikens bibliotek har i
dag. Samtidigt får vi ett större upptagningsområde.
Lokalytan i Arena Rotebro blir drygt
600 kvadratmeter. Den stora samlingssalen
byggs om till bibliotek, med förlängda
öppettider. Även entrén byggs om för att
göra lokalen mera ”synlig”. Omkring en
tredjedel av ytan kommer fortsatt att
utgöras av det dansgolv, som sedan flera år
utnyttjas flitigt av olika dansföreningar.
– Det stora dansgolvet är speciellt,
mycket omtyckt och välanvänt. Det är vi
rädda om, säger Peter Svärdh, processchef
på Biblioteken i Sollentuna.

– Det här känns jättekul. Vi har ett bra läge
nära pendeltåget och fina, funktionella
lokaler för vår verksamhet, säger skolans
tillförordnade rektor Anne Sabel.
Tal- och språkcentrum tar emot barn
och elever med grav språkstörning och
består av en förskola för barn upp till sex års
ålder, belägen i Rotsunda gård, samt Brageskolan, en grundskola med drygt 80 barn i
årskurserna 1–9 och ett fritidshem, som
ligger i centrala Rotebro. Barnen och
eleverna kommer från flera kommuner i
norra Stor-Stockholm.
– Vi arbetar efter grundskolans ordinarie
läroplan och kursplaner. Både förskolan
och skolan inom Tal- och språkcentrum
präglas av hög personaltäthet och hög
kompetens hos personalen. I skolan finns
lärare, logopeder, lärarassistenter och
fritidsledare i olika arbetslag. Till skolan
hör även skoladministratör och vaktmästare.
Varje klass har två pedagoger, berättar
Anne Sabel.
Brageskolan har expanderat sin verksamhet och blivit trångbodd i sina gamla
lokaler i Rotebro. Därför flyttar några av

Nya stambyten

klasserna nu in högst upp i det som tidigare
var Rotebro Folkets Hus, till helt nyrenoverade och ombyggda lokaler. Totalt 40 elever
och 15 vuxna kommer att ha de nya
lokalerna som sin arbetsplats.
För att skapa en så tyst och ändamålsenlig miljö som möjligt har lokalerna

anpassats med akustikväggar i varje klassrum, ljuddämpande golv och välisolerade
vatten- och ventilationskanaler.
– Efter en något kaotisk inledning på
höstterminen, med stor trångboddhet, är
det härligt att vi äntligen kan komma igång
i våra nya lokaler, säger Anne Sabel.

I mitten av oktober flyttade Brageskolan in i nyrenoverade lokaler på andra våningen i gamla Folkets Hus i Rotebro.

Använd det sjusiffriga lägenhetsnumret!

Sollentunahems arbeten med stamby-

Vid dina kontakter med Sollentunahem ska du som är hyresgäst

ten fortsätter. En del av lägenheterna i

ALLTID använda det sjusiffriga nummer som står högst upp i högra

Svalgången i Helenelund och delar av
Malmvägen har renoverats under

hörnet på hyresavtalet.

hösten och beräknas vara klara runt
årsskiftet. Efter årsskiftet går företaget vidare med Svalgången och
Malmvägen 16. I Svalgången är det
entreprenören Jörgensens Rör som
utför arbetena, medan Aros Bygg och
Förvaltning har hand om stambytena
En av de största utmaningarna med etableringen i
Rotebro blir att finna rätt samarbetsformer med
dansbesökarna, säger Susanna Ohlström och Peter
Svärdh från Biblioteken i Sollentuna.
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på Malmvägen.
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Anledningen till att vi återigen går ut med
denna uppmaning är att viss förvirring
uppstått sedan varje bostad för mer än ett
år sedan fick ett fyrsiffrigt nummer av
Lantmäteriet – ett nummer som anger
lägenhetens läge i huset.
Vi har noterat att många av hyresgästerna vid sina kontakter med oss felaktigt
använder det fyrsiffriga numret som sitt

lägenhetsnummer, exempelvis 1201. Men
det fyrsiffriga numret, som bland annat står
på namntavlan i porten, ska bara användas i
kontakter med Skattemyndigheten.
Hyresgästerna ska alltså vid sina
kontakter med oss fortsätta använda det
sjusiffriga numret som alltid följt med varje
lägenhet.
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Satsning på
nya byggprojekt fortsätter
Sollentunahem fortsätter satsningen på att få fram nyproducerade hyresrätter i attraktiva boendemiljöer,
bland annat i Häggvik, centrala Sollentuna och Edsberg.
– Vi är för närvarande delaktiga i diskussioner om ett tiotal olika projekt. Några är i planeringsfasen med
samråd och detaljplanearbete, andra är fortfarande på idéstadiet med en stor osäkerhet för när och om en
byggnation kan förverkligas, säger vd Lars Callemo.
Samtidigt som inflyttningen pågår i
Sollentunahems nybygge i kvarteret
Terrinen, ligger företaget i startgroparna
för att fortsätta produktionen av fler nya
hyresrätter. Inom de närmaste åren räknar
man med byggstart i flera attraktiva lägen.
Närmast kommande projekt att förverkligas blir 140 lägenheter i kvarteret
Topplocket i västra Tureberg. Projektet
avgränsas av Bygdevägen, Bagarbyvägen
och Bygatan. Planområdet utgörs i dag

främst av en husvagnsparkering, en hundrastgård och ett obebyggt grönområde.
Detaljplanen beräknas kunna antas 2014.
Förhoppningen är att kunna sätta spaden i
jorden under första kvartalet 2014.
– Vi har flyttat fokus mot att öka produktionen av andelen mindre lägenheter,
där trycket och efterfrågan är som störst.
Därför koncentrerar vi oss på att hälften av
lägenheterna i Topplocket ska vara två rum
och kök, eller mindre. Omkring en tredje-

del ska vara treor och de övriga lägenheterna
planeras bli större än tre rum och kök,
berättar Ulf Wedlund, projektledare på
Sollentunahem.
Noggrann planering

