
KKoommmmuunnaallrrååddeenn  ((mm))  ii  KKnniivvssttaa  bbaakkoomm  

lluurreennddrreejjeerrii  mmoott  KKnniivvssttaafföörreettaaggaarree!!  
 

En tjänsteman erkände i mars 2014 för kommunstyrelsen att kommunen gjort fel. 
Vittnen bekräftar detta. 

Flytt och utlovad tomt. 
Sommaren 2013 får jag veta att torget där Mojjen står ska byggas om och jag erbjuds att köpa en tomt på Sågenområdet för att 
flytta dit och utveckla min rörelse, vilket jag eftersträvat i många år. Det kändes jättebra efter allt tidigare bråk. Jag gick med på 
flytt till dagens temporära mindre trevliga plats och dåvarande kommunalråd Göran Nilsson (m) skrev på markanvisningsavtalet 
med option på köp. Men löftena visade sig vara falska! Avtalet var värdelöst och man tänker inte sälja. Jag blev lurad!  
 

Plötsligt 6-våningshus… 
Optionen gällde till 2 jan 2014. Men man höll sig undan förhandling innan dess. Markexploateringschef Anders Carlqvist lovade 
dock i ett telefonsamtal den 20 dec 2013 att det förlängs. I februari kommer plötsligt krav på ritningar fastän avtalet inte kräver 
det. När jag visar ritningarna för Carlqvist och stadsarkitekten Björn Sjölund några dagar senare så hade de - kommit in för sent! 
Sen ska det plötsligt finnas en politisk vilja till en högre exploatering av tomten och mina ritningar spelar ingen roll. Nu är det 6-
våningshus (!) politiken vill ha, enl. Sjölund, på en tomt tätt inpå trafikerade gredelbyleden och i gällande detaljplan därför 
planlagd för industri och handel med högst 2 plan.  
 

Ingen tar på sig initiativet… 
Jag ringer Göran Nilsson och frågar om politiken ligger bakom detta. Nej, det är markexploateringschefen och stadsarkitekten 
säger Nilsson - som känner till vad som pågår! Jag pratade sedan med nästan alla ledamöter i kommunstyrelsen och några i Bygg- 
och miljönämnden. Ingen visste något om nya exploateringtankar där, förutom nuvarande kommunalråd Klas Bergström (m) 
som - också kände till vad som pågick! 
 

Avtal har förlängts, har inte förlängts, har gått ut… 
Vid en redovisning inför kommunstyrelsen i mars 2014 sa markexploateringschefen Anders Carlqvist att man gjort fel som inte 
förhandlat. Göran Nilsson säger att om avtalet är förlängt så är det bara att fullfölja affären. Men han gör klart att avtalet HAR 
gått ut och det är DÄRFÖR man inte säljer. Carlqvist, som alltså den 20 dec lovade mig att avtalet förlängs, påstår nu att han inte 
kan ha gjort det då han inte har de befogenheterna. 
 

Stadsarkitekten lägger på luren… 
I februari skrev stadsarkitekt Björn Sjölund under en tjänsteskrivelse som till Bygg- och miljönämnden föreslog detaljplaneänd-
ring för tomten. Men han har förnekat all inblandning i initiativet. När jag konfronterar honom med detta så lägger han på luren.  
 
 

Kommunens nyinköpta advokat: ”Kommunen säljer inte” 
Man har tydligen insett att "utgånget avtal" inte räcker till för att bli av med mig, inte heller ”för sent inkomna ritningar” och då 
kom tanken om att ändra i detaljplanen som skulle stoppa mitt ”lilla” bygge. Ett initiativ som alltså ingen på kommunen tar på 
sig…? Men uppenbart räcker inte ens det, då deras av skattepengar nyinköpta advokat nu kort meddelar att ”kommunen tänker 
inte sälja tomten”. 

Klas Bergström (m): 

”Vi gör inget formellt fel” 
 
Den stackars Klas Bergström (m), som hävdar att man gör inget formellt fel, skriver i en Knivsta Facebook grupp (där jag är ute-
stängd av den (m)-listade administratören): ”Ingen i kommunstyrelsen har föreslagit att försäljning till Mojjen av marken ska full-
följas”. Något beslut att inte följa avtalet finns inte säger vice ordf. Lennart Lundberg (Kn.Nu). - Tvärtom, beslut finns att för-
handla.  
Bergström tycks alltså mena att någon i kommunstyrelsen måste föreslå att man fullföljer ett avtal för att det ska fullföljas. 
 

