
 

Kommunfullmäktige 

Motion xx 

  

  

xx Motion av Clara Lindblom och Rashid Mo-

hammed (båda V) om ett samlat grepp för att 

vända utvecklingen av Tensta Centrum  

 

 

Tensta är en fantastisk stadsdel. Här finns en unik samhörighet och ett 

starkt lokalt engagemang. Nattvandrande föräldrar, föreningar för läx-

läsning och engagerade medarbetare i allt från förskola, skola, social-

tjänst och äldreomsorg till fritids- och fältverksamhet. Här finns Järva-

fältet med hundratals hektar orörd natur. Tensta konsthall, Eggeby gård, 

Tensta sim- och idrottshall, parkleks- och djurverksamheten på Spånga 

by och nyskapande Tensta tech. Här talas hundratals språk och kulturer 

från alla världens hörn möts varje dag.  

 

Det är inte konstigt att vi är många som är väldigt stolta över att komma 

just från Tensta. Men här finns också stora utmaningar. Liksom många 

andra förorter har stadsdelen till exempel urholkats på offentlig och 

kommersiell service genom åren. Stadsdelsförvaltningen tvingades 

flytta till Lunda industriområde och efter många år av fallande resultat 

stängdes Tensta gymnasium i väntan på en omstrukturering av verksam-

heten. Försäljningen av Tensta Centrum till Boultbee som gjordes 2004 

ledde till att centrumet länge saknade en seriös och långsiktig ägare. Hy-

rorna för de små handlarna chockhöjdes, förvaltningen av centrum för-

sämrades kraftigt och många butiker stängdes igen.  

 

Idag är såväl centrumbyggnaden som båda tunnelbaneuppgångarna i 

stort behov av upprustning. Belysningen behöver förbättras, gångba-

norna rustas och mörka hörn, passager och utrymmen byggas bort. Par-

keringshuset borde kunna ge plats för nya bostäder och frigöra ytor som 

lyfter upp och på ett naturligt sätt kopplar samman Tensta konsthall med 

resten av centrum. Bostäderna i Tenstagången skulle kunna ges mo-

derna butiks- och verksamhetslokaler i gatuplan. Torghandeln strukture-

ras och mer plats skapas på torget för grönska, uteserveringar, kultur 

och sociala möten. Blå huset rustas upp och utvecklas till ett nav för 
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musik- och kulturutövning, skapande och egen organisering bland unga 

i hela Järva och Västerort.   

 

Vi menar att ett samlat grepp behöver tas om Tensta centrum för att 

detta ska kunna bli verklighet. Det program för stadsdelen som togs 

fram 2017 för att samordna arbetet för målen i den lokala utvecklings-

planen med Grönare Stockholm är en bra början, men otillräckligt för 

ett verkligt samlat grepp om centrumet och kvarteren omkring som 

präglas av komplexa markägoförhållanden. Staden behöver därför ta ett 

initiativ till ett samfinansieringsprojekt för att tillsammans med boende 

och fastighetsägare i området utveckla och upprusta Tensta centrum. 

Liknande grepp har exempelvis tagits vid den pågående upprustningen 

av Brunkebergstorg och arbetssättet bör därför kunna överföras även till 

Tensta. 

 

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar  

 

att  ge exploateringsnämnden i uppdrag att i samarbete med stadsdels-

nämnden och stadsbyggnadsnämnden initiera ett arbete för ett 

samlat grepp om Tensta centrum i enlighet med motionens intent-

ioner.  
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Clara Lindblom (V)         Rashid Mohammed (V) 

  

 


