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Yttrande - Detaljplan Kockbacka gärde (Härnevi 
8:10 m.fl.), nr 2003 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till 

yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i samhällsbyggnadsutskottet, 27 oktober 2021 § 60, sänds förslag 

till detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003, ut för 

granskning enligt regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i 

lydelse efter den 1 januari 2015).  

Planområdet är ca 14 ha och ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed 

Enköpingsvägen och Ginnlögs väg. Planens syfte är att göra det möjligt att 

bygga en ny skola i Bro och att skapa en park som kan användas av Bros 

invånare. Syftet med planen är också att barn i skolan ska kunna ta sig till 

skolan på ett tryggt och säkert sätt och därför ska möjligheten att gå eller cykla 

till skolan prioriteras. Planen säkerställer en dagvattenhantering för skolan och 

rening av dagvatten från östra Bro. I samband med dagvattenhanteringen 

etableras en park av naturkaraktär som samtidigt ger möjlighet till rekreation 

genom gångstråk runt diken och dammar. Planen syftar också till att göra plats 

för bostäder för att förstärka tryggheten i närheten av skolområdet då de 

förväntas medföra större närvaro över dygnet. En förutsättning för planen är att 

det ska finnas en trygg och gen gång- och cykelväg till Bro IP. 

Planförslaget avviker från översiktsplanen eftersom översiktsplanen föreslår 

verksamheter i stället för skola, bostäder dagvattenhantering och rekreation. En 

utbyggnad av planförslaget ger tydligare fortsättning av befintlig bebyggelse 

vilket också förslaget till fördjupad översiktsplan för Bro ger stöd för. 

Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En 

miljökonsekvensbeskrivning granskas med planförslaget. 

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare under samrådet yttrat sig gällande 

förslagen detaljplan för Kockbacka gärde. 
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Datum Vår beteckning 2 (4)  
2021-11-15 KFN 21/0061 

 
 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 29 april 

2021 

 Underrättelse om granskning den 8 november 2021, Förslag till 

detaljplan för Kockbacka gärde 

 Informationsbroschyr om granskning Kockbacka gärde.  

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 25 maj 

2021, Yttrande - Samråd om förslag till detaljplan Kockbacka gärde 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2021, Yttrande 

- samråd om förslag till detaljplan Kockbacka gärde 

Ärendet 

Enligt beslut i samhällsbyggnadsutskottet, 27 oktober 2021 § 60, sänds förslag 

till detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003, ut för 

granskning enligt regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i 

lydelse efter den 1 januari 2015).  

Planområdet är ca 14 ha och ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed 

Enköpingsvägen och Ginnlögs väg. Planens syfte är att göra det möjligt att 

bygga en ny skola i Bro och att skapa en park som kan användas av Bros 

invånare. Syftet med planen är också att barn i skolan ska kunna ta sig till 

skolan på ett tryggt och säkert sätt och därför ska möjligheten att gå eller cykla 

till skolan prioriteras. Planen säkerställer en dagvattenhantering för skolan och 

rening av dagvatten från östra Bro. I samband med dagvattenhanteringen 

etableras en park av naturkaraktär som samtidigt ger möjlighet till rekreation 

genom gångstråk runt diken och dammar. Planen syftar också till att göra plats 

för bostäder för att förstärka tryggheten i närheten av skolområdet då de 

förväntas medföra större närvaro över dygnet. En förutsättning för planen är att 

det ska finnas en trygg och säker gång- och cykelväg till Bro IP. 

Planförslaget avviker från översiktsplanen eftersom översiktsplanen föreslår 

verksamheter i stället för skola, bostäder dagvattenhantering och rekreation. En 

utbyggnad av planförslaget ger tydligare fortsättning av befintlig bebyggelse 

vilket också förslaget till fördjupad översiktsplan för Bro ger stöd för. 

Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En 

miljökonsekvensbeskrivning granskas med planförslaget 

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare under samrådet yttrat sig gällande 

förslagen detaljplan för Kockbacka gärde.  

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Kultur- och fritidskontorets ställer sig positiv till detaljplanen. Anläggandet av 

en ny skola är av stort samhällsintresse. Det är också positivt att platsen 

tillgängliggörs och utvecklas mot en plats som bjuder in till mänskliga möten 
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Datum Vår beteckning 3 (4)  
2021-11-15 KFN 21/0061 

 
 

och fritidsaktiviteter. Tillgången till utemiljöer, lokaler och anläggningar för 

kultur och idrott är en förutsättning i arbetet mot att skapa en god livsmiljö.  

I tidigare yttranden har det betonats att nya skollokaler ska vara flexibla och att 

lokalerna bör vara orienterade och utformade så att de kan fungera som 

mötesplats/träffpunkt. I granskningsförslaget har idrottshallen fått en tydligare 

entréplats vänd mot Ginnlögs väg för användning/ uppsamling på kvällar och 

helger. Det är av största vikt att skolområdet samt gång- och cykelvägar till och 

från skolan och Bro IP planeras för största möjliga trygghet och trivsel.  

Kultur-och fritidskontoret är också positiva till att idrottssalen planeras med 

spelmåtten 20 x 40 m då bristen på sporthallar i Bro är stort. För att det ska 

fungera för idrottsklubbarnas verksamhet på kvällar och helger är det viktigt 

med en servicedel i form av 4 st. omklädningsrum, förråd för både skol- och 

föreningsidrott samt mindre läktare och enklare servering.  

Planområdet för Kockbacka gärde gränsar mot Bro IP och det finns ett uppdrag 

att Bro IP ska utvecklas. Dock finns inget planuppdrag ännu för Bro IP vilket 
är synd. Kultur- och fritidskontoret ser det som en stor fördel om dessa två 

planer blir väl integrerade i varandra. Detta gäller både planernas utformning 
och tidsplan. 

Barnperspektiv 

Planen bedöms bli en förbättring för barnens miljö. Det är betydelsefullt för 

barnens livsmiljö att nya rekreations- och fritidsytor skapas. Då tid i fullstora 

hallar i dag saknas begränsas barns möjlighet att ta del av det utbud som 

föreningslivet skulle kunna erbjuda. Byggandet av en fullstor hall i Bro skulle 

erbjuda fler barn och unga att vara aktiva på sin fritid vilket på längre sikt är 

bra både för det enskilda barnet och för folkhälsan i stort.  

Kultur- och fritidskontoret  

Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur-och fritidschef 

Bilagor 

1. Underrättelse om granskning den 8 november 2021, Föreslag till 

detaljplan för Kockbacka gärde 

2. Informationsbroschyr om granskning Kockbacka gärde med länk till 

granskningshandlingar.  

3. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 25 maj 

2021, Yttrande - Samråd om förslag till detaljplan Kockbacka gärde 

4. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2021, Yttrande 

- samråd om förslag till detaljplan Kockbacka gärde 
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Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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From: Claudia Wikse Barrow 
Sent: den 9 november 2021 16:45 
To: Lina Wallenius 
Subject: Granskning av förslag till detaljplan Kockbacka Gärde, nr 2003, Bro, 

Upplands-Bro kommun 
Attachments: Följebrev Granskning Kockbacka gärde nr 2003.pdf; Informationsbroschyr 

Granskning Kockbacka Gärde nr 2003.pdf 
 
Till berörda remissinstanser och de som yttrat sig i tidigare skeden  
Granskning av förslag till detaljplan för  
Kockbacka Gärde 
Nr 2003 
Bro 
Upplands-Bro kommun 
Vår beteckning KS 20/0607 
 
Ta del av bifogad information. 
Granskning av förslaget pågår från och med torsdag den 11 november 2021 till och med måndag den 
13 december 2021.   
Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum. 
Handlingar och utredningar finns på kommunens webbplats: www.upplands-
bro.se/dpkockbackagarde 
Synpunkter på förslaget ska senast måndag den 13 december 2021 skriftligen framföras till: 
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post: 
kommunstyrelsen@upplands-bro.se 

 
 
Med vänliga hälsningar,  
 

Claudia Wikse Barrow  
Planarkitekt  
 

Planavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen  
   
08-410 79 276 

claudia.wiksebarrow@upplands-bro.se   
www.upplands-bro.se  
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UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING 

 

 Datum Vår beteckning 

 2021-11-08 KS 20/0607  
 

  Till berörda remissinstanser och 
sakägare enligt 
fastighetsförteckning samt de 
som yttrat sig under 
samrådstiden 

 

      
       Utställningslokaler: 

 
Handlingar: 

- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen  
- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro 
Materialet finns även på kommunens webbplats  
www.upplands-bro.se/dpkockbackagarde 

 
- Följebrev (denna handling) 
- Informationsbroschyr 
- Granskningsbeslut KS 2021-10-27 § 60 
- Förslag till detaljplan – plankarta 
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning och 
genomförandebeskrivning 
- Illustrationsplan 
- Gestaltningsprogram 
- Miljökonsekvensbeskrivning 
- Samrådsredogörelse 
- Fastighetsförteckning (kan beställas från 
kommunen) 
- Remisslista  

 

Förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för 

Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  

Bro    Nr 2003 

Enligt beslut i samhällsbyggnadsutskottet, 27 oktober 2021 § 60, sänds förslag till 
detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003, ut för granskning enligt 
regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse efter den 1 
januari 2015). 

Planområdet är ca 14 ha och ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed Enköpingsvägen 
och Ginnlögs väg. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola i Bro och 
att skapa en park som kan användas av Bros invånare. Syftet med planen är också att 
barn i skolan ska kunna ta sig till skolan på ett tryggt och säkert sätt och därför ska 
möjligheten att gå eller cykla till skolan prioriteras. Planen säkerställer en 
dagvattenhantering för skolan och rening av dagvatten från östra Bro. I samband med 
dagvattenhanteringen etableras en park av naturkaraktär som samtidigt ger möjlighet 
till rekreation genom gångstråk runt diken och dammar. Planen syftar också till att 
göra plats för bostäder för att förstärka tryggheten i närheten av skolområdet då de 
förväntas medföra större närvaro över dygnet. En förutsättning för planen är att det ska 
finnas en trygg och gen gång- och cykelväg till Bro IP. 

Planförslaget avviker från översiktsplanen eftersom översiktsplanen föreslår 
verksamheter i stället för skola, bostäder dagvattenhantering och rekreation. En 
utbyggnad av planförslaget ger tydligare fortsättning av befintlig bebyggelse vilket 
också förslaget till fördjupad översiktsplan för Bro ger stöd för. 

Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning granskas med planförslaget. 

Granskningstiden är från och med torsdag den 11 november 2021 till och med måndag 
den 13 december 2021. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum 
samt i Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på kommunens webbplats 
www.upplands-bro.se/ www.upplands-bro.se/dpkockbackagarde. 
Granskningshandlingar på papper kan beställas från kommunen. 
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UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING 

 

 
Synpunkter på förslaget ska senast måndag den 13 december 2021 skriftligen 
framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller 
via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange diarienummer KS 20/0607, 
namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning. 

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på 
förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. 

Inkomna synpunkter kommer att besvaras i ett granskningsutlåtande under nästa skede 
i planprocessen. 

Frågor i ärendet besvaras av Lina Wallenius planarkitekt på Planavdelningen, Claudia 
Wikse Barrow planarkitekt på Planavdelningen och Lena Aldenhed projektledare på 
Mark- och exploateringsavdelningen, tel. 08-581 690 00. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER  

Planavdelningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, 
adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för 
att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.  

Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare har 
lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. yttranden registreras 
för administration och uppföljning. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all 
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 
personuppgifter är allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer 
att sparas i enlighet med arkivlagen. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är 
personuppgiftsbiträden, t.ex. plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill 
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring 
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör 
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: 
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen.  
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§ 27  Yttrande - Samråd om förslag till  
      detaljplan Kockbacka gärde  
      (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003 

 Dnr KFN 21/0061 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kontorets förslag till yttrande som sitt eget 

och överlämnar det till Kommunstyrelsen.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Khalouta Simba (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och 

lämnar en reservationstext vilken återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet,17 mars 2021§ 13, sänds förslag till 

detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003, ut för samråd 

enligt regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse 

efter den 1 januari 2015).  

Planområdet ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed Enköpingsvägen och 

Ginnlögs väg. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola i Bro. 

Planen syftar också till att göra plats för bostäder och rekreation för att 

förstärka tryggheten då de förväntas medföra större närvaro av boende och 

medborgare över dygnet. Bostäder i området förstärker småskaligheten. En 

förutsättning för planen är att anlägga en gång- och cykelbro längs med 

Ginnlögs väg, över spårområdet.  

Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En 

miljökonsekvensbeskrivning samråds med planförslaget.  

Planförslaget avviker från inriktningen i kommunens översiktsplan, som anger 

verksamheter. Översiktsplanen ger dock stöd för att området ska bebyggas. 

Beslutsunderlag 

1. Samrådshandlingar, förslag till detaljplan Kockbaka gärde (Härnevi 

8:10 m.f.l) 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kontorets förslag till yttrande som sitt eget 

och överlämnar det till Kommunstyrelsen.   
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Khalouta Simba (V) yrkar avslag till kontorets förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 

varandra. Han finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

kontorets förslag till beslut. 

Reservationstext 

Khalouta Simba (V) lämnar följande reservationstext: 

” Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande, nämligen att avslå förslag 

om Detaljplanen. 

Kontorets förslag är inte i överensstämmelse med rådande översiktsplan. Man borde 

vänta med detaljplan tills en ny översiktsplan behandlas på ett demokratiskt sätt. 

Det förslagna området omges av buller som kommer från tågtrafiken såväl från 

Landsvägstrafiken. Man kan sätta upp bullervallar, men de tar inte bort allt buller, i 

synnerhet inte de lågfrekventa sådana. 

På landsvägen framförs ibland fordon med farlig last. Därför ska det finnas ett 

skyddsområde på 75 meter från landsvägen. Detta har inte beaktats i förslaget. Om 

elever ska delta i idrottsliga aktiviteter vid den närliggande idrottsplatsen (Bro i.p) på 

andra sidan järnvägen, så måste de färdas över en bro utan trottoarer. Detta måste 

anses vara farligt för elevernas säkerhet. 

Den nuvarande Broskolan har nyligen renoverats för många miljoner kronor så att den 

skulle passa undervisningen bättre. Om skolan nu flyttas kastas dessa miljoner i sjön. 

Det är inte god hushållning och varsamhet med skattebetalarnas pengar. Man kommer 

också belasta kommunens ekonomi när man väljer att inte ha skolan i egen regi då det 

har konstaterats att det på sikt blir en dyrare lösning än om den ägs av (kommunen) 

oss. 

Slutligen kan väl sägas att ett levande Bro Centrum kan behöva en skola i sin närhet.” 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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Yttrande - Samråd om förslag till detaljplan 
Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kontorets förslag till yttrande som sitt eget 

och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet,17 mars 2021§ 13, sänds förslag till 

detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003, ut för samråd 

enligt regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse 

efter den 1 januari 2015).  

Planområdet ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed Enköpingsvägen och 

Ginnlögs väg. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola i Bro. 

Planen syftar också till att göra plats för bostäder och rekreation för att 

förstärka tryggheten då de förväntas medföra större närvaro av boende och 

medborgare över dygnet. Bostäder i området förstärker småskaligheten. En 

förutsättning för planen är att anlägga en gång- och cykelbro längs med 

Ginnlögs väg, över spårområdet.  

Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En 

miljökonsekvensbeskrivning samråds med planförslaget.  

Planförslaget avviker från inriktningen i kommunens översiktsplan, som anger 

verksamheter. Översiktsplanen ger dock stöd för att området ska bebyggas. 

