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Fråga till fastighetsnämnden ordförande Magnus 
Edström om byggnation i Skultuna 

I Skultuna ser vi inte bostadsboomen. Skultunabor har väntat på flera bostäder 
under många år. Flera styckebyggda hus och andra olika typer av 
upplåtelseformer. 

Det finns planerade tomter på Prästgärdet i Skultuna där man snabbt skulle 
kunna få igång en byggnation. I stora staden Västerås byggs det överallt men 
Skultuna har varit på undantag trots brist på bostäder. 

I Skultuna finns redan allt ett välordnat samhälle. Byggnation i Skultuna skulle 
därför inte dra med sig extra kostnader för att bygga flera förskolor, skolor med 
mera. Befintlig barnomsorg, skola och äldrevård finns redan. För att få en bra 
skola även i framtiden behövs ett tryggat befolkningsunderlag. I dag finns det 
inte en enda bostad ledig i Skultuna. Många äldre bor också kvar i sina hus för 
man trivs här. Detta gör att den åldrande befolkningen blir fler och fler och det 
fylls inte på med så många unga personer och barnfamiljer. 

Bussförbindelsen till Skultuna är utmärkt och det tar inte längre än 15-20 
minuter in till centrum. Ungefär som att åka ut till Skälby i Västerås.  

Att bygga för fullt på andra platser i staden, exempelvis Geddeholm, som ligger 
längre bort har man inga svårigheter med. Kostnaderna det för med sig i form 
av byggnad av skola, förskola, nya vägar och bussförbindelse är skyhöga. Men 
det ser man tydligen inte som ett problem. Där verkar stadens kassa vara 
bottenlös. Även i Tillberga, Barkarö och Dingtuna planeras det för fullt för nya 
bostäder. 

Tidigare har fastighetsnämnden och Mimer sagt att det inte lönar sig att bygga i 
Skultuna för det kostar lika mycket att bygga här som på andra platser och att 
huspriserna ligger lägre i Skultuna. Det är dåliga argument! Priserna på hus har 
ökat även i Skultuna och folk ser inga problem att bo här. Tvärt om vi 
Skultunabor trivs. 

Jag vill därför ställa följande frågor till fastighetsnämndens ordförande: 

1. Varför har inte byggnationen på Prästgärdet kommit igång? 
2. Finns det några planer på ytterligare byggnation i Skultuna? 
3. Vad kommer du som fastighetsnämndens ordförande att göra för att 

möjliggöra ytterligare byggnation i Skultuna? 
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