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Angående Hästa Gård / Järva friområde
En av mina grannar fick 2017-02-21 av en tillfällighet veta att Trafikkontoret redan 2016-1208 sagt upp Naturskog ABs nuvarande arrende på Hästa Gård till 2017-12-31.
(Han sökte efter info om vad grävningarna vid Hästa syftar till och hittade då beslutet)
Jag har sedan kontaktat samtliga politiker i Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd och ansvariga på
Stadsdelsförvaltningen och då fått veta att samtliga var helt ovetande om denna uppsägning,
trots att den i hög grad berör deras geografiska verksamhetsområde.

Bakgrund till synpunkterna
1. Under 2013-2014 arbetade vi intensivt för att kunna rädda verksamheten vid Hästa
Gård efter att 4H-lantbruk AB gjort konkurs. Detta resulterade bl a i att vi bildade en
intressegrupp med en ideell förening ”Hästa Gårds Vänförening” som aktivt arbetade
för att få en lösning med ett bibehållet lantbruk på Hästa Gård. Denna förening anser
sig ha blivit lovade att bli kontaktade om det på nytt skulle bli några frågetecken om
Hästa Gårds fortsatta lantbruksverksamhet. Trots detta har Trafikkontoret i det tysta
sagt upp arrendet utan att informera eller ta kontakt med oss.
2. Inom Stockholm Stad bedrivs sedan början av 2016 ett projekt ”för ett socialt hållbart
Stockholm”. Detta projekt har i september 2016 skrivit en delrapport ”Medborgare
med mandat – Dialog och delaktighet i Stockholm stad”. I rapportens avsnitt 1.2.3
”Syftet med rapporten” anges några frågeställningar som grund för en förbättrad
närdemokrati. En av dessa är ”Hur kan Stockholms stad stimulera och ta tillvara på

medborgarinitiativ och kanalisera dessa i det representativa systemet liksom i förvaltningens styrprocesser?”
I rapportens kap 3. ”Dialoger och deltagandeprocesser i Stockholms stad” anges bla
vikten av boendedialoger och att de boende inte upplever att staden tar deras åsikter
på allvar (sid 25 4e stycket).

Några synpunkter på Trafikkontorets beslut
1. Påståendet att det enligt LOU är tveksamt med avtalet betr skötselåtagande för arrendatorn är alltför luddigt och oprecist och behöver detaljeras med mer fakta
2. Den påstådda konflikten mellan visningsverksamheten och ”de regler som gäller för
boskapsuppfödning” verkar helt påhittad och behöver detaljeras för att bli trovärdig
3. Beslut om uppsägning av arrendet och beslut om upphandling av ”extensiv parkskötsel och naturvård” på 2+1+1 år togs i samma beslut 2016-12-08 utan någon information till berörda i närmiljön.

Krav inför den fortsatta hanteringen
1. Vi i de närboende organisationerna kräver att bli informerade och delaktiga i den
fortsatta utformningen av verksamheten på Hästa Gård.
2. En fortsatt verksamhet med ett levande lantbruk med boskap bör vara ett alternativ i
utredningen
3. Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning och Stadsdelsnämnd har hittills varit helt passiv
och ovetande p g a bristande info från Trafikkontoret och då man ansett att frågan
avgörs av ”ansvariga förvaltningar” (Trafikkontoret, Exploateringskontoret). Givetvis
skall stadsdelsförvaltningarna i både Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta bli delaktiga.
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