Kultur- och fritidskontorets ställer sig positiv till detaljplanen. Anläggandet av 

en ny skola är av stort samhällsintresse. Det är också positivt att platsen 

tillgängliggörs och kan utvecklas mot en plats för mänskliga möten.   

Kultur och fritidskontoret saknar dock en närmare beskrivning av den nya 

idrottshallen. I Bro finns behov av idrottshallar i storlek 20x40 m. En ny 

idrottshall bör också beakta idrottsföreningarnas behov men också behovet att 

hallyta för spontanidrott och privat uthyrning till kommuninvånare som vill 

aktivera sig. Det är även av stor vikt att tillkommande lokaler för 

skolverksamheten även kan användas utanför skolans verksamhet och nyttjas 

på kvällar, helger och skollov. 
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Det är även en stor fördel om arbetet med planen samordnas med utvecklingen 

av Bro IP. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 29 mars 

2021. 

 Samrådshandlingar, förslag till detaljplan Kockbaka gärde  

Ärendet 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet,17 mars 2021§ 13, sänds förslag till 

detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003, ut för samråd 

enligt regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse 

efter den 1 januari 2015).  

Planområdet ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed Enköpingsvägen och 

Ginnlögs väg. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola i Bro. 

Skolan föreslås rymma 500 elever med möjlighet att bygga ut för att rymma 

totalt cirka 1000 elever i årskurs f-9. Skolan ska ha plats för en skolgård som 

uppfyller riktlinjer kring barns utemiljö. Inom skolområdet ryms idrottssal för 

skolidrott. Syftet med planen är också att barn i skolan ska kunna ta sig till 

skolan på ett tryggt och säkert sätt. Möjligheten att gå eller cykla till skolan ska 

prioriteras. Planen säkerställer en dagvattenhantering för skolan och rening av 

dagvatten från östra Bro och ger samtidigt möjlighet till rekreation. Planen 

syftar också till att göra plats för bostäder och rekreation för att förstärka 

tryggheten då de förväntas medföra större närvaro av boende och medborgare 

över dygnet. Bostäder i området förstärker småskaligheten. En förutsättning för 

planen är att anlägga en Gång och cykelbro längst med Ginnlögs väg, över 

spårområdet, vilken skapar en säker övergång till och från Bro-IP 

Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En 

miljökonsekvensbeskrivning samråds med planförslaget.  

Planförslaget avviker från inriktningen i kommunens översiktsplan, som anger 

verksamheter. Översiktsplanen ger dock stöd för att området ska bebyggas. 

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Livsmiljö och folkhälsa 

Vikten av fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna är allmänt känt. I 

vår växande kommun är det därför viktigt att det finns goda möjligheter att 

vara aktiv. En förutsättning för detta är att det finns utemiljöer, lokaler, 

anläggningar och träffpunkter för fritidsaktiviteter, både för kultur och idrott. 

Den föreslagna planen för Kockbacka gärde har möjlighet att bidra till detta. 
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Syftet med planen är i första hand att ge möjlighet för en ny skola samt att göra 

plats för bostäder och rekreation för ökad trygghet och större närvaro över 

dygnet. 

I tidigare planyttranden från Kultur-och fritidsnämnden betonas vikten av att 

nya skollokaler ska vara flexibla för att kunna användas av flera olika 

målgrupper. Därför bör lokalerna vara orienterade och utformade så att de kan 

fungera som mötesplats/träffpunkt för kultur- och idrottsaktiviteter, 

föreningsverksamhet och möten på kvällar, helger och lov. 

Inom skolområdet är det planerat en idrottssal för skolidrott. Kultur- och 

fritidsnämnden saknar en närmare beskrivning av vad det innebär. Behovet av 

sporthallar med spelmåtten 20 x 40 m är stort och framförallt i Bro. Vi har 

tidigare lyft fram fördelen med att placera sporthallar i anslutning till skolor för 

optimalt användande. En sporthall/idrottssal som även är planerat utifrån 

idrottsföreningarnas behov skulle fyllas med verksamhet alla dagar i veckan 

från dag ett. 

Planen redovisar flera förslag som syftar till liv och rörelse i området även på 

kvällar och helger. Skolans utemiljö som lockar till lek och fysisk aktivitet, en 

rogivande rekreationspark, vackra dagvattendammar är goda exempel på detta. 

Om dessutom skol-och idrottslokalerna inte bara planeras för skolverksamhet 

utan även fylls med annan verksamhet kommer området att kunna bli en 

målpunkt/träffpunkt för många invånare även på kvällar, helger och lov, vilket 

bidrar till en ökad trygghet och nyttjandegrad.  

Vikten av säkra vägar för de oskyddade trafikanterna kan inte nog betonas. Det 

är därför viktigt med ett utbyggt gång- och cykelvägnät som gör det möjligt att 

säkert kunna ta sig till skolan och idrottssalen från alla delar av Bro. Den 

föreslagna gång- och cykelvägen i anslutning till Ginnlögs bro är nödvändig 

inte minst för att koppla samman området med Bro IP. Dessutom behöver den 

tänkta gång-och cykelvägen längs med Ginnlögs väg mellan Jurstarondellen 

och Bro IP färdigställas samtidigt som skolan och idrottshallen är klar. 

I budgeten för 2021 finns beslut om att Bro IP ska utvecklas. Ett arbete som 

ännu inte påbörjats, men med tanke på att planområdet för Kockbacka gränsar 

mot Bro IP – med järnvägen som barriär - så är det en stor fördel om dessa två 

planer är väl integrerade i varandra. Detta gäller både planernas utformning och 

tidsplan. 

Kulturmiljö 

Området består idag av ett öppet fält i anslutning till omkringliggande 

bebyggelse. Det idag öppna jordbrukslandskapet är en påminnelse om ett 

jordbrukslandskap som historiskt omgivit Bro. I området finns förutom det 
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historiska odlingslandskapet inga utpekade kulturmiljövärden och inga kända 

fornlämningar. 

I anslutning till planområdet ligger Ekboda gårdsmiljö, ett särskilt värdefullt 

område som är utpekat i kulturmiljöutredningen för Bro. Gårdsbebyggelsen är 

redan idag nära tätorten och den föreslagna detaljplanen bedöms inte ge någon 

ytterligare negativ påverkan på kulturmiljön. 

Barnperspektiv 

Planen bedöms bli en förbättring för barnens miljö. Det är betydelsefullt för 

barnens livsmiljö att nya rekreations- och fritidsytor skapas. Då tid i fullstora 

hallar i dag saknas begränsas barns möjlighet att ta del av det utbud som 

föreningslivet skulle kunna erbjuda. Byggandet av en fullstor hall i Bro skulle 

erbjuda fler barn och unga att vara aktiva på sin fritid vilket på längre sikt är 

bra både för det enskilda barnet och för folkhälsan i stort.  

Kultur- och fritidskontoret  

Hannah Rydstedt Nencioni   Rasmus Sjödahl 

Kultur- och fritidschef   Kulturmiljöansvarig 

 

Lars Björketun 

Projektledare 

Bilagor 

1. Samrådshandlingar, förslag till detaljplan Kockbaka gärde (Härnevi 

8:10 m.f.l) 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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Yttrande - Detaljplan Klövberga etapp 1 (Bro-
Önsta 2:13 m.fl.), nr 1506, Bro, Upplands-Bro 
kommun 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till 

yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i Kommunstyrelsen, 2021-10-27 § 58, sänds förslag till detaljplan 

för Klövberga etapp 1, nr 1506, ut för granskning enligt regler för normalt 

planförfarande, plan- och bygglagen (SFS 2010:900, enligt lydelse före den 2 

januari 2015).  

Till grund för förslaget finns ett godkänt detaljplaneprogram från december 

2014 och de mål och riktlinjer som formulerades i programmet följs. 

Planläggningen är uppdelad i tre etapper. I planförslaget för etapp 1 ingår ca 63 

hektar planlagd mark varav ca 25,5 hektar är kvartersmark och ligger i 

utkanten av tätorten Bro, väster om trafikplats Bro och väg 840 samt söder om 

E18. Detaljplaneförslaget har varit ute på samråd 31 maj 2016 – 31 juli 2016. 

Genomförandet av förslaget kan innebära betydande miljöpåverkan. En 

fördjupad miljökonsekvensbeskrivning följer därför med planförslaget. I 

samband med planförslaget har ett samråd med länsstyrelsen om skydd av 

livsmiljö för större vattensalamander skett enligt 12 kapitel 6 § miljöbalken. 

Detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 syftar till att utveckla ett varierat 

område för verksamheter, logistik och sällanköpshandel i kombination med att 

viktiga delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras och tillgängliggörs. 

Planen syftar också till en bebyggelse som anpassats efter landskapets 

förutsättningar och en hållbar hantering av dagvatten.  

Planförslaget bedöms vara förenligt med inriktningen i kommunens 

översiktsplan från 2010 
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Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 5 

november 2021 

 Meddelande om granskning av förslag till detaljplan samt 

informationsbroschyr gällande förslag till detaljplan för Klövberga 

etapp 1. Länk till granskningshandlingar finns i 

informationsbroschyren. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 

september 2016. 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2016, 

Yttrande över förslag till detaljplaneprogram för Klövberga 

 Kultur- och fritidskontorets förslag till  yttrande den 16 augusti 2016. 

Ärendet 

Enligt beslut i Kommunstyrelsen, 2021-10-27 § 58, sänds förslag till detaljplan 

för Klövberga etapp 1, nr 1506, ut för granskning enligt regler för normalt 

planförfarande, plan- och bygglagen (SFS 2010:900, enligt lydelse före den 2 

januari 2015).  

Till grund för förslaget finns ett godkänt detaljplaneprogram från december 

2014 och de mål och riktlinjer som formulerades i programmet följs. 

Planläggningen är uppdelad i tre etapper. I planförslaget för etapp 1 ingår ca 63 

hektar planlagd mark varav ca 25,5 hektar är kvartersmark och ligger i 

utkanten av tätorten Bro, väster om trafikplats Bro och väg 840 samt söder om 

E18. Detaljplaneförslaget har varit ute på samråd 31 maj 2016 – 31 juli 2016. 

Genomförandet av förslaget kan innebära betydande miljöpåverkan. En 

fördjupad miljökonsekvensbeskrivning följer därför med planförslaget. I 

samband med planförslaget har ett samråd med länsstyrelsen om skydd av 

livsmiljö för större vattensalamander skett enligt 12 kapitel 6 § miljöbalken. 

Detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 syftar till att utveckla ett varierat 

område för verksamheter, logistik och sällanköpshandel i kombination med att 

viktiga delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras och tillgängliggörs. 

Planen syftar också till en bebyggelse som anpassats efter landskapets 

förutsättningar och en hållbar hantering av dagvatten.  

Planförslaget bedöms vara förenligt med inriktningen i kommunens 

översiktsplan från 2010. 

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare under samrådet yttrat sig gällande 

förslagen detaljplan för Klövberga. I granskningsförslaget har synpunkter från 
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samrådet beträffande anpassningen till natur- och kulturvärden fått större plats i 

det reviderade planförslaget vilket är positivt.  

Kultur-och fritidskontorets yttrande 

Upplands-Bro mångtusenårig historia skall ses som en tillgång i 

samhällsbyggandet. Upplands-Bro utvecklas idag i en snabb takt och står inför 
en fortsatt expansiv framtidsutveckling. I det arbetet är det viktigt att värna 

våra gemensamma natur- och kulturmiljöer.  

Detaljplaneförslaget för Klövberga syftar till att utveckla ett varierat 
verksamhetsområde för logistik och handel i ett strategiskt läge nära E18 i 

kombination med att viktiga delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras 
och tillgängliggörs. Kultur- och fritidskontoret ser positivt på den uttalade 

ambitionen om att exploateringen anpassas för att bevara natur- och 
kulturmiljöer och att planen ska möjliggöra att allmänhet kan uppleva områdets 
kvaliteter.  

Under samrådet påpekades betydelsen av god en byggnadsutformning för att i 
minsta mån störa landskapsbilden, däribland framhölls byggnadshöjderna. Det 

är positivt att grundprincip är att högre byggnader förläggs utmed E 18 och att 
byggnadshöjderna och tomtstorlekarna anpassas för att området inte ska ge ett 
allt för storskaligt intryck mot väg 840. 

I nära anslutning till planområdet ligger Lilla Ullevi, en forntida kultplats, som 
exploateringsgrävts och presenterades i rapporten ”Lilla Ullevi – den heliga 

platsens geografi” 2010. Den pekar på områdets lokala och regionala mycket 
stora betydelse. Det är därför viktigt att extra stort hänsynstagande tas vid en 
eventuell exploateringen.    

Kultur-och fritidskontoret noterar inkomna synpunkter beträffande att 

jordbruksmark tas i anspråk. Tillgången på jordbruksmark minskar i världen 

samtidigt som behovet ökar. I Sverige försvinner en stor del på grund av 

exploatering. Detta är något som vi även ser i Upplands-Bro.  

Barnperspektiv 

Den föreslagna detaljplanen för Klövberga tillgodoser främst behoven för det 

framtida verksamhetsområdet. Dock finns det en ambition att samtidigt 

tillgängliggöra platsens natur- och kulturmiljöer. Detta är något som även kan 

gagna de yngre kommuninvånarna. Tillgången till dessa områden stärker 

välbefinnandet hos både barn och vuxna.     
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 Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur-och fritidschef 

 

 

 

Bilagor 

1. Meddelande om granskning av förslag till detaljplan samt 

informationsbroschyr gällande förslag till detaljplan för Klövberga 

etapp 1. Länk till granskningshandlingar finns i 

informationsbroschyren. 

2. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 

september 2016. 

3. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2016, 

Yttrande över förslag till detaljplaneprogram för Klövberga 

4. Kultur- och fritidskontorets förslag till  yttrande den 16 augusti 2016. 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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From: Jessica Hanna 
Sent: den 4 november 2021 11:48 
Subject: Granskning av förslag till detaljplan Klövberga etapp 1, nr 1506, Bro, 

Upplands-Bro kommun 
Attachments: Informationsblad granskning Klövberga etapp 1 20211027.pdf; Följebrev 

Klövberga etapp 1 20211027.pdf 
 
Hej,  
 
Översänder granskning av förslag till detaljplan för  

Klövberga etapp 1 (Bro-Önsta 2:13 m.fl.) 
Nr 1506 
Bro 
Upplands-Bro kommun 
Vår beteckning KS 15/0683  
 
Ta del av bifogad information. Granskning av förslaget pågår från och med fredagen den 5 november 
2021 till och med måndagen den 6 december 2021. Förslaget är utställt i kommunhuset i 
Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum under granskningstiden. Handlingar och 
utredningar finns på kommunens webbplats: www.upplands-bro.se/klovberga. Synpunkter på 
förslaget ska senast måndagen den 6 december 2021 skriftligen framföras till: Upplands-Bro 
kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-
bro.se 
 
Med vänliga hälsningar, 

Jessica Hanna 

Planarkitekt 

08-581 690 37 
Samhällsbyggnadskontoret 

Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen 

Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
 

jessica hanna@upplands-bro.se  

www.upplands-bro.se 
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UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING 
 

 Datum Vår beteckning 
 2021-10-27  KS 15/0683  

 
  Till berörda remissinstanser och 

sakägare enligt 
fastighetsförteckning samt de 
som yttrat sig under 
samrådstiden 

 

      
       Utställningslokaler: 

 
Handlingar: 

- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen  
- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro 
Materialet finns även på kommunens webbplats  
www.upplands-bro.se/klovberga  

- Följebrev (denna handling) 
- Informationsbroschyr   
- Granskningsbeslut KS 2021-10-27 § 58  
- Förslag till detaljplan – plankarta 
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning och 
genomförandebeskrivning  
- Illustrationsplan(er) 
- Gestaltningsprogram  
- Fördjupad miljökonsekvensbeskrivning 
- Godkänt planprogram  
- Programsamredogörelse  
- Samrådsredogörelse  
- Fastighetsförteckning (kan beställas från 
kommunen) 
- Remisslista  

 

Förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för 
Klövberga etapp 1 (Bro-Önsta 2:13 m.fl.) 
Bro 
Nr 1506  
Enligt beslut i Kommunstyrelsen, 2021-10-27 § 58, sänds förslag till detaljplan för 
Klövberga etapp 1, nr 1506, ut för granskning enligt regler för normalt planförfarande, 
plan- och bygglagen (SFS 2010:900, enligt lydelse före den 2 januari 2015). 

