Omdaning Bro
En ny modell för framtidens
hållbara småstad
Bro och Upplands-Bro kommun är en plats dit världens ögon riktas för att hämta inspiration och
finna socialt hållbara lösningar för ett framgångsrikt lokalsamhälle i en global värld
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Omdaning Bro
• Uppdraget
• Vända utvecklingen i Bro
• Skapa förutsättningar för
tillväxt
• Utvecklingsfas
• Kontorsövergripande,
delaktighet, näringsliv och
civilsamhälle
• Genomförande
• Oktober 2021 - pågående

En ny modell för framtidens
hållbara småstad
VAD
1. Ökad social hållbarhet - Öka
samhällets kollektiva förmåga att
hantera komplexa problem genom
stärkt social tillit.
2. Förflyttning från segregerad
förort/tätort till hållbar småstad.

HUR
1. Kontorsövergripande samverkan och
helhetsgrepp om samhällsuppdraget.
2. Bred delaktighet och metodutveckling.
3. Integrera fysisk och social planering

Social hållbarhet och
delaktighet
• Ökat deltagande i kommunala
utvecklingsprocesser.
• Ökat lokalt engagemang.
• Möjligheter för tjänstemän att
utveckla sitt uppdrag.
• Legitimitet för kommunens
insatser.
• Ökad tillit.
• En stärkt social hållbarhet.

”Det jag tycker om med Bro är att det finns många
människor som man känner igen, en slags
småstadskänsla”

”Jag föreställer mig Bro om 10 år att det finns fler
parker, fler butiker och större centrum”

”Min favoritaktivitet här är fotboll vid
Stjärnparken, dock saknas det bana där man kan
åka skridskor på vintrarna”

”Det jag inte tycker om med Bro är otryggheten
och stökiga ungdomar”

”Det saknas gemensamma sittytor”
”Det jag saknar i Bro är
fler samlingsplatser”

INVÅNARNAS RÖSTER

”Det jag tycker om med
Bro är grönområdena”

”Min favoritaktivitet här är att cykla vid Lejondal”
”Det jag inte tycker om med Bro är att det finns
kriminalitet och alldeles för lite närservice”

”Det jag inte tycker om med Bro är rasism och
främlingsfientlighet förekommer – vi och dom känsla”

”Det jag saknar i Bro är en plats för ungdomar, en slags
”Om det fanns en enda sak att köpa eller göra
café som är öppet senare på eftermiddagar, fler
här i Bro, skulle det vara en utomhusbassäng!”
småkiosker och kvartstrafik på pendeln. Parker för de
yngre barnen och fler butiker med senare öppettider”
”Det jag inte tycker om med Bro är att det inte
finns många parker”
”Det jag saknar i Bro är anpassade lekplatser för
alla åldrar”

Inspiration framtidens
småstad

”Torghandel för frukt, grönt &
blommor"
”Man ska behålla samma känsla på
torget, inga flera höga byggnader
här”

”Önskemål om en bra och genomtänkt
lekpark för de allra minsta barnen, som
ligger centralt för barnfamiljer att träffas i. ”

”Jag tycker att det är jätteviktigt att det är grönt!
Och med tanke på klimatkrisen med högre
temperaturer så är det viktigt med många träd för
att få ner tempen vid gatunivån, så att folk kan
vistas utomhus under varmare sommardagar”
”Att ha möjlighet att gå eller cykla över
järnvägen känns tryggare än att ha
vägar som passerar under järnvägen…
”Att husdesignen blir vacker, gärna lite
unik, liksom att det finns grönska vore
positivt i ett område som utgör entrén till
Bro. Det ger en positiv stämning när
besökare såväl som de som bor i Bro
permanent anländer till stationen.
September: Röster om
framtida Bro

Näringsliv, arbetsmarknad och utbildning
• Vända utvecklingen – få fler i egen försörjning
• Kontorsövergripande samverkan
• Metodutveckling systematisk delaktighet i
skolutvecklingen
• Analys och kartläggning av situationen i Bro
rörande sysselsättning och skolutveckling
• Stärka kopplingen mellan näringsliv och
grundskola
• Samarbete kring Ung Kraft Bro
‒ 60 feriejobbare 2021, 105 feriejobbare 2022

Plan, mark, gestaltning och
stationsområdet
• Fysiska planeringen ska överbygga
barriärer, skapa kopplingar
mötesplatser, blandade
upplåtelseformer, förtätning.
• Planprogram och detaljplan
• Fyra samverkansexploatörer
• Stationsområdet

Omdaning Bro – Offentliga rum
•

Parkbänkar

•

Klotteravtal

•

Skyltprogram

•

Ljusdesign- Trygghet & estetik

•

Utsmyckning

•

Samverkan med KCE, Bro IK och Bro Utveckling

•

Aktivitetscontainer (sommar)

•

Wall Street Stockholm- Konstfestival

•

Bro-bor jobbar med det som händer i Bro

•

Aktivering och events (ex. Earth hour, Vinterrum)

•

Finnstaparken

•

Permaparken

•

Upplevelsestig

•

Finnstastigen – Upprustning, trygghet

•

Utveckling Nya Bro IP

Försköna, rusta och trygga utemiljön i Bro

Tack!
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