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Fortsatt hantering av Hästa Gård
Jag återkommer i ärendet efter att inte ha hört något från Trafikkontoret sedan mitt förra
brev 2017-03-21 där jag påtalade den olämpliga hanteringen av uppsägningen av arrendet
för Hästa Gård.

Förslag på fortsatt hantering
Det är nu mycket angeläget att Trafikkontoret snarast bjuder in till ett ÖPPET MÖTE för information och dialog med närboende och de föreningar som finns i närmiljön. Dessutom
skall självklart representanter för Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning och Stadsdelsnämnd
bjudas in. Då Naturskog AB är direkt berörda så bör de också bjudas in. Givetvis bör även
lokalpressen bjudas in, då Hästa Gård berör många av deras läsare. Ett sådant möte kan
lämpligen ske i Akalla Bys stora möteslokal veckorna efter påsk.

Den lokala hanteringen av frågan sedan 21a mars
Det brev som jag sände till Trafikkontoret 21a mars har jag också sänt till en del lokala föreningar och organisationer. Vid flera årsmöten/årsstämmor har jag tagit upp frågan om Hästa
Gård och den verkar påtagligt engagera folk.
- Vid möte 2017-03-22 i Rinkeby-Kista Pensionärsråd hade vi flera chefer från SDF som
gäster. Dessa uppgav dels att man var helt ovetande om uppsägningen av arrendet
och dels att man vill engagera sig i en dialog om Hästa Gårds framtid. Det är angeläget att SDFs nuvarande verksamhet vid Hästa Gård skall kunna fortsätta

-

-

-

Vid Akalladalens Samfällighetsförenings årsstämma 2017-03-29 diskuterades frågan
och man var upprörda över avsaknad av information om uppsägningen. Vi uppmanades att arbeta för en fortsättning för Hästa Gård och kräva dialog med Trafikkontoret
Vid årsstämma/medlemsmöte i PRO Husby-Akalla 2017-03-29 sades att man är förvånad över att SDF inte visste något och att det är viktigt att vi jobbar vidare med frågan och ställer krav på Trafikkontoret
Vid årsmöte i Föreningssam Norra Järva (fd Föreningsrådet) 2017-03-23 ifrågasattes
om Trafikkontorets beslut borde kunna ogiltigförklaras då information och dialog
med närboende och föreningar helt saknats.

När jag nu vistas i närmiljön i Husby-Akalla blir jag nästan dagligen hejdad av boende som vill
uttrycka sin bestörtning över Trafikkontorets uppsägning av lantbruket vid Hästa Gård. Man
säger sig också vara mycket nöjda med hur Hästa Gård sköts efter att Naturskog övertog
driften. Jag blir också ofta uppmanad att jobba vidare för att få behålla lantbruket vid Hästa
Gård.

Krav inför den fortsatta hanteringen
1. Trafikkontoret skall snarast skriftligt precisera och besvara de ifrågasättanden som
jag ställde i mitt brev 2017-03-21
a. Vad är det som enligt LOU är tveksamt betr skötselåtagandet för arrendatorn?
b. Vad menas med ”konflikten mellan visningsverksamheten och de regler som
gäller för boskapsuppfödning”?
c. Varför har några boendedialoger inte genomförts?
d. Hur har beslut om ny upphandling av ”extensiv parkskötsel och naturvård på
2+1+1 år” kunnat tas utan information?
2. Trafikkontoret skall bjuda in de närboende, lokala organisationerna och övriga berörda till ett öppet möte om Hästa Gård enligt förslag ovan.

Vänligen

Sievert Balkeståhl
Ordförande Akalladalens Samfällighetsförening
Ordförande PRO Husby-Akalla
Ordförande Pensionärsrådet Rinkeby-Kista

Torneågatan 40, 164 79 Kista
Epost sievert@akalla.st
Mobil 0730 23 09 80

Kopia till
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