Till grund för förslaget finns ett godkänt detaljplaneprogram från december 2014 och 
de mål och riktlinjer som formulerades i programmet följs. Planläggningen är 
uppdelad i tre etapper. I planförslaget för etapp 1 ingår ca 63 hektar planlagd mark 
varav ca 25,5 hektar är kvartersmark och ligger i utkanten av tätorten Bro, väster om 
trafikplats Bro och väg 840 samt söder om E18. Detaljplaneförslaget har varit ute på 
samråd 31 maj 2016 – 31 juli 2016. Genomförandet av förslaget kan innebära 
betydande miljöpåverkan. En fördjupad miljökonsekvensbeskrivning följer därför med 
planförslaget. I samband med planförslaget har ett samråd med länsstyrelsen om skydd 
av livsmiljö för större vattensalamander skett enligt 12 kapitel 6 § miljöbalken. 

Detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 syftar till att utveckla ett varierat område 
för verksamheter, logistik och sällanköpshandel i kombination med att viktiga delar av 
natur- och kulturmiljön i området bevaras och tillgängliggörs. Planen syftar också till 
en bebyggelse som anpassats efter landskapets förutsättningar och en hållbar hantering 
av dagvatten.  

Planförslaget bedöms vara förenligt med inriktningen i kommunens översiktsplan från 
2010. 

Granskningstiden är från och med fredagen den 5 november 2021 till och med 
måndagen den 6 december 2021. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens 
centrum samt i Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på kommunens 
webbplats www.upplands-bro.se/klovberga. Granskningshandlingar på papper kan 
beställas från kommunen. 

Synpunkter på förslaget ska senast måndagen den 6 december 2021 skriftligen 
framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller 



           1506, Bro, Upplands-Bro kommun - KFN 21/0213-2 Yttrande - Detaljplan Klövberga etapp 1 (Bro-Önsta 2:13 m.fl.), nr 1506, Bro, Upplands-Bro kommun : Granskning av förslag till detaljplan Klövberga etapp 1, nr 1506, Bro, Upplands-Bro kommun.msg

 2 (2) 
UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING 
 

 
via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange diarienummer KS 15/0683, 
namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning. 

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på 
förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. 

Inkomna synpunkter kommer att besvaras i ett granskningsutlåtande under nästa 
skede i planprocessen. 

Frågor i ärendet besvaras av Jessica Hanna planarkitekt och Samuel Eketorp 
projektledare på Samhällsbyggnadskontoret, tel. 08-581 690 00. 

För kännedom så kallades projektet tidigare Kärrängen och Klöv. Namnet har sedan 
ändrats till Klövberga etapp 1 och ärendet har också fått ett nytt diarienummer 
eftersom kommunen bytte diarieföringssystem under hösten 2015. Tidigare 
diarienummer var 2013–000167. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER  

Planavdelningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, 
adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för 
att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.  

Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare har 
lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. yttranden registreras 
för administration och uppföljning. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all 
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 
personuppgifter är allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer 
att sparas i enlighet med arkivlagen. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är 
personuppgiftsbiträden, t.ex. plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill 
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring 
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör 
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: 
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen.  
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 PROTOKOLLSUTDRAG 6 (20)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2016-09-13 

 

 

§ 38 Yttrande över förslag till 
Detaljplaneprogram för Klövberga (del 
av Bro Önsta 2:10 samt del av Klöv och 
Lilla Ullevi 1:5), nr 1506 Bro  

 Dnr KFN 16/0190 

Beslut 

Som eget yttrande överlämna Kultur- och fritidskontorets förslag till yttrande 

daterat den 16 juni 2016 till Kommunstyrelsen 

____________ 

Sammanfattning 
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 27 april 2016 § 55, sänds förslag till detaljplan 

för Klövberga (del av Bro Önsta 2:10 samt del av Klöv och lilla Ullevi 1:5), nr 1506, 

ut på samråd enligt reglerna för normalt planförfarande i plan- och bygglagen (PBL) 

SFS 2010:900.  

Förslaget är ute på samråd från den 31 maj till och med den 31 juli 2016. Kultur- och 

fritidsnämnden har fått förlängd remisstid till efter nämndmötet den 13 september. 

Beslutsunderlag 

 Samrådshandlingar Förslag till Detaljplaneprogram för Klövberga 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2016 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anna Sjunnesson 

   

Kultur- och fritidskontoret 

   

anna.sjunnesson@upplands-bro.se 

2016-08-30 KFN 16/0190  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Yttrande över förslag till Detaljplaneprogram för 
Klövberga (del av Bro Önsta 2:10 samt del av 
Klöv och Lilla Ullevi 1:5), nr 1506 Bro  

Förslag till beslut 

Som eget yttrande överlämna Kultur- och fritidskontorets förslag till yttrande 

daterat den 16 juni 2016 till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 27 april 2016 § 55, sänds förslag till detaljplan 

för Klövberga (del av Bro Önsta 2:10 samt del av Klöv och lilla Ullevi 1:5), nr 1506, 

ut på samråd enligt reglerna för normalt planförfarande i plan- och bygglagen (PBL) 

SFS 2010:900.  

Förslaget är ute på samråd från den 31 maj till och med den 31 juli 2016. Kultur- och 

fritidsnämnden har fått förlängd remisstid till efter nämndmötet den 13 september. 

Beslutsunderlag 

 Samrådshandlingar Förslag till Detaljplaneprogram för Klövberga 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2016 

Ärendet 

Detaljplaneförslaget för Klövberga syftar till att utveckla ett varierat område för 

verksamheter, logistik och handel i kombination med att viktiga delar av natur- 

och kulturmiljön i området bevaras och görs mer tillgängliga än idag.  
Till grund för förslaget finns ett godkänt detaljplaneprogram från december 2014. 

Idag består Klövberga av jordbruksmark, hagmark och ängsmark. Planområdet 

avgränsas i norr av E18 och i öster av väg 840. I söder ligger en häst-

sportanläggning och i väster naturområden. 

Planområdet ingår som en del i Önsta som är ett större område av stort intresse för 

kulturmiljövården och rikt på fornlämningar. Planutformningen har därför tagit 

extra hänsyn till höga kultur- och naturvärden, rekreativa stråk och det traditionella 

landskapet. 

Tillsammans med fornlämningsmiljön bildar naturmarken en sammanhängande 

del som tillgängliggörs och blir en tillgång för närområdet.  
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Kultur- och fritidskontorets kommentarer 

I Upplands-Bro möts en mångtusenårig historia med en spännande 

framtidsutveckling.  

Kultur- och fritidskontoret ser positivt på att den föreslagna exploateringen har 

anpassats för att bevara den kulturhistoriska miljön och dess fornlämningar. 

Detta gör det möjligt för allmänhet och besökare att uppleva områdets 

kvaliteter. Den föreslagna bebyggelsen bör utformas så att de höga natur- och 

kulturvärdena bevaras och tillgängliggörs. Stor vikt bör läggas på 

byggnadernas utformning för att i minsta mån inkräkta på landskapsbilden. 

Förslaget med trädplanteringar och grönzoner bör utvecklas ytterligare för att 

motverka områdets sterila karaktär. 

Byggnadshöjderna bör hållas lägre mot landskapsrummet i den sydvästra 

delen. De högre begränsas till de fastigheter i direkt anslutning till E18 

Dagvattendammar bör utformas i organiska former för minsta möjliga ingrepp i 

landskapsbilden. 

I nära anslutning till planområdet, på östra sidan om väg 840, ligger Lilla 

Ullevi, en forntida kultplats, som exploateringsgrävts och presenterades i 

rapporten ”Lilla Ullevi – den heliga platsens geografi” 2010. Den pekar på 

områdets lokala och regionala mycket stora betydelse. Denna aspekt bör vägas 

in i den arkeologiska bedömningen av Klöv, samt leda till extra stort 

hänsynstagande vid exploateringen som bör ske i samråd  med arkeologisk 

expertis på plats. 

Forskning visar att gröna miljöer som utgörs av naturmark har en större positiv 

inverkan på människans välbefinnande än planterad grönska, vilket vi anser 

förslaget delvis uppfyller.  

På grund av barriäreffekterna (väg 840 och E18, samt åkermark) och 

bullerpåverkan används området idag endast i begränsad omfattning för 

friluftsändamål och har varit ett fredat område för djurlivet. Vid den föreslagna 

utbyggnaden kan dessa barriäreffekter till viss del överbryggas och göra 

området mer tillgängligt.  

Tillgängliggörande med hjälp av 

 Väl utformade gång- och cykelvägar som ger allmänheten möjlighet att 
uppleva och utforska området med tydliga hänvisningskyltar och 
orienteringstavlor. Kopplingen till norra sidan av E18 i befintlig tunnel 
medför ett stort mervärde för det lokala friluftslivet.    

 Skyltar som beskriver fornlämningarna och den speciella naturen 
utformas och placeras utmed stråken. 

Skötselplanen förutsätts ligga till grund för områdets fortsatta vård och 

kostnadsregleras i exploateringsavtalet. Däri bör även skyltning av 

kulturmiljöerna ingå. 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2016-08-30 KFN 16/0190 

 
 

Barnperspektiv 

Det planerade verksamhetsområdets besökare är i första hand vuxna. De 

särskilda hänsyn som tagits i planeringen kan ge möjligheter till vissa natur- 

och kulturupplevelser i området, även för barn. 

Kultur- och fritidskontoret 

Bo Sundqvist  

Kultur- och fritidschef  

Bilagor 

1. Kultur- och fritidskontorets förslag till yttrande den 16 augusti 2016 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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 FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1 (2)  

 Kultur- och fritidskontoret 

Handläggare Datum   Diarienummer 

Anna Sjunnesson, 9614 

Lars Björketun, 9087 

2016-08-16   2016-0190 

Er beteckning 
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Yttrande över förslag till Detaljplaneprogram för 
Klövberga (del av Bro Önsta 2:10 samt del av 
Klöv och Lilla Ullevi 1:5), nr 1506 Bro  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att den föreslagna exploateringen 
har anpassats för att bevara den kulturhistoriska miljön och dess 
fornlämningar under förutsättning att: 

 Stor vikt läggs på byggnadernas utformning.  
 Byggnadshöjderna hålls lägre mot landskapsrummet 
 Exploateringen sker i samråd med arkeologisk expertis kontinuerligt 
 Naturmarken tillgängliggörs med hjälp av gång- och cykelvägar, 

tydliga hänvisningskyltar och orienteringstavlor samt skyltning av 
fornlämningar och intressant natur. 

 Trädplanteringar och grönzoner utvecklas ytterligare 

Allmänna synpunkter 

I Upplands-Bro möts en mångtusenårig historia med en spännande 
framtidsutveckling.  

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att den föreslagna exploateringen har 
anpassats för att bevara den kulturhistoriska miljön och dess fornlämningar. 
Detta gör det möjligt för allmänhet och besökare att uppleva områdets 
kvaliteter. Den föreslagna bebyggelsen bör utformas så att de höga natur- och 
kulturvärdena bevaras och tillgängliggörs. Stor vikt bör läggas på 
byggnadernas utformning för att i minsta mån inkräkta på landskapsbilden. 
Förslaget med trädplanteringar och grönzoner bör utvecklas ytterligare för att 
motverka områdets sterila karaktär. 

Byggnadshöjderna bör hållas lägre mot landskapsrummet i den sydvästra 
delen. De högre bör begränsas till de fastigheter i direkt anslutning till E18. 

Dagvattendammar bör utformas i organiska former för minsta möjliga ingrepp i 
landskapsbilden. 
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Upplands-Bro kommun 
Datum   

2 (2)  

2016-08-16 

 

  

 

 

I nära anslutning till planområdet, på östra sidan om väg 840, ligger Lilla 
Ullevi, en forntida kultplats, som exploateringsgrävts och presenterades i 
rapporten ”Lilla Ullevi – den heliga platsens geografi” 2010. Den pekar på 
områdets lokala och regionala mycket stora betydelse. Denna aspekt bör vägas 
in i den arkeologiska bedömningen av Klöv, samt leda till extra stort 
hänsynstagande vid exploateringen som bör ske i samråd  med arkeologisk 
expertis på plats. 

Forskning visar att gröna miljöer som utgörs av naturmark har en större positiv 
inverkan på människans välbefinnande än planterad grönska, vilket vi anser 
förslaget delvis uppfyller.  

På grund av barriäreffekterna (väg 840 och E18, samt åkermark) och 
bullerpåverkan används området idag endast i begränsad omfattning för 
friluftsändamål och har varit ett fredat område för djurlivet. Vid den föreslagna 
utbyggnaden kan dessa barriäreffekter till viss del överbryggas och göra 
området mer tillgängligt.  

Tillgängliggörande med hjälp av 

 Väl utformade gång- och cykelvägar som ger allmänheten möjlighet att 
uppleva och utforska området med tydliga hänvisningskyltar och 
orienteringstavlor. Kopplingen till norra sidan av E18 i befintlig tunnel 
medför ett stort mervärde för det lokala friluftslivet.    

 Skyltar som beskriver fornlämningarna och den speciella naturen 
utformas och placeras utmed stråken. 

Skötselplanen förutsätts ligga till grund för områdets fortsatta vård och 
kostnadsregleras i exploateringsavtalet. Däri bör även skyltning av 
kulturmiljöerna ingå. 

Kultur och fritidsnämnden    

Andrée Wright  Bo Sundqvist 

Ordförande    Kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidsnämnden  
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidskontoret 

   

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se 

2021-11-08 KFN 21/0202 KS 20/0385 
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Yttrande - Samråd gällande förslag till ändring 
av byggnadsplan för del av Björknäs, (området 
Sågbacken), Bro Nr 5601 inklusive dess 
ändring Ä8104 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till 

yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

I planen för Ådöhalvön finns ett område kallat Sågbacken. Sedan 50-talet har 

här vuxit fram en bebyggelse med små tomtstorlekar och småskalig karaktär.  

I planprogrammet för Ådöhalvön, godkänt av Kommunstyrelsen den 18 april 

2012, beskrivs hur områdena Verkaviken och Sågbacken skulle kunna 

förändras med en utökad byggrätt för befintlig bebyggelse. 

I detta förslag till planändring föreslås att bestämmelserna om största 

byggnadsarea, husets fotavtryck, ökas till 100 kvadratmeter. Den sammanlagda 

arean för komplementbyggnader föreslås ökas till 20 kvadratmeter. Högsta 

tillåtna byggnadshöjd är fortsatt 3,5 meter men en ändring föreslås så att vind 

får inredas och källare ordnas. 