Den nya bebyggelsen i kvarteret Topplocket
ska bidra till att utveckla västra Tureberg till
en stadsliknande bostadsmiljö med kommersiella lokaler i bottenvåningarna. Den
nya bebyggelsen ska också bidra till att skapa
ett trivsammare och vackrare gaturum längs
Bygdevägen, Bagarbyvägen och Bygatan.
Bilparkering planeras i garage under byggnaderna och under del av gården.
Kvarteret Träbjälken, vid Tors Backe,
är ett annat nybyggnadsprojekt i centrala
Sollentuna. Här hoppas Sollentunahem
få bygga 60 nya lägenheter fördelade på
ett tillbyggt våningsplan på det redan existerande äldreboendet samt en påbyggd
huskropp på samma fastighet. Förhoppningen är att detaljplanen ska komma att
antas i början av 2014. Här kommer det
att krävas en extra noggrann planering före
byggstart, för att minska de störningar
som inte går att undvika i samband med
byggprojekt.
– I Träbjälken planerar vi för små
bostäder för alla åldrar. Genom olika
lösningar kommer vi att kunna skilja det
nya boendet från det befintliga äldreboendet
i fastigheten, säger Ulf Wedlund.
– Det här är ett kanonläge för smålägenheter, med närheten till bussar och pendeltåg. Även om det är ett delvis bullerutsatt
område, kommer vi med olika byggnadstekniska lösningar att kunna erbjuda lika
god inomhusmiljö som i andra boenden.

Närmast kommande nybyggnadsprojekt blir 140 lägenheter i kvarteret Topplocket i västra Tureberg. Illustration: Jan Fidjeland, Fidjeland arkitektkontor AB.

Höga krav

Vid Ribbings väg i Edsberg vill Sollentunahem även bygga 160–180 lägenheter i
kvarteret Esset 1–5, fördelade på ett antal
nya punkthus, som försiktigt ska passas in i
området. Dessa hus, som också domineras
av mindre lägenheter och treor, har en
planerad byggstart 2017.
Under hösten 2013 har planeringen för
omkring 100 nya lägenheter i kvarteret
Ekstocken i Edsberg påbörjats. Tanken är
att de nya bostäderna ska fördelas i sex
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Viktigt med rätt kontaktuppgifter

Omkring 300 lägenheter och 10

en hög servicenivå måste alla hyresgäs-

kommersiella lokaler hos Sollentuna-

ter se till att hålla sina kontaktuppgifter

det bland annat möjlighet att se sin

hem i Tureberg har fått nya adresser

uppdaterade. Det bästa och enklaste

hyra, boka tvättider, göra felanmälan,

från den 1 juni i år, efter ett beslut av

sättet att göra detta, är att logga in

få kontakt med fastighetsvärdarna eller

kommunstyrelsen i Sollentuna kommun.

under fliken ”Mina sidor” på vår hemsida,

säga upp sitt hyresavtal.

För att Sollentunahem ska kunna hålla

www.sollentunahem.se/minasidor

under fliken Min profil.
På Sollentunahems hemsida finns

Hemsidan är en av våra viktigaste

En del av Malmvägen 2B har blivit

för att i första hand registrera dig och,

informationskanaler. Vi jobbar hela

Mässvägen 9A

om du redan är registrerad hos oss,

tiden med att uppdatera den och

Malmvägen 6 A–C har bytt namn till

kunna uppdatera dina kontaktuppgifter.

lämna nyheter och information som

Hvidovrestråket 5A–C
Malmvägen 8A har blivit Mässvägen 11A

Malmvägen 8C har blivit Mässvägen 15A
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– Det är ett bra läge ur kommunikationssynpunkt. Men närheten till motorvägen med delvis höga partikelhalter
och buller ställer extra höga krav på en
byggnation, för att vi ska klara alla
miljökrav. Därför vrider och vänder
vi på alla tänkbara idéer. Just nu pågår
kommunens arbete med flera olika
utredningar, innan planerna kan ta
fastare form, säger Ulf Wedlund.

Nya adresser
i Tureberg

Malmvägen 8B har blivit Mässvägen 13A
I kvarteret Träbjälken, vid Tors Backe, hoppas Sollentunahem få bygga 60 nya lägenheter fördelade på ett
tillbyggt våningsplan på det redan existerande äldreboendet samt en påbyggd huskropp på gaveln.
Illustration: BBH Arkitekter & Ingenjörer AB.

huskroppar i 3–4 våningar och eventuellt i
något punkthus med 8–9 våningar, mellan
Skyttevägen och Danderydsvägen.
Ett annat projekt som befinner sig på
planeringsstadiet är kvarteret Släggan i
Klasro. Här kikar Sollentunahem också
på möjligheterna att bygga såväl ungdomsbostäder som vanliga bostäder.
Mellan Svalgången och E4 i Helenelund
utreder Sollentunahem möjligheten att
bygga omkring 200 lägenheter i kvarteret
Hoppet.
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Det är du själv som ser till att dina

rör företaget, våra lägenheter, lokaler,

kontaktuppgifter ständigt är aktuella.

hyresgäster och parkeringsplatser. Om

Om du flyttar, ändrar personuppgifter,

kontaktuppgifterna är aktuella, blir det

får nytt telefonnummer eller ändrar

så mycket enklare och snabbare att få

mejladress, kan du uppdatera detta

tag på våra hyresgäster.

7

