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Svar på interpellation ställd av Björn Karlsson (SD) och
Linda Hefvelin (SD) om macken i Stallarholmen
Björn Karlsson (SD) och Linda Hefvelin (SD) ställde på kommunfullmäktiges
möte 2019-04-29 en interpellation till kommunstyrelsen ordförande Jacob
Högfeldt (M) om macken i Stallarholmen.
Fråga: Vad har kommunen såhär långt gjort för att påverka att
macken blir kvar i Stallarholmen?
Svar: Låt mig först tydligt framhålla att det är starkt beklagligt att nuvarande
bensinstation ska avsluta sin verksamhet efter sommaren. Som redan har
noterats fyller bensinstationen i Stallarholmen en viktig roll både för invånare,
företagare, men också för sommargäster och andra besökare på orten.
Varför bensinstationen läggs ner saknar kommunen detaljkännedom om.
Förmodligen beror det på att bensinstationen inte fått tillräckligt lönsam
ekonomi, vilket kan tyda på att kundunderlaget är för litet i dagsläget i
Stallarholmen.
Med FÖP Stallarholmen är intentionen att orten ska kunna utvecklas ytterligare,
med fler bostäder, verksamheter och besökare, vilket då genererar fler potentiella
kunder för lokal service. Därför vill jag framhålla vikten av att Strängnäs
kommun, med Stallarholmens kommundel, försätter att utvecklas i positiv
riktning, i linje med antagna planer, så att vi på sikt kan möjliggöra för större
serviceunderlag, genom bl a fler boende på orten.
Fråga:
Vad mer finns för planer utöver det som är gjort för att macken ska bli
kvar i Stallarholmen?
Svar: För tillfället för näringslivsenheten på kommunen dialog med en potentiell
intressent som visat intresse för att driva en bensinstation/mack i området. Även
jag har haft kontakt med intressenten.
Fråga: Finns det andra lösningar om macken försvinner och i så fall
vilka lösningar då?
Svar: Se svar ovan.

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00
Fax 0152-290 00

kommunstyrelsen@strangnas.se
www.strangnas.se

Bankgiro 621-6907

2/2

Fråga: Gällande det tagna beslutet om fördjupning i översiktsplanen
och den delen där macken nämns med dess betydelse, borde ändras
om macken försvinner. Kommer det ett nytt beslut med dessa
ändringar att läggas fram till fullmäktige?
Svar: Beskrivningen om macken enbart är en nulägesbild av hur orten såg ut när
FÖP Stallarholmen skrevs. Det är fortfarande viktig service med en bensinstation,
men att det står med i beskrivningen av dagens Stallarholmen, bedöms inte
påverka kommande planering.

Jacob Högfeldt (M)
Ordförande kommunstyrelsen

Interpellation till ordförande i Kommunstyrelsen Jacob Högfeldt
Vi vill att macken i Stallarholmen ska kunna vara kvar.
I våra lokala tidningar Gilla Stallarholmen och Kuriren kunde vi läsa att den enda bensinmacken i
Stallarholmen ska avsluta sin verksamhet efter sommaren.
En nyhet som man som förtroendevald överraskande fick läsa i lokal media.
Kommunfullmäktige tog på senaste mötet det viktiga beslutet om:
-Fördjupning av översiktsplanen för Stallarholmen.
Ett beslut som fullmäktige tyckte var väldigt bra med ett gediget material som underlag.
Där beskrivs ex följande: Vid brofästet på fastlandssidan finns gästhamn med båtmack, bensinstation,
kiosk, glasskiosk samt värdshus. Dessa funktioner är viktig service för boende och besökare.
Tyvärr så blir just den delen bli rejält missvisande eftersom macken kommer läggas ner i höst.
Närmaste mack finns då i Mariefred och i Strängnäs, vilket fram och tillbaka är en resa på ca 3 mil för
att åka och tanka. Det kommer att slå hårt på landsbygden i Stallarholmen för boende, turister, det
stora antalet sommargäster och alla företagare. Många som bedriver lantlig verksamhet har inte
stora farmartankar i sin verksamhet, utan löser det med behållare på sina fordon. En mack på orten
är en ytterst viktig del och en förutsättning för landsbygden för alla berörda, samt för att gynna
framtida inflyttning.
Vi Sverigedemokrater tycker att man måste fortsätta utvecklingsarbetet med Stallarholmen och att
försöka få macken kvar istället för att den försvinner till hösten.
Med hänvisning till ovanstående frågar vi Sverigedemokrater följande:

1.
2.
3.
4.

Vad har kommunen såhär långt gjort för att påverka att macken blir kvar i Stallarholmen?
Vad mer finns för planer utöver det som är gjort för att macken ska bli kvar i Stallarholmen?
Finns det andra lösningar om macken försvinner och i så fall vilka lösningar då?
Gällande det tagna beslutet om fördjupning i översiktsplanen och den delen där macken
nämns med dess betydelse, borde ändras om macken försvinner. Kommer det ett nytt beslut
med dessa ändringar att läggas fram till fullmäktige?

För Sverigedemokraterna Strängnäs

_________________________

Björn Karlsson

______________________

Linda Hefvelin