Kultur- och fritidskontoret samlade bedömning är att föreslagen ändring av 

byggnadsplanen inte får någon större negativ påverkan på vare sig 

kulturmiljövärden eller rekreationsvärden.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 8 

november 2021. 

 Samrådshandlingar, förslag till ändring av byggnadsplan för del av 

Björknäs, (området Sågbacken/, Bro Nr 5601 inklusive dess ändring Ä 

8104). 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
   KFN 21/0202 

 
 

Ärendet 

I planen för Ådöhalvön finns ett område kallat Sågbacken. Sedan 50-talet har 

här vuxit fram en bebyggelse med små tomtstorlekar och småskalig karaktär.  

I planprogrammet för Ådöhalvön, godkänt av Kommunstyrelsen den 8 april 

2012, beskrivs hur områdena Verkaviken och Sågbacken skulle kunna 

förändras med en utökad byggrätt för befintlig bebyggelse. 

I detta förslag till planändring föreslås att bestämmelserna om största 

byggnadsarea, husets fotavtryck, ökas till 100 kvadratmeter. Den sammanlagda 

arean för komplementbyggnader föreslås ökas till 20 kvadratmeter. Högsta 

tillåtna byggnadshöjd är fortsatt 3,5 meter men en ändring föreslås så att vind 

får inredas och källare ordnas. 

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Ådöhalvön är belägen vid Mälaren, ca tre km söder om Bro centrum. Området 

hyser stora naturvärden och är ett värdefullt område för rekreation. Idag växer 

samtidigt Bro tätort kraftigt, vilket ger ett ökat behov till tätortsnära 

rekreationsområden. Ådöhalvöns betydelse som rekreationsområde väntas 

därmed att öka. Därför är det viktigt att Ådöhalvöns förutsättningar som 

rekreationsområde inte förbises vid utvecklingen av Ådöhalvön.  

En fortsatt utveckling av Sågbacken och övriga områden inom Ådö leder 

troligen även till ytterligare permanentboende på Ådöhalvön, med ett ökat antal 

barnfamiljer som följd. En utveckling som ökar behovet av trygga 

mötesplatser. Området i anslutning till Björknäs gård har en potential att 

utvecklas till en pärla med bad, camping och anläggningar för lek, motion och 

fysik aktivitet 

Med en utveckling av Ådöhalvön och ett större antal permanentboende är det 

också viktigt att inte behovet av nya säkra gång- och cykelvägar mot 

Rättarboda/ Bro försummas. Detta är något som även påpekas i 

planprogrammet för Ådöhalvön 2012.  

Området Sågbacken har sedan den ursprungliga planen som fritidsområdet 

förändrats och utvecklats. Flera stugor är tillbyggda och omgjorda till 

åretruntbostäder. Fritidshusområdet Sågbacken övergår således allt mer till att 

bli ett permanentboendeområde, vilket bland annat har medfört ökande 

önskemål om expansionsmöjligheter. 

I området föreslås nu en utökad byggrätt för huvudbyggnad om 100 kvm 

byggnadsarea (BYA) och sammanlagt 20 kvm för komplementbyggnader. Den 

utökade byggrätten bedöms inte påverka områdets karaktär negativt då stora 

förändringar redan skett. Det är dock positivt att eftersträva att den småskaliga 

miljön med de gröna gaturummen och med bebyggelsen centralt placerad på 

tomterna är kännetecken som bibehålls i området. Vid förändringar är det 

viktigt att anpassningen sker med hänsyn till omgivningen och till tomtens 

naturliga terräng.  
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
   KFN 21/0202 

 
 

Barnperspektiv 

En ändring av byggnadsplanen för att möjliggöra ökade byggnadsarea bedöms 

ge små konsekvenser för barn. Fler permanentboende leder troligen till fler 

barnfamiljer. Därför är det viktigt att utveckla nya säkra gång- och cykelvägar 

mot Rättarboda/ Bro.   

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur- och fritidschef 

Rasmus Sjödahl 

Kulturmiljöansvarig 

 

Lars Björketun 

Projektledare 

Bilagor 

 Meddelande om samråd, förslag till ändring av byggnadsplan för del av 

Björknäs, området Sågbacken. Länk till alla samrådshandlingar finns i 

meddelandet.  

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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From: Henric Carlsson 
Sent: den 25 oktober 2021 12:00 
To: Henric Carlsson 
Subject: Förlag till ändring av byggnadsplan för del av Björknäs, (området 

Sågbacken), Bro Nr 5601 inklusive dess ändring Ä8104. Ä 5601 Dnr 
21/0555 

Attachments: Remisslista Sågbacken samråd.pdf 
 

Förlag till ändring av byggnadsplan för del av Björknäs, (området Sågbacken), Bro Nr 5601 
inklusive dess ändring Ä8104 

 
Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, 14 april 2021 §22, sänds förlag 

till ändring av byggnadsplan för del av Björknäs, Bro Nr 5601 inklusive dess ändring Ä8104, 
(området Sågbacken) ut för samråd enligt regler för standardförfarande, plan- och 

bygglagen. (2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015). 
 

Planområdet ligger i Bro på Ådöhalvön. Syftet med gällande byggnadsplan är att möjliggöra 
uppförande av sportstugor och syftet med planändringen är att utöka befintlig byggrätt för 

huvudbyggnad och för kompletterande uthus i hela planområdet. Målet är att följa upp 

intentionerna i planprogrammet för Ådöhalvön godkänt 2012 och att anpassa byggrätterna 
till nutida behov. 

 
Planändringen innebär en ökad byggrätt på 100 kvadratmeter för huvudbyggnad och 20 

kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad.  
 

Genomförandet av förslaget antas inte ge betydande miljöpåverkan. 
 

Samrådstiden är från den 25 oktober 2021 till den 22 november 2021 
Förslagen ställs ut i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum. 

Handlingarna finns på kommunens webbplats  
www.upplands-bro.se/dpsagbacken 

Samrådshandlingar på papper kan beställas från kommunen. 
 

Ett öppet hus kommer att hållas i Brohuset den 28 oktober mellan klockan 16-18  

Du får tillfälle att ställa frågor och ge förslag till företrädare från kommunen.  
 
Synpunkter på förslaget ska senast måndagen den 22 november 2021 skriftligen 
framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen 

eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se.  
Ange diarienummer KS 21/0555 

 
Frågor i ärendet besvaras av avdelningen för samhällsutvecklingsprojekt, 

tel. 08-581 690 00. Samhällsbyggnadskontoret 
 
Med vänliga hälsningar 

Henric Carlson 
Utvecklare/Utredare 
  
Samhällsbyggnadskontoret 
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Upplands-Bro kommun | 196 81 Kungsängen 

Besöksadress: Furuhällsplan 1 | 196 40 Kungsängen 
  
Telefon direkt: 08-581 691 31 
Telefon växel: 08-581 690 00 
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REMISSLISTA 

 

  
Upplands-Bro kommun Telefon 08-58169000  Bankgiro 5420-3674 
Furuhällsplan 1 Fax 08-58169240 Org. nr 01-212000-0100 
196 81 Kungsängen kommunstyrelsen@upplands-bro.se www.upplands-bro.se 

 

 Datum Vår beteckning 
 21-10-25  KS 21/0555  
   

Remisslista för samråd av 
Förslag till ändring av byggnadsplan för del av Björknäs, (området Sågbacken), Bro 
Nr 5601 inklusive dess ändring Ä8104   Ä5601 
 
BRO 
Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning daterad, 211015  
samt 

Länsstyrelsen i Stockholm 
Lantmäterimyndigheten Sthlms län 
Trafikverket Region Stockholm 
Käppalaförbundet 
Brandkåren Attunda 
Polismyndigheten i Sthlms län 
TeliaSonera Skanova Access AB 
Norrvatten 
Vattenfall Eldistribution AB 
Svenska kraftnät 
E.ON Värme Sverige AB 
E.ON Energidistribution Sverige AB 
IP-Only 
Ragn-Sells AB 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) 
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro 
Friluftsfrämjandet, Lokalavd. Kungsängen-Bro 
Lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro 
Posten meddelande AB 
Bygg- och miljönämnden 
Utbildningsnämnden 
Äldre- och omsorgsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
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Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidskontoret 

   

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se 

2021-11-08 KFN 21/0203 KS 20/0385 
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Yttrande - Samråd gällande förslag till ändring 
av byggnadsplan för del av Björknäs, (området 
Verkaviken), Bro Nr 6302 inklusive dess 
ändring Ä8105. Ä6302 Dnr KS 21/0556 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till 

yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

I området Verkaviken har en fritidsbebyggelse med trädgårdskaraktär byggts ut 

sedan 1960-talet i enlighet med gällande byggnadsplan och tillhörande ändring. 

Byggrätterna är begränsade till 60 kvadratmeter för huvudbyggnad och 20 

kvadratmeter för uthus.  

I planprogrammet för Ådöhalvön, godkänt av Kommunstyrelsen den 18 april 

2012, beskrivs hur områdena Verkaviken och Sågbacken skulle kunna 

förändras med en utökad byggrätt för befintlig bebyggelse, 100 kvadratmeter 

för huvudbyggnad och 30 kvadratmeter för kompletterande uthus.  

Planavdelningen föreslår nu att ändra detaljplanen så att bestämmelserna om 

största byggnadsarea, husets fotavtryck, ökas till 120 kvadratmeter. Den 

sammanlagda arean för komplementbyggnader föreslås ökas till 30 

kvadratmeter. Högsta tillåtna byggnadshöjd är fortsatt 3,5 meter men en 

ändring föreslås så att vind får inredas och källare ordnas. 

Kultur- och fritidskontoret samlade bedömning är att föreslagen ändring av 

byggnadsplanen inte får någon större negativ påverkan på vare sig 

kulturmiljövärden eller rekreationsvärden. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 8 

november 2021 

 Samrådshandlingar, förslag till ändring av byggnadsplan för del av 

Björknäs, (området Verkaviken), Bro Nr 6302 inklusive dess ändring Ä 

8105. Ä6302 Dnr KS 21/0556 
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Ärendet 

I området Verkaviken har en fritidsbebyggelse med trädgårdskaraktär byggts ut 

sedan 1960-talet i enlighet med gällande byggnadsplan och tillhörande ändring. 

Byggrätterna är begränsade till 60 kvadratmeter för huvudbyggnad och 20 

kvadratmeter för uthus.  

I planprogrammet för Ådöhalvön, godkänt av Kommunstyrelsen den 18 april 

2012, beskrivs hur områdena Verkaviken och Sågbacken skulle kunna 

förändras med en utökad byggrätt för befintlig bebyggelse, 100 kvadratmeter 

för huvudbyggnad och 30 kvadratmeter för kompletterande uthus.  

Planavdelningen föreslår nu att ändra detaljplanen så att bestämmelserna om 

största byggnadsarea, husets fotavtryck, ökas till 120 kvadratmeter. Den 

sammanlagda arean för komplementbyggnader föreslås ökas till 30 

kvadratmeter. Högsta tillåtna byggnadshöjd är fortsatt 3,5 meter men en 

ändring föreslås så att vind får inredas och källare ordnas. 

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Ådöhalvön är belägen vid Mälaren, ca tre km söder om Bro centrum. Området 

hyser stora naturvärden och är ett värdefullt område för rekreation. Idag växer 

samtidigt Bro tätort kraftigt, vilket ger ett ökat behov till tätortsnära 

rekreationsområden. Ådöhalvöns betydelse som rekreationsområde väntas 

därmed att öka. Därför är det viktigt att Ådöhalvöns förutsättningar som 

rekreationsområde inte förbises vid utvecklingen av Ådöhalvön.  

En fortsatt utveckling av Verkaviken och övriga områden inom Ådö leder 

troligen även till ytterligare permanentboende på Ådöhalvön, med ett ökat antal 

barnfamiljer som följd. En utveckling som ökar behovet av trygga 

mötesplatser. Området i anslutning till Björknäs gård har en potential att 

utvecklas till en pärla med bad, camping och anläggningar för lek, motion och 

fysik aktivitet. 

Med en utveckling av Ådöhalvön och ett större antal permanentboende är det 

också viktigt att inte behovet av nya säkra gång- och cykelvägar mot 

Rättarboda/ Bro försummas. Detta är något som även påpekas i 

planprogrammet för Ådöhalvön 2012.  

Området Verkaviken har sedan den ursprungliga planen som fritidsområdet 

förändrats och utvecklats. Flera stugor är tillbyggda och omgjorda till 

åretruntbostäder. Fritidshusområdet Verkaviken övergår således alltmer till att 

bli ett permanentboendeområde, vilket bland annat har medfört ökande 

önskemål om expansionsmöjligheter. 

I området föreslås nu en utökad byggrätt för huvudbyggnad om 120 kvm 

byggnadsarea (BYA) och sammanlagt 30 kvm för komplementbyggnader. Den 

utökade byggrätten bedöms inte påverka områdets karaktär negativt då stora 

förändringar redan skett. Det är dock positivt att eftersträva att den småskaliga 

miljön med de gröna gaturummen och med bebyggelsen centralt placerad på 
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tomterna är kännetecken som bibehålls i området. Vid förändringar är det 

viktigt att anpassningen sker med hänsyn till omgivningen och till tomtens 

naturliga terräng.  

Barnperspektiv 

En ändring av byggnadsplanen för att möjliggöra ökade byggnadsarea bedöms 

ge små konsekvenser för barn. Fler permanentboende leder troligen till fler 

barnfamiljer. Därför är det viktigt att utveckla nya säkra gång- och cykelvägar 

mot Rättarboda/ Bro.   

 Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur- och fritidschef 

Rasmus Sjödahl 

Kulturmiljöansvarig 

 

Lars Björketun 

Projektledare 

 

Bilagor 

 Meddelande om samråd, förslag till ändring av byggnadsplan för del av 

Björknäs, området Verkaviken. Länk till alla handlingar finns i 

meddelandet. 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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From: Henric Carlsson 
Sent: den 25 oktober 2021 12:01 
To: Henric Carlsson 
Subject: Förslag till ändring av byggnadsplan för del av Björknäs, (området 

Verkaviken), Bro Nr 6302 inklusive dess ändring Ä8105. Ä6302 Dnr KS 
21/0556 

Attachments: Remisslista Verkaviken samråd.pdf 
 

Förslag till ändring av byggnadsplan för del av Björknäs, (området Verkaviken), Bro Nr 
6302 inklusive dess ändring Ä8105 

 
Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, 14 april 2021 §21, sänds förslag 

till ändring av byggnadsplan för, nr 6302, inklusive dess ändring Ä8105 (området 
Verkaviken), Ä6302 ut för samråd enligt regler för standardförfarande, plan- och bygglagen. 

(2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015). 
 

Planområdet ligger i Bro på Ådöhalvön. Syftet med gällande byggnadsplan är att möjliggöra 
uppförande av sportstugor och syftet med planändringen är att utöka befintlig byggrätt för 

huvudbyggnad och för kompletterande uthus i hela planområdet. Målet är att följa upp 

intentionerna i planprogrammet för Ådöhalvön godkänt 2012 och att anpassa byggrätterna 
till nutida behov. 

 
Planändringen innebär en ökad byggrätt på 120 kvadratmeter för huvudbyggnad och 30 

kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad  
Genomförandet av förslaget antas inte ge betydande miljöpåverkan. 

 
Samrådstiden är från den 25 oktober 2021 till den 22 november 2021 

Förslagen ställs ut i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum. 
Handlingarna finns på kommunens webbplats  

www.upplands-bro.se/dpverkaviken 

Samrådshandlingar på papper kan beställas från kommunen. 

