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Saima 1 m.fl. i stadsdelarna Akalla och Husby, S-Dp 2018-13869. 

 

Tack för förslaget som vi har tagit del av via vår medlem Akalla Företagsgrupp.  

 

Vi konstaterar att denna plan innebär att bostäder skall byggas på Akalla verksamhetsområde (VO). 

För ett par år sedan var vi med och utvecklade Stockholms stads Översiktsplan (ÖP). I denna fastslogs 

att utav Stockholms cirka trettio företagsområden skulle tio bevaras som VO. I dessa områden skall 

verksamheter få förekomma som bullrar, luktar och kräver lastbilstransporter mm. Bostäder skulle 

inte byggas i eller i närheten av ett VO och därmed tvinga företagen att flytta. Nu, en kort tid efter 

ÖP:s ikraftträdande bryter staden mot sina egna beslut och planerar för bostäder inom Akalla VO. Vi 

finner detta anmärkningsvärt och helt emot utvecklingen av företagsamheten i Stockholm. Det är 

alldeles uppenbart att vi inte kan lite på stadens ambitioner att bli en företagsvänlig stad. Enligt 

stadens mål i den nyligen antagna Näringslivspolicyn skall Stockholm ha Sveriges bästa företagsklimat 

år 2025. Det är en omöjlighet om staden skall nonchalera de av oss gemensamt fastlagda planerna. 

 

I Stockholms stad behöver vi fler arbetstillfällen i närheten av där människor bor för att minska 

transportbehovet och skapa bättre levnadsförhållanden för de boende. Många människor bor i 

Akalla. 

 

Akalla VO har idag mycket goda vägförbindelser via E4:an och det kommer att gälla även då 

Förbifarten är klar. Förbifarten möjliggör också goda förbindelser med flera företagsområden 

söderut, Lunda, Vinsta och Skärholmen vilket främjar samarbetet mellan företagen. Akalla kommer 

att förbli ett attraktivt företagsområde.  

 

Vi vill därför att ÖPn skall gälla och att därmed inga bostäder skall byggas inom Akalla VO eller något 

annat VO i Stockholm. 

 

Med vänlig hälsning 

Företagsgrupperna Stockholm 

 

 

Kent Andersson 

ordförande 
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