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Ny inriktning för Blockstensvägen
På grund av fördröjningar i de juridiska processerna, överklaganden och
genom byggentreprenörens finansieringsproblem har modulbostäderna på
Blockstensvägen inte kunnat byggas. Detta har skapat en hel del frågor om
hur kommunen ska använda sig av tomten. Nu presenterar kommunledningen
en ny inriktning för området.
De juridiska processerna är inne i ett slutskede. Vi har därmed en större
handlingsfrihet när det gäller hur vi vill gå vidare med avtalet och
markutnyttjande konstaterar den politiska kommunledningen.
-Vi konstaterar att byggentreprenören med VD:n i spetsen inte klarat av att
påbörja byggnationen enligt grundvillkoren i rimlig tid. Vårt tålamod är nu
slut. Kommunen har gett bolaget alla möjligheter att uppfylla sitt åtagande
men när detta inte sker påbörjar vi en process för att säga upp återstående
avtal, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande.
Haninge kommun har ett lagstadgat uppdrag att ta emot nyanlända vilket
innebär en skyldighet att tillhandahålla bostäder för denna grupp. Haninge
kommun har klarat detta uppdrag genom att hyra in andrahandskontrakt,
bostadsallokering i egna bestånd samt nybyggnation. Kommunen ser därmed
en möjlighet att nyttja tomten även för andra ändamål.
-Jordbro är inne i en stark utvecklingsfas där vi ser fördelar med att tillfälligt
kunna nyttja denna plats för annan kommunal verksamhet. De goda
kommunikationerna och välplanerade bostadsområdena med ett innehåll av
bostäder för livets alla skeden gör Jordbro till en attraktiv, modern och
levande kommundel fylld av aktivitet, säger Petri Salonen (C), ordförande i
stadsbyggnadsnämnden.
-Vi tror att detta är en bra lösning i det läget som har uppkommit. Med den

här inriktningen möter vi också behov som finns för att göra Jordbro till en
ännu mer attraktiv plats, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens
ordförande.

Haninge ligger bara 20 minuter från huvudstaden. Haninge växer med bostäder i
centrum,
ny stadsdel, handel och ny företagspark tillsammans med dynamiskt företagande.
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