 
Ett öppet hus kommer att hållas i Brohuset den 28 oktober mellan klockan 16-18  

Du får tillfälle att ställa frågor och ge förslag till företrädare från kommunen.  

 
Synpunkter på förslaget ska senast måndagen den 22 november 2021 skriftligen 

framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen 
eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se.  

Ange diarienummer KS 21/0556 
Frågor i ärendet besvaras av avdelningen för samhällsutvecklingsprojekt, 

tel. 08-581 690 00. Samhällsbyggnadskontoret 
 
Med vänliga hälsningar 
Henric Carlson 
Utvecklare/ Utredare 
  
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun | 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1 | 196 40 Kungsängen 
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Telefon direkt: 08-581 691 31 
Telefon växel: 08-581 690 00 
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REMISSLISTA 

 

  
Upplands-Bro kommun Telefon 08-58169000  Bankgiro 5420-3674 
Furuhällsplan 1 Fax 08-58169240 Org. nr 01-212000-0100 
196 81 Kungsängen kommunstyrelsen@upplands-bro.se www.upplands-bro.se 

 

 Datum Vår beteckning 
 21-10-25  KS 21/0556  
   

Remisslista för samråd av 
Förslag till ändring av byggnadsplan för del av Björknäs, (området Verkaviken), Bro 
Nr 6302 inklusive dess ändring Ä8105   Ä6302 
 
BRO 
Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning daterad, 211014  
samt 

Länsstyrelsen i Stockholm 
Lantmäterimyndigheten Sthlms län 
Trafikverket Region Stockholm 
Käppalaförbundet 
Brandkåren Attunda 
Polismyndigheten i Sthlms län 
TeliaSonera Skanova Access AB 
Norrvatten 
Vattenfall Eldistribution AB 
Svenska kraftnät 
E.ON Värme Sverige AB 
E.ON Energidistribution Sverige AB 
IP-Only 
Ragn-Sells AB 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) 
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro 
Friluftsfrämjandet, Lokalavd. Kungsängen-Bro 
Lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro 
Posten meddelande AB 
Bygg- och miljönämnden 
Utbildningsnämnden 
Äldre- och omsorgsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
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Utredare 
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Kultur- och fritidsnämnden 
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Svar på medborgarförslag om basketkorgar vid 
Råbystigen i Bro 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och konstaterar att 

nya basketkorgar till basketplanen vid Råbystigen redan är uppsatta enligt 

medborgarens önskemål. 

Sammanfattning 

Den 25 april 2021 inkom ett medborgarförslag om basketkorgar vid Råbystigen 

i Bro. Förslagsställaren anser att kommunen behöver sätta upp nya 

basketkorgar vid den befintliga basketplanen vid Råbystigen i Bro. 

Basketplanen har tidigare använts flitigt av medborgaren men då 

basketkorgarna saknas på stolparna är det inte möjligt att spela basket på 

planen längre.  

Fler basketplaner i området 

Kultur- och fritidskontoret kan konstatera att basketkorgarna under en period 

har varit borta från den basketplan som medborgaren hänvisar till.  

I närheten av den basketplan som medborgaren hänvisar till ligger Stjärnparken 

med en basketplan, ca 100 meter bort. Det ligger också en basketplan på 

Korpstigen ca 250 meter bort från den basketplan som medborgaren hänvisar 

till. 

Kultur- och fritidskontorets slutsatser 

Kultur- och fritidskontoret är positiv till att medborgare både nyttjar 

aktivitetsytor, förmedlar till kommunen hur ytorna nyttjas och vilka behov av 

komplettering eller upprustning som finns för att platsen ska kunna användas 

på bästa sätt.  

Med anledning av de närliggande kompletta basketplanerna har kommunen 

haft tankar om att nyttja den gamla basketplanen för andra ändamål. Det finns 

dock inga konkreta planer för detta i dagsläget.  

Därför har kultur-och fritidskontoret nyligen satt upp nya basketkorgar till 

stolparna för att ytan ska kunna fortsätta användas till basket i väntan på en 

eventuell kommande förändring av ytan. 
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Beslutsunderlag 

 Kultur-och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2021. 

 Medborgarförslag inkommet den 25 april 2021. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 

oktober 2021. 

Barnperspektiv 

Ytor som gynnar spontanaktivitet bidrar till rörelse, mötesplatser med socialt 

umgänge och relationsbyggande. Detta är faktorer som bidrar till en god fysisk 

och psykisk hälsa hos såväl barn som vuxna.  

Kultur- och fritidskontoret 

  

Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur- och fritidschef           

Karin Haglund 

Utredare 

 

Susanne Lindqvist 

Avdelningschef Idrott och förening 

 

 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 25 april 2021. 

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 

oktober 2021. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLLSUTDRAG 19 (52)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-10-13 

 

 

§ 121 Medborgarförslag om basketkorgar vid 
Råbystigen i Bro 

 Dnr KS 21/0295 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 25 april 2021 inkom ett medborgarförslag om basketkorgar vid Råbystigen 

i Bro. Förslagsställaren anser att kommunen behöver sätta upp nya 
basketkorgar vid den befintliga basketplanen vid Råbystigen i Bro. 

Basketplanen har tidigare använts flitigt men då korgarna ej är tillgängliga för 
att spela basket i dagsläget så ges inte den möjligheten längre. 

Beslutsunderlag 

 Medborgaförslag inkommet den 25 april 2021. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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Utredare 
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karin haglund@upplands-bro.se 
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Kultur- och fritidsnämnden 
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Svar på medborgarförslag om att anlägga en 
pumptrackbana under motorvägsbron vid 
Kungsängens IP 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och ger kultur- och 

fritidskontoret i uppdrag att beakta förslaget om att anlägga en pumptrackbana 

i den pågående förstudien gällande utveckling av Kungsängens IP samt inför 

fortsatt planering av utveckling för Bro IP med start 2022. 

Sammanfattning 

Den 26 december 2020 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en 

pumptrackbana under motorvägsbron vid Kungsängens IP. 

Den 17 februari 2021 överlämnade Kommunfullmäktige medborgarförslaget 

till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

En pumptrackbana är ett område som formats med mindre kullar och sluttande 

kurvor för att cykla i. Tanken är att man med hjälp av pumpande rörelser driver 

cykeln framåt i gupp och kurvor i stället för att trampa. 

Kultur- och fritidsnämnden besvarade ett tidigare inkommet medborgarförslag 

angående pumptrackbana vid Kungsängens IP den 25 maj 2021.  

Kultur- och fritidskontorets föreslår, liksom för tidigare medborgarförslag om 

en pumptrackbana, att medborgarförslaget beaktas i den pågående förstudien 

gällande utveckling av Kungsängens IP samt inför fortsatt planering av 

utveckling för Bro IP.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2021. 

 Medborgarförslag inkommet den 26 december 2020. 

 Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari 

2021. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 

maj 2021. 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2021. 
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 Medborgarförslag inkommet den 8 september 2020.  

Ärendet 

Den 26 december 2020 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en 

pumptrackbana under motorvägsbron vid Kungsängens IP. Förslagsställaren 

menar att spontanidrott ska främjas och många barn gillar att cykla. 

Medborgaren anser att den föreslagna ytan under motorvägen inte kan 

användas till så mycket annat och att grundarbetet för en pumptrack i princip 

redan är gjort. Platsen ligger även nära Kungsängens IP där personal finns för 

underhåll i den mån det behövs. Förslagsställaren ser också fördelar med att 

ytan under motorvägsbron blir belyst eftersom den ligger i nära anslutning till 

gångvägen som används av många personer. 

Den 17 februari 2021 överlämnade Kommunfullmäktige medborgarförslaget 

till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Pumptrackbana 

En pumptrackbana är ett område som formats med mindre kullar och sluttande 

kurvor för att cykla i. Tanken är att man med hjälp av pumpande rörelser driver 

cykeln framåt i gupp och kurvor i stället för att trampa. En pumptrack kan 

användas för cykel, kickbikes, inlines och skateboards. Pumptrackbanor kan 

anläggas så att både unga och vuxna kan åka i dem.  

Pumptrackbanor börjar bli ett alltmer vanligt inslag i Sverige. I 

grannkommunerna Upplands-Väsby och Sollentuna finns anlagda 

pumptrackbanor och i Järfälla, Sigtuna och Nacka pågår anläggning av banor. 

Det finns även färdiga pumptrackbanor i bland annat Ekerö kommun och inom 

Stockholm stad. 

Tidigare medborgarförslag om pumptruckbana 

Kultur- och fritidsnämnden besvarade ett tidigare inkommet medborgarförslag 

angående pumptrackbana vid Kungsängens IP den 25 maj 2021.  

I svaret konstaterades att det under 2021 pågår en förstudie gällande 

Kungsängens IP i ett samarbete mellan samhällsbyggnadskontoret, 

fastighetsenheten på kommunledningskontoret och kultur- och fritidskontoret 

under 2021. Detta efter beslut i Kommunfullmäktige om att utveckling av 

Kungsängens IP är ett prioriterat projekt i övergripande mål och budget med 

tillhörande lokalförsörjningsplan för både 2021 och 2022. Under 2022 kommer 

även en förstudie påbörjas gällande utveckling för Bro IP påbörjas. 

Kultur – och fritidskontorets slutsatser 

Kultur- och fritidskontoret välkomnar förslaget om en pumptrackbana i 

kommunen. Det är glädjande att kommunens medborgare förmedlar sina idéer 

om hur kommunen kan bidra för att möta upp aktuella trender och behov av 

fritidsaktiviteter och nya mötesplatser.  
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Kultur- och fritidskontorets föreslår, liksom för tidigare medborgarförslag om 

en pumptrackbana, att medborgarförslaget beaktas i den pågående förstudien 

gällande utveckling av Kungsängens IP samt inför fortsatt planering av 

utveckling för Bro IP.  

Barnperspektiv 

Ett varierat och stort utbud av spontanaktiviteter är positivt för barn och ungas 

fysiska, psykiska och sociala utveckling. Fortsatt planering av områdena kring 

Kungsängens IP och Bro IP kommer ha fokus på att erbjuda barn och unga 

utökade möjligheter till stimulerande aktiviteter som kan bidra till en aktiv och 

rolig fritid.   

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 

 

Karin Haglund 

Kultur- och fritidschef Utredare 

  

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 26 december 2020. 

2. Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari 

2021. 

3. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 

maj 2021. 

4. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2021. 

5. Medborgarförslag inkommet den 8 september 2020. 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunfullmäktige 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
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§ 3 Medborgarförslag om att anlägga en 
pumptrackbana under motorvägsbron 
vid Kungsängens IP 

 Dnr KS 20/0859 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 26 december 2020 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en 

pumptrackbana under motorvägsbron vid Kungsängens IP. Förslagsställaren 

menar att spontanidrott ska främjas och många barn gillar att cykla. Denna 

cykelsport växer dessutom väldigt fort nu. Den föreslagna ytan under 

motorvägen kan inte användas till så mycket annat och grundarbetet för en 

pumptrack är i princip redan gjort. Platsen ligger även nära IP där personal 

finns för underhåll i den mån det behövs. Belyses ytan så tar man dessutom 

bort en mörk yta i anslutning till gångvägen som används av många personer. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 26 december 2020. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidskontoret 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-05-25 

 

 

§ 31 Svar på medborgarförslag om att 
anlägga en asfalterad pumptrack-bana 
vid Kungsängens IP 

 Dnr KFN 20/0198 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och ger kultur- och 

fritidskontoret i uppdrag att beakta förslaget om att anlägga en asfalterad 

pumptrackbana i den pågående förstudien gällande området kring Kungsängens 

IP samt inför fortsatt planering av utveckling för Bro IP med start 2022.  

Sammanfattning 

Den 8 september 2020 lämnades ett medborgarförslag in gällande anläggning 

av en asfalterad pumptrackbana vid Kungsängens IP. Den 30 september 2020 

beslutade Kommunfullmäktige att lämna över medborgarförslaget till Kultur- 

och fritidsnämnden för beslut. 

En pumptrackbana är ett område som formats med mindre kullar och sluttande 

kurvor för att cykla i. Tanken är att man med hjälp av pumpande rörelser driver 

cykeln framåt i gupp och kurvor istället för att trampa. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att förslaget om att anlägga en 

pumptrackbana i Kungsängen beaktas i den pågående förstudien gällande 

området kring Kungsängens IP. Det kan även bli aktuellt att ta med förslaget 

inför fortsatt planering av utveckling för Bro IP med start 2022. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2021. 

 Medborgarförslag inkommet den 8 september 2020. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 

september 2020. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och ger kultur- och 

fritidskontoret i uppdrag att beakta förslaget om att anlägga en asfalterad 

pumptrackbana i den pågående förstudien gällande området kring Kungsängens 

IP samt inför fortsatt planering av utveckling för Bro IP med start 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.   
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PROTOKOLLSUTDRAG 15 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-05-25 

 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kommunfullmäktige 
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Susanne Lindqvist 

   

Kultur- och fritidskontoret 

   

susanne.lindqvist@upplands-bro.se 

2021-04-23 KFN 20/0198  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Svar på medborgarförslag om att anlägga en 
asfalterad pumptrack-bana vid Kungsängens IP 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och ger kultur- och 

fritidskontoret i uppdrag att beakta förslaget om att anlägga en asfalterad 

pumptrackbana i den pågående förstudien gällande området kring Kungsängens 

IP samt inför fortsatt planering av utveckling för Bro IP med start 2022. 

Sammanfattning 

Den 8 september 2020 lämnades ett medborgarförslag in gällande anläggning 

av en asfalterad pumptrackbana vid Kungsängens IP. Den 30 september 2020 

beslutade Kommunfullmäktige att lämna över medborgarförslaget till Kultur- 

och fritidsnämnden för beslut. 

En pumptrackbana är ett område som formats med mindre kullar och sluttande 

kurvor för att cykla i. Tanken är att man med hjälp av pumpande rörelser driver 

cykeln framåt i gupp och kurvor istället för att trampa. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att förslaget om att anlägga en 

pumptrackbana i Kungsängen beaktas i den pågående förstudien gällande 

området kring Kungsängens IP. Det kan även bli aktuellt att ta med förslaget 

inför fortsatt planering av utveckling för Bro IP med start 2022. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2021. 

 Medborgarförslag inkommet den 8 september 2020. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 

september 2020. 

Ärendet 

Den 8 september 2020 lämnades ett medborgarförslag in gällande anläggning 

av en asfalterad pumptrackbana vid Kungsängens IP. Den 30 september 2020 

beslutade Kommunfullmäktige att lämna över medborgarförslaget till Kultur- 

och fritidsnämnden för beslut. 

I medborgarförslaget framför förslagsställaren att cykelsporten de senaste åren 

haft ett stort tillskott av nya utövare. Medborgaren anser att det saknas en 
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pumptrackbana som kan nyttjas med cykel, skateboards och kickbikes. En bana 

i kommunen skulle ge medborgarna en ytterligare en rolig träningsform enligt 

förslagsställaren som föreslår att banan skulle ligga i anslutning till 

Kungsängens IP. 

Pumptrackbana 

En pumptrackbana är ett område som formats med mindre kullar och sluttande 

kurvor för att cykla i. Tanken är att man med hjälp av pumpande rörelser driver 

cykeln framåt i gupp och kurvor istället för att trampa. En pumptrack kan 

användas för cykel, kickbikes, inlines och skateboards. Pumptrackbanor kan 

anläggas så att både unga och vuxna kan åka i dem. 

