Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau och miljö- och
stadsbyggnadsnämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle
Hur hänger Ältas nya, planerade kulturlokaler ihop med den nya Stavsborgsskolan?
Älta är en snabbväxande kommundel i Nacka med många barn och ungdomar men även vuxna som
vill utöva fritidsintressen inom kultur och idrott. Detta har många Ältabor insett och de flitigt
använda lokalerna i Kulturknuten ska avvecklas i takt med att ett nytt Älta centrum skapas. Med
bestörtning har informationen tagits emot att lokalerna enligt både verksamhetsutövare och
invånare inte blir bättre, inte ökar i utrymme och dessutom får ett sämre läge.
Kommunstyrelsens ordförande, tillika Ältabo, var på ett möte före sommaren och gav då i utsikt att
han lyssnade och tog in synpunkter från den publik som han träffade. Senare mötte representanter
från verksamheter en chefstjänsteman som gjorde dem besvikna genom att säga att ingen
tillkommande yta och större förbättringar enligt deras förslag skulle satsas på. Tvärtemot vad de
hade fått intryck av från tidigare möte. Nya kulturytor ska planeras för i Stavsborgsskolan som ska
byggas. Hur stora och under vilka villkor dessa ska kunna användas är hittills okänt.
Många frågor hänger i luften som gäller Älta. Fortfarande, två år efter det senaste samrådet
angående planen för Älta centrum, finns fortfarande ingen sammanställning av vad invånarna tyckte
om det planerade förslaget. Som det verkar så hänger dessa tre olika delar ihop. Den planmässiga
utbyggnaden av centrala Älta och hur hanteringen av Trafikverkets synpunkter på vägar och logistik
var. Älta centrums fastighetsägare och det förslag till kulturlokal som han vill se och där kommunen
inte har någon annan åsikt än att bygga de lokaler som han föreslår. Stavsborgsskolan sla byggas och
utformningen av kulturlokaler där vet man ännu inget om. Enligt uppgift är det bolaget Hemsö som
ska stå för nybygget vilket är märkligt eftersom Hemsö redan har ett avtal med kommunen som
gäller kommunens tidigare befintliga fastigheter men däremot inte nybyggen.
Frågor som vi ställer oss i Nackalistan är:
Är de nya kulturlokalerna i Älta centrum dimensionerade efter ett kraftigt ökat befolkningstal eller är
det fortfarande samma kulturyta som det planeras för som det har i nuläget?
Vilket beslut, på vilken nivå och vilket diarienummer har det bestämts att företaget Hemsö ska
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Hur stora kulturlokaler tillkommer i skolan och på vilka villkor, tider mm, kan dessa användas?
Hur kommer det sig att yttrandena från samrådet angående Älta centrum fortfarande inte är
offentliga efter ca två års tid?
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