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Interpellation 

 

Interpellation ställd till kultur- och fritidsnämndens 

ordförande, Bo Källström (L) med anledning av förseningen 

av fritidsgårds- och biblioteksverksamhet i Flemingsberg 

och Visättra.  

 
I och med de förändringar och förbättringar som nu sker i 
Flemingsbergsdalen och för Flemingsbergs- och Visättraborna har 
kommunen valt att flytta fritidsgårdsverksamheten och 
biblioteksverksamheten till Fleminghallen. Ambitionen har varit att samla 
upp så många verksamheter som möjligt i ett nytt aktivitetscenter.  
 
Vi känner alla till de oroligheter som just nu äger rum i Flemingsberg. 
Gängbildningar bekämpar varandra, droger och vapen förekommer i 
området. Senast den 30/12 2019 greps två män efter att ha hotat en tredje 
man med kniv och pistol i Flemingsbergs centrum. Den oroliga situationen 
har fått många Huddingebor att känna sig otrygga i sina egna 
bostadsområden. En lösning som den borgerliga minoritetskoalitionen 
tycks förespråka är att lösa brottsligheten genom övervakningskameror. 
12 miljoner har satsats på nya kameror bara under förevarande år.  
 
Vi menar att en bidragande orsak till den situation vi just nu har i 
Flemingsberg är att ungdomar som är på glid inte fångas upp i tid och att 
möjligheten till alternativa fritidssysselsättningar är begränsat. Därför ser vi 
det som ytterst angeläget att fritidsverksamheten och 
biblioteksverksamheten kommer igång i Flemingsberg så fort som möjligt. 
 
När man valde att centralisera fritids- och kulturverksamheterna i 
Flemingsberg och Visättra till Flemingsbergshallen innebar det att man 
också ställde andra, mer utspridda verksamhetslokaler, tomma. Det 
innebär att färre aktiviteter förekommer utspritt i området under kvällstid. 
Nu skjuts öppningen av såväl biblioteket som fritidsgården på grund av ett 
misslyckat grundavtal med hyresvärden som inte tar upp de verksamheter 
som biblioteket och fritidsgården skulle innebära. 
 
Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor: 
1. När kan Flemingsbergs- och Visättraborna räkna med att få tillbaka sitt 
bibliotek? 



2. När kan Flemingsbergs- och Visättraborna räkna med att få tillbaka sin 
ungdomsgård? 
3. Om syftet med Fleminghallen redan från början, från kommunens sida, 
var att bedriva ovanstående verksamheter i lokalerna, varför skrevs det i 
så fall inte in i grundavtalet? 
 
Niklas Bougt 