Pumptrackbanor börjar bli ett alltmer vanligt inslag i Sverige. I 

grannkommunerna Upplands-Väsby och Sollentuna finns anlagda 

pumptrackbanor och i Järfälla, Sigtuna och Nacka pågår anläggning av banor. 

Det finns även färdiga pumptrackbanor i bland annat Ekerö kommun och inom 

Stockholm stad.  

Fritidsaktiviteter i kommunen  

I kommunen finns redan idag många ytor som inbjuder till spontanidrott såsom 

gräs- och konstgräsplaner, friidrottsytor, asfalterad yta för streetbasket och 

vintertid, en konstfrusen bandyplan för skridskoåkning. Kommunen erbjuder 

också lekplatser, utegym, skateanläggningar, discgolfbanor och upplysta 

motionsspår. 

När Kommunfullmäktige fattade beslut om övergripande mål och budget för 

2021 med planering för 2022-2023 fattades även beslut om vilka lokalprojekt 

som ska prioriteras i kommunen. I den lokalförsörjningsplan som 

Kommunfullmäktige godkände framgår att utveckling av Kungsängens IP finns 

med som ett prioriterat projekt för 2021 och utveckling av Bro IP för 2022.  

Enligt planen skall en förstudie genomföras under 2021 gällande Kungsängens 

IP. Denna förstudie är påbörjad och den genomförs i ett samarbete mellan 

samhällsbyggnadskontorets planavdelning, fastighetsenheten på 

kommunledningskontoret och kultur- och fritidskontoret. Förstudien kommer 

innehålla en översyn av hela området kring Kungsängens IP med syfte att 

utöka möjligheter till nya kultur- och fritidsaktiviteter i området. Förstudien för 

utveckling av Bro IP är planerad till 20222. 

Kultur- och fritidskontorets slutsatser 

Kommuninvånarens engagemang gällande utvecklingen av kultur- och 

fritidsaktiviteter i kommunen välkomnas. Kultur- och fritidskontoret föreslår 

att förslaget om att anlägga en pumptrackbana i Kungsängen beaktas i den 

pågående förstudien gällande området kring Kungsängens IP samt inför fortsatt 

planering av utveckling för Bro IP med start 2022. 
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Barnperspektiv 

Ett varierat och stort utbud av spontanaktiviteter är positivt för barn och ungas 

fysiska, psykiska och sociala utveckling. Fortsatt planering av områdena kring 

Kungsängens IP och Bro IP kommer ha fokus på att erbjuda barn och unga 

utökade möjligheter till stimulerande aktiviteter som kan bidra till en aktiv och 

rolig fritid.  

  

Kultur- och fritidskontoret 

 

Hannah Rydstedt Nencioni Susanne Lindqvist 

Kultur- och fritidschef Avdelningschef idrott och förening 

  

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

 Medborgarförslag inkommet den 8 september 2020. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 

september 2020. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunfullmäktige 
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Utredare 

Kultur- och fritidskontoret 
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Kultur- och fritidsnämnden 
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Svar på medborgarförslag om att ordna en ny 
badplats i Svartviken/Ryssgraven 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och konstaterar att 

en översyn av stränder i kommunen har påbörjats och att förslaget om badplats 

vid Svartviken/Ryssgraven kommer att ingå i denna översyn.  

Sammanfattning 

Den 17 augusti 2020 inkom ett medborgarförslag om att ordna en ny badplats 

vid Svartviken/Ryssgraven. 

Den 30 september 2020 överlämnade Kommunfullmäktige förslaget till Kultur- 

och fritidsnämnden för beslut. 

Längs kommunens stränder finns det ett antal iordningsställda badplatser 

såsom Björknäs, Frölunda, Gröna Udden, Hällkana, Lillsjön och Stigstorp. Det 

finns dessutom många naturstränder längs kommunens strandlinjer. 

Den 13 oktober 2021 gav Kommunfullmäktige i uppdrag till Kultur – och 

fritidsnämnden att genomföra en översyn och inventering av kommunens 

badplatser och naturstränder samt undersöka möjligheter till parkområden och 

parkeringsplatser i anslutning till dessa.  

Kultur- och fritidskontoret välkomnar förslaget om en badplats vid 

Ryssgraven/Svartviken. I det nyss påbörjade arbetet med översyn av stränder i 

kommunen på uppdrag av Kommunfullmäktige finns planering för att 

undersöka denna del av strandlinjen som en potentiell strand att utveckla. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2021.  

 Medborgarförslag inkommet den 17 augusti 2020.  

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 
september 2020. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 

oktober 2021. 

 Kommunledningskontorets tjänstskrivelse den 8 augusti 2021. 

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 21 april 2021. 
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Ärendet 

Den 17 augusti 2020 inkom ett medborgarförslag om att ordna en ny badplats 

vid Svartviken/Ryssgraven. Medborgaren beskriver att det är en fin plats som 

skulle kunna nyttjas bättre om den rustades upp med brygga, strand och 

grillplats. 

Den 30 september 2020 överlämnade Kommunfullmäktige förslaget till Kultur- 

och fritidsnämnden för beslut. 

Badplatser i kommunen 

Upplands-Bro kommun är en av Storstockholms meste natursköna kommuner 

med 13 mil strand runt Mälaren. Därtill finns flera sjöar med fina omgivningar 

som erbjuder besökare både naturlig rekreation och ett aktivt friluftsliv.  

Längs kommunens stränder finns det ett antal iordningsställda badplatser 

såsom Björknäs, Frölunda, Gröna Udden, Hällkana, Lillsjön och Stigstorp. Det 

finns dessutom många naturstränder längs kommunens strandlinjer. En del 

stränder ligger på kommunal mark och andra tillhör privata markägare. 

Översyn av badplatser pågår 

Den 13 oktober 2021 gav Kommunfullmäktige i uppdrag till Kultur – och 

fritidsnämnden att genomföra en översyn och inventering av kommunens 

badplatser och naturstränder samt undersöka möjligheter till parkområden och 

parkeringsplatser i anslutning till dessa.  

I översynen av badplatser kommer det ske en inventering av de stränder som 

kommunen förvaltar idag och se över behov av utveckling och insatser för att 

förbättra stränderna.  

I uppdraget ingår också att kartlägga naturstränder och undersöka om det finns 

övriga delar av strandlinjen som skulle kunna utvecklas till badstränder.  

Kultur-och fritidskontorets slutsatser 

Kultur- och fritidskontoret välkomnar förslaget om en badplats vid 

Ryssgraven/Svartviken. I det nyss påbörjade arbetet med översyn av stränder i 

kommunen på uppdrag av Kommunfullmäktige finns planering för att 

undersöka denna del av strandlinjen som en potentiell strand att utveckla. 

Barnperspektiv 

Strandnära miljöer har stor och god inverkan på vår mentala hälsa. Ljudet av 

vatten och vind har lugnande effekt för många människor och inte minst barn. 

Närhet till vatten stimulerar dessutom till lek, aktivitet och kreativitet som både 

gynnar barn och ungas psykiska och fysiska hälsa. 
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Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni Karin Haglund 

Kultur- och fritidschef Utredare 

  

Bilagor 

 Medborgarförslag inkommet den 17 augusti 2020.  

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 
september 2020. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 

oktober 2021. 

 Kommunledningskontorets tjänstskrivelse den 8 augusti 2021. 

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 21 april 2021. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunfullmäktige 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 25 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2020-09-30 

 

 

§ 117  Medborgarförslag om att ordna en ny 
badplats i Svartviken/Ryssgraven 

 Dnr KS 20/0586 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och Fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 17 augusti 2020 inkom ett medborgarförslag om att ordna en ny badplats i 

Svartviken/Ryssgraven. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 17 augusti 2020. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och Fritidsnämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och Fritidsnämnden 
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PROTOKOLLSUTDRAG 23 (52)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-10-13 

 

 

§ 123 Svar på motion om badplats och park i 
Vållsvik 

 Dnr KS 20/0714 

Beslut 

Motionen anses besvarad i och med följande:  

Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en 

översyn och inventering av kommunens badplatser och naturstränder samt 
undersöka möjligheter till parkområden i anslutning till dessa. 

Sammanfattning 

Erik Karlsson (V) har inkommit med en motion gällande badplats och park i 

Vållsvik. I sin motion framhåller han att badplatserna som kommunen erbjuder 

idag inte räcker för kommunens medborgare vid varma sommardagar. Förutom 

att det är trevligt med närhet till rent vatten ser förslagsställaren att välskötta 

badplatser kan öka inflyttning och nyetablering av företagare i kommunen. 

Förslagsställaren ser även att det med fördel anordnas en park och parkering i 

anslutning till badplatsen. 

Den 25 maj 2021 togs motionen upp i Kultur- och fritidsnämnden som 

beslutade att anta Kultur- och fritidskontorets yttrande. I yttrandet framgår det 

att Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka 

möjligheter det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens 

strandlinjer för bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Det bedöms även att det 

finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga 

existerande och potentiella badplatser och naturstränder i kommunen. I en 

sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i 

anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av 

parkeringsplatser. Kultur och fritidsnämnden föreslår därför att en utredning 

gällande förutsättningarna om att anlägga en kommunal badplats i Vållsvik blir 

en del av arbetet med en översyn av kommunens strandlinje.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2021 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 

maj 2021 

 Kultur- och fritidskontorets yttrande den 21 april 2021 

 Motion om badplats och park i Vållsvik som inkom den 5 november 

2020 
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PROTOKOLLSUTDRAG 24 (52)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-10-13 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Motionen anses besvarad i och med följande:  

Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en 

översyn och inventering av kommunens badplatser och naturstränder samt 

undersöka möjligheter till parkområden i anslutning till dessa. 

Yttrande 

Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag tillbeslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kultur- och fritidskontoret 
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Svar på motion om badplats och park i Vållsvik 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Motionen anses besvarad i och med följande:  

Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en översyn 

och inventering av kommunens badplatser och naturstränder samt undersöka 

möjligheter till parkområden i anslutning till dessa. 

Sammanfattning 

Erik Karlsson (V) har inkommit med en motion gällande badplats och park i 

Vållsvik. I sin motion framhåller han att badplatserna som kommunen erbjuder 

idag inte räcker för kommunens medborgare vid varma sommardagar. Förutom 

att det är trevligt med närhet till rent vatten ser förslagsställaren att välskötta 

badplatser kan öka inflyttning och nyetablering av företagare i kommunen. 

Förslagsställaren ser även att det med fördel anordnas en park och parkering i 

anslutning till badplatsen. 

Den 25 maj 2021 togs motionen upp i Kultur- och fritidsnämnden som 

beslutade att anta Kultur- och fritidskontorets yttrande. I yttrandet framgår det 

att Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka 

möjligheter det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens 

strandlinjer för bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Det bedöms även att det 

finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga 

existerande och potentiella badplatser och naturstränder i kommunen. I en 

sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i 

anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av 

parkeringsplatser. Kultur och fritidsnämnden föreslår därför att en utredning 

gällande förutsättningarna om att anlägga en kommunal badplats i Vållsvik blir 

en del av arbetet med en översyn av kommunens strandlinje.  
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Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2021 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 

maj 2021 

 Kultur- och fritidskontorets yttrande den 21 april 2021 

 Motion om badplats och park i Vållsvik som inkom den 5 november 

2020 

Ärendet 

Den 20 november 2020 inkom en motion från Erik Karlsson (V) gällande 

badplats och park i Vållsvik.  

I sin motion framhåller han att badplatserna som kommunen erbjuder idag inte 

räcker för kommunens medborgare vid varma sommardagar. Förutom att det är 

trevligt med närhet till rent vatten ser förslagsställaren att välskötta badplatser kan 

öka inflyttning och nyetablering av nyföretagare i kommunen. Förslagsställaren 

ser även att det med fördel anordnas en park och parkering i anslutning till 

badplatsen.  

Vänsterpartiet föreslår att en utrednings tillsätts gällande nedanstående punkter. 

Motionsställaren har i efterhand dragit tillbaka förslaget i punkt tre då det redan 

finns långtgående planer för Lillsjöns badplats och omgivningen runt badplatsen. 

Motionsställaren har även förtydligat att punkt 1, 2 och 3 avser badplatsen i 

Vållsvik  

1 Att utreda förutsättningarna att etablera en kommunal badplats i Vållsvik  

2 Att utreda förutsättningarna för en renovering av befintlig park i anslutning 

till badplatsen.  

3 Att utreda möjligheterna till övriga sommaraktiviteter och som ett exempel 

lyfta Lillsjöbadet med under badsäsong viss tillgång till 

förtäring/picknickkorgar samt (denna punkt har dragits tillbaka)  

4 Att utreda och finna en plats i badets närområde för att anlägga en 

parkering som upplåts till familjer med små barn och handikappade med 

laddstolpar.  

Ärendet lyftes på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 maj 2021 

där nämnden yttrade sig i ärendet. I yttrandet lyfter Kultur- och fritidskontoret 

att Upplands-Bro kommun är en av Storstockholms meste natursköna 

kommuner med 13 mil strand runt Mälaren. Därtill finns flera sjöar med fina 

omgivningar som erbjuder besökare både naturlig rekreation och ett aktivt 

friluftsliv. 

Längs kommunens stränder finns det ett antal iordningsställda badplatser 

såsom Björknäs, Frölunda, Gröna Udden, Hällkana, Lillsjön och Stigstorp. Det 

finns dessutom många naturstränder längs kommunens strandlinjer. En del 

stränder ligger på kommunal mark och andra tillhör privata markägare. 
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Kultur- och fritidskontoret konstaterar att det i motionen finns förslag om att 

utreda förutsättningarna för att etablera en kommunal badplats i Vållsvik. 

Marken i detta område tillhör en privat markägare vilket skulle innebära att 

kommunen behöver föra en dialog med markägaren i ett första skede för att 

undersöka förutsättningarna för en badstrand med en angränsande park och 

parkering. 

Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka möjligheter 

det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens strandlinjer för 

bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Kultur- och fritidskontoret bedömer även 

att det finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga 

existerande och potentiella badplatser och naturstränder i kommunen. I en 

sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i 

anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av 

parkeringsplatser. Kultur och fritidsnämnden föreslår därför att en utredning 

gällande förutsättningarna om att anlägga en kommunal badplats i Vållsvik blir 

en del av arbetet med en översyn av kommunens strandlinje. 

Kommunledningskontoret bedömer med hänsyn till ovanstående att motionen 

är besvarad. 

Barnperspektiv 

Strandnära miljöer har stor och god inverkan på vår mentala hälsa. Ljudet av 

vatten och vind har lugnande effekt för många människor och inte minst barn. 

Närhet till vatten stimulerar dessutom till lek, aktivitet och kreativitet som både 

gynnar barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.  

 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 maj 

2021 

2. Kultur- och fritidskontorets yttrande den 21 april 2021 

3. Motion om badplats och park i Vållsvik som inkom den 5 november 2020 

Beslut sänds till 

 Kultur- och fritidskontoret 

 Erik Karlsson (V) 
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Yttrande - Motion om badplats och park i 
Vållsvik 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt 

eget och överlämnar det till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Erik Karlsson (V) har inkommit med en motion gällande badplats och park i 

Vållsvik. I sin motion framhåller han att badplatserna som kommunen erbjuder 

idag inte räcker för kommunens medborgare vid varma sommardagar. Förutom 

att det är trevligt med närhet till rent vatten ser förslagsställaren att välskötta 

badplatser kan öka inflyttning och nyetablering av företagare i kommunen. 

Förslagsställaren ser även att det med fördel anordnas en park och parkering i 

anslutning till badplatsen. 

Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka möjligheter 

det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens strandlinjer för 

bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Kultur- och fritidskontoret bedömer att 

det finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga 

existerande och potentiella badplatser och naturstränder i kommunen. I en 

sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i 

anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av 

parkeringsplatser. Utredning gällande förutsättningarna om att anlägga en 

kommunal badplats i Vållsvik föreslås därför bli en del av arbetet med en 

översyn av kommunens strandlinje.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2021. 

 Motion om badplats och park i Vållsvik den 5 november 2020. 

Ärendet 

Vänsterpartiet har genom Erik Karlsson (V) inkommit med en motion gällande 

badplats och park i Vållsvik. I sin motion framhåller han att badplatserna som 

kommunen erbjuder idag inte räcker för kommunens medborgare vid varma 

sommardagar. Förutom att det är trevligt med närhet till rent vatten ser 

förslagsställaren att välskötta badplatser kan öka inflyttning och nyetablering 
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av nyföretagare i kommunen. Förslagsställaren ser även att det med fördel 

anordnas en park och parkering i anslutning till badplatsen. 

Vänsterpartiet föreslår att en utrednings tillsätts gällande nedanstående punkter. 

Motionsställaren har i efterhand dragit tillbaka förslaget i punkt tre då det redan 

finns långtgående planer för Lillsjöns badplats och omgivningen runt 

badplatsen. Motionsställaren har även förtydligat att punkt 1, 2 och 3 avser 

badplatsen i Vållsvik 

1. Att utreda förutsättningarna att etablera en kommunal badplats i 

Vållsvik 

2. Att utreda förutsättningarna för en renovering av befintlig park i 

anslutning till badplatsen. 

3. Att utreda möjligheterna till övriga sommaraktiviteter och som ett 

exempel lyfta Lillsjöbadet med under badsäsong viss tillgång till 

förtäring/picknickkorgar samt (denna punkt har dragits tillbaka) 

4. Att utreda och finna en plats i badets närområde för att anlägga en 

parkering som upplåts till familjer med små barn och handikappade 

med laddstolpar. 

Kultur-och fritidskontorets yttrande 

Upplands-Bro kommun är en av Storstockholms meste natursköna kommuner 

med 13 mil strand runt Mälaren. Därtill finns flera sjöar med fina omgivningar 

som erbjuder besökare både naturlig rekreation och ett aktivt friluftsliv. 

Längs kommunens stränder finns det ett antal iordningsställda badplatser 

såsom Björknäs, Frölunda, Gröna Udden, Hällkana, Lillsjön och Stigstorp. Det 

finns dessutom många naturstränder längs kommunens strandlinjer. En del 

stränder ligger på kommunal mark och andra tillhör privata markägare. 

I motionen finns förslag om att utreda förutsättningarna för att etablera en 

kommunal badplats i Vållsvik. Marken i detta område tillhör en privat 

markägare vilket skulle innebära att kommunen behöver föra en dialog med 

markägaren i ett första skede för att undersöka förutsättningarna för en 

badstrand med en angränsande park och parkering.  

Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka möjligheter 

det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens strandlinjer för 

bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Kultur- och fritidskontoret bedömer att 

det finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga 

existerande och potentiella badplatser och naturstränder i kommunen. I en 

sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i 

anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av 

parkeringsplatser. Utredning gällande förutsättningarna om att anlägga en 

kommunal badplats i Vållsvik föreslås därför bli en del av arbetet med en 

översyn av kommunens strandlinje.  
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Barnperspektiv 

Strandnära miljöer har stor och god inverkan på vår mentala hälsa. Ljudet av 

vatten och vind har lugnande effekt för många människor och inte minst barn. 

Närhet till vatten stimulerar dessutom till lek, aktivitet och kreativitet som både 

gynnar barn och ungas psykiska och fysiska hälsa. 

Kultur- och fritidskontoret  

Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur- och fritidschef   

 

Karin Haglund 

Utredare kultur- och fritidskontoret 

  

  

Bilagor 

1. Motion om badplats och park i Vållsvik den 5 november 2020. 

Beslut sänds till 

 Erik Karlsson (V) 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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Svar på medborgarförslag om utomhusbad, 
relaxavdelning samt bassänger för yngre barn 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslagen och konstaterar att 

det pågår flera projekt och utredningar med målsättningen att öka tillgång till 

badmöjligheter, vattenlek och fritidsaktiviteter i kommunen. Kultur- och 

fritidsnämnden kommer att beakta förslag om plaskdammar och 

utomhusbassäng i förstudierna för Kungsängens IP och Bro IP. Kultur- och 

fritidsnämnden tar även med sig önskemål om en relaxavdelning inför framtida 

satsningar på simhall i kommunen. 

Sammanfattning 

Den 22 juni 2021 inkom ett medborgarförslag om att bygga en 

utomhusbassäng i kommunen och en relaxavdelning i Upplands-Bro simhall. 

Den 7 juli 2021 inkom ett medborgarförslag om att anlägga ett utomhusbad i 

Kungsängen. I samma medborgarförslag finns ett önskemål om att anlägga 

plaskbassänger i både Kungsängen och i Bro för familjer med yngre barn. 

Den 13 oktober 2021 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna båda 

medborgarförslagen till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.  

Kultur- och fritidskontoret konstaterar att det för närvarande pågår flera projekt 

och utredningar med målsättningen att öka tillgång till badmöjligheter, 

vattenlek och fritidsaktiviteter i kommunen.  

 

Kultur- och fritidskontoret förslår dock att förslagen om plaskdammar och 

utomhusbassänger beaktas i förstudierna om utvecklingen för Kungsängens IP 

och Bro IP som ett komplement till kommunens anordnade strandbadplatser 

och naturstränder. Därtill föreslår kultur- och fritidskontoret att Kultur- och 

fritidsnämnden tar med sig önskemål om relaxavdelning inför framtida 

satsningar på simhall i kommunen.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2021. 
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 Medborgarförslag om att bygga en utomhusbassäng samt 

relaxavdelning i Upplands-Bro simhall inkommet den 22 juni 2021. 

 Medborgarförslag om utomhusbad samt bassänger för yngre barn 

inkommet den 7 juli 2021. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 

oktober 2021, § 120. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 

oktober 2021 , § 119. 

 Handlingsplan delprojekt Program temporära ytor, Omdaning Bro. 

Ärendet 

Två medborgarförslag om utomhusbad 

Den 22 juni 2021 inkom ett medborgarförslag om att bygga en 

utomhusbassäng i kommunen och en relaxavdelning i Upplands-Bro simhall. 

Förslagsställaren menar att avkoppling i en relaxavdelning med till exempel 

bubbelpool, kallbad, ångbastu och ett relaxrum är ett bra sätt att främja 

människors hälsa och välbefinnande. En relaxavdelning i Bro simhall gör det 

också möjligt för fler att få tillgång till en plats för avkoppling som annars 

finns att tillgå på salonger för en ofta hög kostnad. 

Den 7 juli 2021 inkom ett medborgarförslag om att anlägga ett utomhusbad i 

Kungsängen. Förslagsställaren framhåller att Lillsjö badplats blivit mycket 

populär och att det finns behov av fler badplatser i närheten för att avlasta 

Lillsjön. Medborgaren tänker att ett utomhusbad i till exempel Gröna Dalen i 

Kungsängen skulle samla medborgare från olika åldrar. Medborgaren skriver 

att utomhusbadet skulle kunna ta ut en avgift från besökare och skulle kunna ge 

ungdomar möjlighet till sommarjobb.  

I samma medborgarförslag finns ett önskemål om att anlägga plaskbassänger i 

både Kungsängen och i Bro för familjer med yngre barn. 

Den 13 oktober 2021 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna båda 

medborgarförslagen till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.  

Nuvarande badmöjligheter i kommunen 

Upplands-Bro kommun är en av kommunerna i Stockholmsområdet som har 

längst strandlinje med sina 13 mil runt Mälaren. Därtill finns flera sjöar med 

möjlighet till bad. 

Längs kommunens stränder finns det ett antal iordningsställda badplatser 

såsom Björknäs, Frölunda, Gröna Udden, Hällkana, Lillsjön och Stigstorp. Det 

finns dessutom många naturstränder längs kommunens strandlinjer. 

Upplands-Bro kommun har en simhall belägen i Bro som drivs i kommunens 

regi. Simhallen har en 25 meter lång bassäng, en mindre bassäng som bland 
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annat används för simundervisning och en äventyrsdel för barn. Simhallen har 

ingen relaxavdelning. Simhallen byggdes på 1970-talet och återuppbyggdes 

efter en brand 1994. Äventyrsbadet byggdes 2006 och det nuvarande 

omklädningsrummet stod klart 2015.   

Översyn av badplatser längs kommunens stränder pågår 

Den 13 oktober 2021 gav Kommunfullmäktige i uppdrag till Kultur – och 

fritidsnämnden att genomföra en översyn och inventering av kommunens 

badplatser och naturstränder samt undersöka möjligheter till parkområden och 

parkeringsplatser i anslutning till dessa.  

I översynen av badplatser kommer det ske en inventering av de stränder som 

kommunen förvaltar idag och se över behov av utveckling och insatser för att 

förbättra stränderna.  

I uppdraget ingår också att kartlägga naturstränder och undersöka om det finns 

övriga delar av strandlinjen som skulle kunna utvecklas till badstränder för att 

göra en större del av strandlinjen tillgänglig för kommunens invånare och 

besökare. 

Aktiviteter i projektet ”Omdaning Bro” 

I Upplands-Bro kommun pågår projektet ”Omdaning Bro”. Arbetet inom 

Omdaning Bro har inriktningen att integrera fysisk planering och sociala 

aspekter i samhällsplaneringen med social hållbarhet som överordnat 

perspektiv samt att arbeta med inriktningen att skapa framtidens småstad.  

Den 27 oktober 2021 beslutade Kommunstyrelsen om ett antal handlingsplaner 

för projektet. I handlingsplanen för delprojektet ”Program temporära ytor” 

finns förslag på aktiviteter för att skapa framtidens småstad präglad av 

gemenskap. I denna handlingsplan finns förslag på flera aktiviteter som kan 

gynna den sociala hållbarheten varav plaskdammar för barn är en sådan. 

Badmöjligheter utomhus i andra kommuner 

Upplands-Bro förvaltar sex badstränder i kommunen. Därtill kommer 

naturstränder och klippbad samt möjlighet till att promenera längs stora delar 

av strandlinjen. Nedan framgår uppgift om antal badstränder i närliggande 

kommuner med invånarantal samt om det finns tillgång till utomhusbassänger.  

 

Kommun Badstränder 

som kommunen 

förvaltar 

Utomhusbassäng Antal invånare 

Upplands-Bro 6 - 30 671 

Järfälla kommun 5 - 82 355 
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Håbo kommun 2 Planering finns 

för att anlägga en  

bassäng. 

22 198 

Sollentuna 

kommun 

8 - 74 512 

Upplands-Väsby 

kommun 

3 1 bassäng som 

ägs och drivs av 

en förening 

47 361 

Vallentuna 4 1 34 184 

Vaxholm 6 - 11 973 

Täby 7 1 73 307 

Enköping 8 1 46 759 

Sigtuna 4 1 49 992 

Österåker 8 - 47 443 

Ekerö 8 - 29 046 

Danderyd 6 1 bassäng som 

drivs av en 

förening 

32 828 

Kommunens säkerhetsansvar i samband med bad 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en rapport, Guide 

till ökad vattensäkerhet för kommuner och andra anläggningsägare. I denna 

framgår att kommuner inte har något formellt ansvar för övervakning av 

privatpersoner som badar i sjöar och vattendrag. Däremot finns det en rad 

rekommendationer till kommuner om åtgärder för att förhindra 

drunkningsolyckor.  

Om kommuner har anlagt byggnationer vid en sjö eller ett vattendrag såsom 

badbryggor och hopptorn är det dock kommunens ansvar att se till att dessa är 

säkert konstruerade och väl underhållna. Dessutom ansvarar kommunen för att 

se till att bottenförhållandena under brygga och hopptorn är säkra. Det ska 

också finnas livräddningsutrustning i nära anslutning till badbryggan eller 

hopptornet.  

I rapporten förtydligas att kommunen har ett större ansvar för säkerheten om 

den tillhandahåller en anläggning som nyttjas mot betalning och det tillkommer 

även krav gällande brandskydd, hygien, hälsa och miljö och vattenkvalitet.  

Kultur- och fritidskontorets slutsatser 

Kultur- och fritidskontoret ser positivt på att det kommit in två 

medborgarförslag som handlar om att utveckla möjligheten till nya typer av 
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badupplevelser för invånare i kommunen och andra besökare. De speglar ett 

behov av utveckling som återfinns i andra synpunkter, förslag och dialoger som 

kontoret tagit del av.  

Utomhusbassänger och plaskdammar kan bidra till att öka invånarnas 

vattenvana och simkunnighet. De kan bidra till ökad rörelse, gemenskap och 

sommarjobb för ungdomar. Kultur- och fritidskontoret ser också värdet av en 

relaxavdelning tillgänglig för allmänheten som en del av en simhallsanläggning 

som kan bidra till välmående och avkoppling. För barn är vattenlek 

stimulerande och utvecklande och bidrar till en tidig vattenvana.  

Det finns viktiga aspekter att ta hänsyn till när en utomhusbassäng anläggs. En 

utomhusbassäng är resurskrävande på flera sätt. Det är inledningsvis en stor 

investering. Därefter kräver en sådan anläggning personal för att leva upp till 

krav om säkerhet samt för underhållsarbete och service. En uppvärmd 

utomhusbassäng är också energikrävande vilket medför både kostnader och 

effekter på miljön. 

För inomhussimhallen i Bro finns stora investeringsbehov på grund av 

anläggningens ålder. Kultur- och fritidskontoret anser att det i en utredning av 

simhallens framtid bör ske ett beaktande av önskemål om relaxavdelning . Om 

det skulle visa sig att simhallen är i alltför dåligt skick och att det är aktuellt att 

ersätta den med en ny simhall framöver kan alternativet med en 

utomhusbassäng i anslutning till en inomhusanläggning vara ett alternativ. En 

sådan lösning finns till exempel i Märsta i Sigtuna kommun. 

För närvarande pågår flera projekt som berör utveckling av fritidsaktiviteter för 

kommunens invånare och besökare. Ett av dem är översynen av badstränder. I 

översynen ingår att utreda om det finns behov och möjlighet att förstora redan 

befintliga stränder eller behov av att annan form av utveckling för att göra fler 

badplatser mer attraktiva och på så sätt sprida ut badgästernas besök till fler 

stränder. Det kan också bli aktuellt att anlägga fler badplatser för att det inte 

ska ske en koncentration av besökare vid några få badplatser. Förutom känslan 

av trängsel som kan uppstå på en välbesökt badplats innebär många besökare 

på samma plats en säkerhetsrisk. Detta eftersom det är svårare för föräldrar 

eller andra vuxna att ha en god översyn av badande barn i vattnet.  

Ett annat  projekt som pågår är Omdaning Bro i vilket det pågår arbete kring 

aktiviteter av både bestående och tillfällig karaktär. Vattenlek är ett inslag som 

finns med i detta arbete.  

Ett tredje arbete som pågår är en förstudie gällande framtida utveckling av 

Kungsängens Idrottsplats. I detta arbete samverkar samhällsbyggnadskontoret, 

kommunledningskontoret och kultur- och fritidskontoret för att ta fram en plan 

för fler fritidsaktiviteter för kommunens medborgare. Satsningen på 

Kungsängens IP kan liksom ett utomhusbad bidra till ökad rörelse och 

gemenskap och därmed ökad folkhälsa. Under sommarhalvåret kan satsningen 
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dessutom komma att bidra till skapande av nya sommarjobb för ungdomar. 

