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CENTERPARTIET

Motion om att använda taken på ett bättre sätt
Centerpartiet har länge föreslagit att takytorna i Sollentuna skulle kunna tillvaratas på ett
bättre sätt. Genom att exempelvis bygga på extra våningar, anlägga dagvattenlösningar eller
sätta upp solceller/solvärmepaneler kan vi utnyttja den resurs som taken faktiskt är.
Vi är väl medvetna om att många av taken tillhör andra fastighetsägare. Kommunen skulle
trots detta kunna ta initiativ till en diskussion med andra fastighetsägare, skapa incitament för
att använda taken och i vissa fall kanske även se över möjligheterna att sluta avtal som gör det
möjligt för att använda specifika takytor för kommunala ändamål.
En takyta som exempelvis skulle kunna vara intressantförkommunen är taket ovanpå
Sollentuna centrum. Centerpartiet har tidigare varit inne på att man skulle kunna bygga
bostäder ovanpå centrumtaket liknande de radhus som byggts i Stockholm city nära
Åhlénshuset, eller sätta upp solceller på detsamma. Men, detta skulle troligen kräva
kostsamma förstärkningar av taket. Vi har därför valt tagit fram en visionsskiss där Sollentuna
centrums tak används för idrottsändamål, vilket skulle vara ett enklare och billigare sätt att
tillvarata taket. Idag råder det brist på idrottsytor och idrottsanläggningar i kommunen.
Samtidigtfinnshär en gigantisk outnyttjad yta i ett centralt läge som skulle kunna användas
för idrottsändamål. Det skulle också ytterligare öka genomströmningen av potentiella kunder i
Sollentuna centrum. Och många skolbarnsföräldrar kan säkert se potentialen i att kunna
uträtta ärenden, ta en sväng i affärerna eller ta en kopp kaffe i en solstol uppe på taket medan
barnen är på fotbollsträning. Centerpartiet vill dock understryka att vi inte vill låsa fast oss i
detta specifika förslag av användning av centrumtaket utan tagit fram visionsskissen som ett
sätt att väcka frågan om att tillvarata ytan på ett bättre sätt.
Centerpartiet föreslår mot bakgrund av det ovan anförda
att

kommunen utreder fömtsätliiingarna för att informera om och skapa incitament
för att tillvarata taken i Sollentuna på ett bättre sätt

att

kommunen tar initiativ till ett samarbete med Sollentuna Centrum om att
tillvarata centrumets tak på ett bättre sätt
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