
Synpunkter till Framtid Södertälje 

För det första tycker jag det är bra att Södertälje tar detta grepp och jag är särskilt positiv till att 
åkermarken räknats upp som resurs och att möjligheter till stadsodling tas in i planen. Även i stort 
uppskattar jag planförslaget. Se kommentar på http://hvessen.wordpress.com/ av 23 september.  

Här följer lite konkreta kommentarer punkt för punkt: 

Sid 9  Strategiska variabler: Jag saknar – 1) variation i oljepris/tillgänglighet över huvud taget till 
fossilbränsle i framtiden  2) global ekologisk utveckling  3) konsekvenser för Södertälje av den 
pågående globala maktförskjutningen (från en supermakt till multipolärt) och eventuella nya 
konflikter i världen till följd av detta. 

Sid 10  Stycket ”Världen urbaniseras”  Urbaniseringstrenden kan vändas till följd av punkterna ovan. 

Sid 11  Stycket ”Tätorter i en levande landsbygd”  Genom EU projektet BERAS Implementation håller 
Järna/Södertälje landsbygd på att etableras som ”Ekologiskt Kretsloppssamhälle och lärocenter”. 
Södertälje kommun, Södertörns Högskola och Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet leder 
tillsammans detta arbete – som handlar om att bygga upp motsvarande centra i samtliga länder i 
Östersjön, vilket även väcker intresse och förfrågningar från andra delar av världen. Beskrivningen i 
stycket behöver uppdateras och fördjupas. Se www.beras.eu och broschyren Järna/Södertälje 
Landsbygd Ekologiskt kretsloppssamhälle (finns bl.a. på Stadshuset bland broschyrer i entreplan).  

Sid 12  Knäckfrågor  Bra prioritering – nr 1! 

Sid 20  Stycket ”Attraktivt boende i kommunen”  Människors möjlighet att bo långt från 
arbetsplatsen kan förändras hastigt. Se kommentar till sid 9. 

Stycket ”Befolkningsfrågan…” Här behövs en broms. Urbaniseringstrenden måste och kommer att 
brytas förr eller senare. Ju mer den tillåts sticka iväg desto skarpare måste den falla. Jag förstår och 
accepterar argumentet att Södertälje behöver utvecklas till ett regionalt center för att förstärka 
flerkärnigheten i Stockholmsområdet. Men det behöver i det här sammanhanget betonas att 
urbaniseringstrenden i världen inte kan gå hur långt som helst och att ett mer urbaniserat Södertälje 
kan vara ett led i en utveckling som faktiskt bidrar till att bromsa den större utvecklingen. 

Sid 24 Stycket ”Näringslivets utveckling” Ta in miljötänk tydligare här! Framtidens företag lever i en 
värld med begränsade resurser. Vi behöver en inriktning för näringslivet som ser fram lika långt som  
(2030) – gärna ännu längre, och tar in att de ekologiska ramarna då kommer att vara betydligt 
snävare än idag. 

Ett nytt stycke om närmande till modernäringen i näringslivet kan läggas till – trenden mot lokal och 
ekologisk mat, vilket innebär stor omställning i livsmedelskedjan. Kostenheten visar vägen med ”Diet 
for a Clean Baltic” och en tydlig kostpolicy – de skolbarnen får med sig får rimligen effekter när dessa 
barn blir vuxna. 

Sid 25 Stycket ”Kreativa och kulturella näringar” Håller med om huvudslutsatsen, men det kan 
förstärkas ytterligare. Kulturen definierar framtiden och behöver kopplas tydligare in i skolan där 
attityder formas för hela livet. Det är märkligt att skolan får så lite uppmärksamhet och har så låg 
status. Den står ju i centrum för det viktigaste vi har för framtiden – våra barn formas och ges 



förutsättningar för hela livet… Förutsatt att en kulturimpuls som håller in i en ekologiskt svår framtid 
ges i skolan finns möjlighet att de kreativa kulturella näringarna kan få betydligt större betydelse än 
vi ger dem idag. Här finns mer att lyfta fram. 

Stycket ”Utbildning blir allt viktigare i framtiden” Håller med om huvudpoängen. Men tänk också på 
att utbildning för att få en positiv effekt in i framtiden måste integrera tanke, känsla och vilja. Ensidig 
utveckling är ett stort problem idag. Landsbygden kommer att spela en allt större roll i pedagogiken – 
även för stadens skolor. 

Sid 26  Mycket bra att det uppmärksammas hur viktig bra skola är för val av bostadsort. Detta 
spelade en avgörande roll för framväxten av det antroposofiska Järna. Tillgången till den första 
waldorfskolan i Järna var helt avgörande för att attrahera kvalificerade medarbetare till olika 
verksamheter som växte fram.  

Sid 27 Punkt 4 – lägg till, men även i Järna, Mölnbo, Hölö och Enhörna.  

Sid 29 ”Landsbygden som arbetsplats” Tillägg; förutsättning för ungdomar och äldre att stanna kvar 
på landsbygden. Framväxten av Ekologiskt Kretsloppssamhälle och Lärocenter som ny impuls ur det 
som redan finns kring det antroposofiska centret. Det utvecklas ett innovativt kluster kring 
livsmedelskedjan med ambition att utveckla Triple Helix-kvaliteter tillsammans med Södertörns 
Högskola.  

Sid 35 ”Hållbart resande på landsbygden”  Glöm inte cykelväg mellan Järna och Nykvarn – som 
saknas idag, men som behövs! – alltså lägg till Järna-Nykvarn i uppräkningen! Den är viktig inte minst 
för Järnabor som vill dra nytta av närheten till naturen och ta sig ut till Yngernbadet utan bil (idag blir 
P-platsen helt överbelastad en solig sommardag och bilar ställer sig olagligt och farligt längs själva 
vägen…). 

Sid 45  Varför är det inte en grön kil eller stora samlade rekreationsvärden kring Akaren (området 
norr om väg 57)? 

Sid 55  Ifrågasätt tillväxt av BNP som mål! Mätmetoden är skarpt ifrågasatt av många och alltfler. 
Dels är innehållet i tillväxten helt avgörande – och det säger BNP inget om. Dels har en utveckling 
olika stadier – där tillväxt hör till ett visst stadium – ett ungt stadium. I ett mognare stadium – där vi i 
Södertälje med tanke på industriell utveckling befinner oss – spelar mognad en viktigare roll. Vi 
måste lära oss uppskatta mognad! 

 

 

 

 

 

 