Man ska inte lura företagare i Knivsta. Inga andra heller för den delen. Det vet alla människor. Kommunala 
företrädare som gör det ska vi inte ha i Knivsta. På Mojjen som nu öppnat igen har vi ett val(party)tält med 
kaffe och hembakt, ett val-lokomotiv som kör runt och vi redovisar allt (detta är bara förnamnet) med 
sikte på ett nytt politiskt styre i Knivsta och framtidstro. 
(Alla uppgifter kan verifieras) 

Staffan Vikström, företagare och skattebetalare.            
Läs mer på  www.mojjen.com Läs även 

andra sidan         
 

 



 

Varför driver Mojjen valkampanj? 
 

Knivsta kommun bildades 2003 i syftet att det skulle bli närmare mellan kommuninvånare och de kommunala 

företrädarna. Min tro har också alltid varit på att kunna träffas för att lösa problem. Jag har litat på vad de 

kommunala företrädarna sagt och lovat. Jag har blivit mer än besviken. 

Som företagare och skattebetalare i Knivsta kommun accepterar jag inte att våra kommunalråd, den förre 

Göran Nilsson (m) och nuvarande Klas Bergström (m), ägnar sig åt maktmissbruk och sabotage!  Jag accepterar 

inte att tjänstemän ska få göra samma sak. Ännu mindre att man gör det med kommunalrådens goda minne och allra 

minst om man gör det på uppdrag av eller i samarbetet med kommunalråden.  

Inga-Britta Ahlenius (f.d. riksrevisionschef och FN utredare) skrev om kommuner i 4 DN kolumner 2013 

som i korta handlade om kommunal verksamhet utan fungerande mekanismer att utkräva ansvar. Det är precis det 

jag har kommit fram till efter 8 år av rörelseverksamhet i Knivsta kommun.  

Om man offentligt kritiserar de som gjort fel i Knivsta kommun så får man räkna med problem och att man inte 
längre kommer någonstans. Precis så har det blivit med mig! Men med den erfarenhet och information jag nu har i 
dessa frågor, så ser jag det som en plikt att använda mig av den för att få en förändring. Allt annat vore tjänstefel!  
Givetvis med överhängande risk för fler ”problem”. Men jag har inget att förlora. Däremot allt att vinna!  
 

Alla i Knivsta har mycket att vinna!  
 

Målet är att  

 Få bort alla kommunala företrädare i Knivsta som ägnar sig åt 
lögner och sabotage mot företagare!   

 Få ett nytt politiskt styre i Knivsta som Knivstas företagare ska kunna känna tilltro! 

 Få en ärlig och fungerande kommunal förvaltning som ska vara ett stöd för Knivstas 
företagare! 

Medlen är att  

 Offentliggöra det sabotage mot min egen rörelseverksamhet som varit och som pågår! 

 Påminna om att det som händer mig idag kan hända dig imorgon! 

 Väcka alla sovande och fega förtroendevalda! 

 Stärka kommunrevisionens roll i sammanhanget! 

 Förorda konfliktlösning framför dyra skattebetalda advokatkostnader! 
   

Vad kan Du göra?   

1. Ta dig en stund och läs mitt material. Fråga gärna. Ring gärna. Kom till valtältet. Läs vår hemsida.  
2. Fundera på om det är så här det ska fungera i Knivsta. Fråga de olika partiföreträdarna i Knivsta om 

de står bakom det som hänt mig eller om man tycker det är fel. Fundera slutligen på om sådana som 
inte håller löften och avtal ska få din röst den 15 sep?   

3. Delta gärna i vår frågetävling. Finns i tältet (lite på skoj - mycket på allvar). 

Staffan Vikström 

Företagare och skattebetalare 

tel 0705 189415, staffan.vikstrom@telia.com 

www.mojjen.com 

 
Läs även 

andra sidan         
 

 

Ska de få mandat att fortsätta med detta? 

mailto:staffan.vikstrom@telia.com
http://www.mojjen.com/