Under 2022 kommer en liknande förstudie påbörjas för utvecklingen av Bro IP. 

Sammanfattningsvis kan kultur- och fritidskontoret konstatera att det för 

närvarande pågår flera projekt och utredningar med målsättningen att öka 

tillgång till badmöjligheter, vattenlek och fritidsaktiviteter i kommunen. 

Dessutom har kommunen redan idag många badstränder som sköts om av 

kommunen. 

Kultur- och fritidskontoret förslår dock att förslagen om plaskdammar och 

utomhusbassänger beaktas i förstudierna om utvecklingen för Kungsängens IP 

och Bro IP som ett komplement till kommunens anordnade strandbadplatser 

och naturstränder. Därtill föreslår kultur- och fritidskontoret att Kultur- och 

fritidsnämnden tar med sig önskemål om relaxavdelning inför framtida 

satsningar på simhall i kommunen.  

Barnperspektiv 

Lek med vatten är positivt för barns utveckling. Förutom rörelse bidrar 

vattenlek till träning av motorik, sociala färdigheter och att barnets fantasi och 

sinnen får stimulans. Små barn har inte fullt utvecklad balans eller omdöme.  . 

Därför är säkerhet en viktig aspekt vid anläggning av bassänger och 

plaskdammar och strandbadplatser. För en hållbar miljö och barns utveckling 

finns fördelar med vistelse i naturliga utemiljöer. Vid stranden erbjuds barnen 

inte bara vatten utan får tillgång till andra naturmaterial och miljöer som bidrar 

till stimulans för både kropp och sinnen.  

Utomhusbassänger kan komplettera strändernas badupplevelser och bli en 

naturlig mötesplats sommartid som erbjuder simskola, lek, gemenskap och 

sommarjobb för ungdomar.  

 

 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur-och fritidschef 

 

Karin Haglund 

Utredare 
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Bilagor 

 Medborgarförslag om att bygga en utomhusbassäng samt 

relaxavdelning i Upplands-Bro simhall inkommet den 22 juni 2021. 

 Medborgarförslag om utomhusbad samt bassänger för yngre barn 

inkommet den 7 juli 2021. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 

oktober 2021, § 120. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 

oktober 2021 , § 119. 

 Handlingsplan delprojekt Program temporära ytor, Omdaning Bro. 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställarna 

 Kommunfullmäktige 
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§ 119 Medborgarförslag om att bygga en 
utomhusbassäng samt relaxavdelning i 
Upplands-Bro simhall 

 Dnr KS 21/0408 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 22 juni 2021 inkom ett medborgarförslag om att bygga en 

utomhusbassäng samt relaxavdelning i Upplands-Bro simhall. Förslagsställaren 

menar att denna form av avkoppling kommer invånarna till gagn, då det 

befrämjar människors hälsa och välbefinnande. Alla har inte råd med massage 

på salong, men på en relaxavdelning ingår detta. Det skulle vara ett stort lyft 

för Upplands-Bro kommuns simhall samt för invånarna. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 22 juni 2021. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 120 Medborgarförslag om utomhusbad 
samt bassänger för yngre barn 

 Dnr KS 21/0430 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 7 juli 2021 inkom ett medborgarförslag om att anordna ett utomhusbad 

samt bassänger för yngre barn. Förslagsställaren uppger att under de senare 

åren har vår närmsta badplats Lillsjön blivit mycket populär på gott och ont. Ett 

sätt att avlasta badplatsen och Lillsjön från så mycket folk är att bygga och 

öppna ett utomhusbad någonstans i Kungsängen. Anlägga pooler där barn, 

ungdomar och vuxna kan simma och leka samt eventuellt också några plask-

bassänger för yngre barn runt om i kommunen, både i Kungsängen och i Bro. I 

Stockholms Stad och andra kommuner fungerar det utmärkt och är ett 

alternativ för familjer med yngre barn. Utomhusbadet skulle förutom att avlasta 

Lillsjön ge kommunens ungdomar arbetstillfälle under sommaren samt att 

kommunen skulle kunna ta ett inträde för besökare. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 7 juli 2021. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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Kommunledningskontoret 
 Datum     

Omdaning Bro: Program temporära ytor 

Delprojektledare, Maria Acaldo 

maria.acaldo@upplands-bro.se 

2021-09-29     

  

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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PM Handlingsplan Program temporära ytor - 
Omdaning Bro 
 

Inledning 

Delprojektet program temporära ytor arbetar utifrån ramverket social hållbarhet 

samt framtidens småstad präglad av gemenskap. År 2030 är småstaden Bro en 

levande småstad där invånare och verksamma möts på ett naturligt sätt. I 

området finns en hög tillgänglighet till aktiviteter av olika slag som riktar sig 

till alla invånare såväl som besökare. Bro har utvecklats till en plats man gärna 

besöker, åker till för att uppleva något eller för att träffas. Det finns ett brett 

utbud av aktiviteter som främjar livskvalitet, välbefinnande och god hälsa. Fler 

invånare har flyttat till Bro och därför arbetar kommunen systematiskt med att 

erbjuda något för alla. Behov förändras över tid varför program med temporära 

aktiveter har blivit ett naturligt inslag i småstadslivet. En del av de aktiviteter 

som genomförts över tid har varit så uppskattade att de har permanentats och 

blivit en naturlig del i småstaden Bro. 

Omdaning Bros övergripande mål syftar bland annat till att vända utvecklingen 

i området. Det vill säga, att ej listas (NOA 2022) som utsatt område. Genom att 

skapa ökad rörelse, ökad aktivitet och därmed engagemang i Bro, så har 

tryggheten stärkts och tilliten mellan invånare och till samhället har ökat. 

En trend inom samhällsplanering, och framförallt fysisk planering, har på 

senare år alltmer fokuserat på offentligt rum och hur stadens invånare faktiskt 

använder både utpekade ytor för aktivitet, men även de ”mellanrum” i staden 

som ofta glöms bort i den långsiktiga planeringen. Delprojektet program 

temporära ytor är därför en central del för att arbeta mot den strategiska 

inriktning som har beslutats i styrande dokument såsom FÖP Bro samt 

Projektdirektiv för Omdaning Bro. 

På vilket sätt är delprojektet socialt hållbart? 

Att arbeta strukturerat och systematiskt med platser dels för spontanaktivitet, 

dels för att skapa trivsel och trygghet är en viktig del för att säkerställa det 

övergripande perspektivet i Omdaning Bro, social hållbarhet. Genom att 

aktivera ytor och skapa ett tydligt program, som vänder sig till alla invånare i 

Bro, så skapas möjligheter till möten mellan olika individer och organisationer 

i samhället. När möten sker skapas även fler öppningar för dialog och 
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engagemang kring Bros framtida utveckling på ett naturligt sätt. 

Handlingsplanen och delprojektet har i sitt arbete utgått från detta. 

Handlingsplanen identifierar även möjligheten och styrkan i att engagera lokalt 

näringsliv, civilsamhälle, samt inte minst feriejobb för att möjliggöra 

genomförandet av aktiviteter. Program temporära ytor har inte enbart 

potentialen att engagera och aktivera invånare utan även att skapa 

arbetstillfällen för kommunens feriearbetande ungdomar där de på ett konkret 

och lustfyllt sätt bidrar till den sociala sammanhållningen genom att producera 

och ansvara för de aktiviteter som genomförs. 

Handlingsplanens inriktning 

Med utblick mot ett framtida Bro år 2030 har delprojektet arbetat med att 

identifiera prioriterade områden och platser i Bro samt förslag till aktiviteter 

mer genomförande 2021 – 2022. I genomförandet av Omdaning Bro kommer 

handlingsplanen att vidareutvecklas genom att arbeta fram ett tydligt program 

av aktiviteter som sträcker sig över hela verksamhetsåret samt med en tydlig 

och förankrad kommunikationsplan för att nå ut till samtliga intressenter och 

målgrupper. 

Delprojektets uppdrag med att formulera en handlingsplan har utgått från 

följande målsättningar; 

• Att skapa engagemang bland invånare genom att aktivera ytor och på så 

sätt skapa rörelse mellan olika platser i Bro. 

• Tydliggöra målpunkter i Bro tätort och därmed skapa större attraktion 

till platser som idag inte används eller som upplevs som otrygga. 

• Att levandegöra platser under förändringsarbetet, till exempel inför och 

under byggnation. 

• Att genom engagemang och aktivitet skapa en tydlig identitet för Bro 

som en levande plats med något för alla. 

• Skapa nytt innehåll och därmed identitet för platser som idag upplevs 

som otrygga eller obetydliga. 

• Att förvalta platser som kan upplevas som baksidor eller bortglömda. 

För att nå målsättningarna har handlingsplanen fokuserat på följande 

aktiviteter; 

• Kartlägga ytor som är friställda, ytor som ej används idag samt ytor där 

förändring kommer att ske. 

• Undersöka hur olika målgrupper aktiverar sig och vilka behov som 

finns genom invånarenkäter och undersökningar. 

• Arbeta fram idéer som möjliggör aktivering av ytorna. 

• Arbeta fram prioritering för möjlig för aktivering av ytor. 

Nedan följer en schematisk bild för att illustrera hur ett program för temporära 

aktiviteter kan arbetas fram. 
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Intressenter 

En viktig del i arbetet är att tidigt definiera de målgrupper som handlingsplanen 

omfattar, då samverkan och att utveckla de samarbeten som redan finns i Bro 

idag är en viktig framgångsfaktor. 

Intressenter har delats in i två̊ kategorier. Interna intressenter som omfattar den 

politiska och tjänstemannaverksamheten inom Upplands Bro kommun samt 

kommunala bolag. Externa intressenter utgörs av omvärlden. 

Interna intressenter: 

Näringslivskontoret 

Utbildningskontoret 

Kultur- och Fritidskontoret 

Trygghet och Prevention 

Upplands-Brohus 

Kommunfastigheter 

Bro Utveckling (BID) 

Skolor i Bro 

Externa intressenter: 

Näringslivet och näringslivsföreningar/organisationer 

Föreningsliv 

Kulturproducenter 
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Fastighetsägare 

Framtida exploatörer 

Polisen 

Väktare 

SPARKS 

 

Förutsättningar 

För att nå framgång krävs ett tätt samarbete och bred samverkan med samtliga 

av samhället aktörer. Det handlar om att ha insikt om och en förståelse för 

långsiktiga aktiviteter såsom fysisk planering men även kortsiktiga åtgärder 

genomförda av exempelvis fastighetsägare, näringsliv och föreningsliv. Att 

framgångsrikt arbeta systematiskt med program för temporära ytor handlar i 

stor utsträckning om att möjliggöra andra åtgärder och aktiviteter och inte 

minst att säkerställa att delaktighet och metodutveckling är genomgående inför, 

under och efter genomförande av aktiviteter. 

Handlingsplan och aktiviteter 2021–2022  

För att säkerställa att delaktighet, engagemang och att Bro aktiveras inför och 

under förändring kommer ett program av aktiviteter arbetas fram under sista 

kvartalet 2021. Aktiviteterna tar utgångspunkt i att erbjuda något för alla och 

kan vara mindre, medelstora eller stora, dvs det kan handla om enstaka 

konstinstallationer till större event och arrangemang. Till genomförandet av 

programmet har behovet av en ”platsgeneral” identifierats och är något som 

övervägs i samband med programmering. 

Programmet föreslås utgå från åtta identifierade platser i Bro. Nedan 

presenteras dessa samt illustrationer med tillhörande idébank av aktiviteter för 

att tydliggöra vad kommande programmering kan innefatta för att levandegöra 

identifierade ytor. Programmeringen kommer att ske i samverkan med 

intressenter för att skapa bred delaktighet i ett tidigt skede av arbetet. 

• Parkeringen vid torget – ”Stortorget” programmering av 4000 

kvadratmeter inför kommande utveckling. 
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• Köpmanvägen – inriktning befolka och korta ned det upplevda 

avståndet mellan stationen och centrum inför kommande utveckling. 

 

 

• Rivningstomten där Norrgrindens förskola tidigare låg, inför 

kommande utveckling. 

 

 
 

• Nya Broskolan. Skapa aktiviteter i befintlig skola samt i anslutning till 

ny lokalisering för att möjliggöra delaktighet inför och under 

kommande förändring. 
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• Stationsområdet – skapa möjligheter till närvaro, trygghet och genom 

aktiviteter som ger upplevelser i form av ljus, form och aktivitet. 

 

 

• Gångtunnel mellan stationsområdet och Bro IP – möjliggöra en 

tryggare upplevelse av att röra sig mellan centrala Bro och Bro IP. 

 

 

 

• Finnstastigen – aktivera och gestalta i syfte att minska hastigheter och 

utveckla upplevelsen av trygghet när invånare rör sig mellan Bro 

centrum och Finnsta. 
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• Härnevi grusplan – undersöka dess användning 4500 kvadratmeter samt 

utveckla program som aktiverar ytan. 

 

 

 

 

Risker och möjligheter i genomförandet av handlingsplan 

Att arbeta med temporära aktiviteter är resurskrävande. Det krävs tid, kraft och 

finansiella resurser på kort sikt för att åstadkomma goda resultat på lång sikt. 

Det är därför en risk att effekter av kortsiktiga aktiviteter inte når önskat 

resultat om aktiviteter betraktas som just kortsiktiga. Risken är betydande att 

känslan bland invånare i Bro blir ”dammet lägger sig när cirkusen lämnar 

staden”, det vill säga att aktiviteter endast var en engångsföreteelse. Under 

sommaren 2021 genomfördes i liten skala temporära aktiviteter i Bro centrum 

och Stjärnparken i samverkan med föreningsliv och under ledning av 

feriearbetande ungdom ”Ung Kraft”. Mer än 1000 besökare kom och 

aktiviteterna i den lilla skalan var mycket uppskattade. Viljan och 

engagemanget att även föra samtal om Bros framtida utveckling i samband 

med aktiviteterna, var stort. Det visar resultaten av de djupintervjuer som Bro-

ungdomarna genomförde på plats. Trots liten skala och kort programmering så 

visar resultatet och effekterna av sommarens genomförande på de stora 

möjligheter som finns i att aktivera invånare och platser i deras närmiljö. 
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Jämställdhetsbonus för föreningar 2021 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tilldelar årets jämställdhetsbonus 2021 om 15 000 

kr till föreningen Bro IK för arbetet med Ungt ledarskap och Brotjejernas 
fotboll.  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att dela ut en jämställdhetsbonus på 15 

000 kr till en eller flera föreningar som arbetat aktivt med jämställdhetsarbetet 

under året.  

Inbjudan till att ansöka om jämställdhetsbonus har varit utlyst i lokalpressen 

och på kommunens hemsida och det har varit fritt att nominera fram till den 

sista oktober 2021. 

Kultur och fritidskontoret bedömer att Bro IK ska tilldelas jämställdhetsbonus 

på 15 000 för år 2021 för deras projekt Brotjejernas fotboll och Ungt ledarskap. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2021.

Ärendet 

Jämställdhetsbonus till föreningar 

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att dela ut en jämställdhetsbonus på 15 

000 kr till en eller flera föreningar som arbetat aktivt med jämställdhetsarbetet 

under året. För att få stöd ska verksamheter ha ett förhållningssätt där alla 

medlemmar deltar på lika villkor och motverka diskriminering och kränkande 

behandling. Verksamheten ska aktivt verka för jämställdhet och inkludering. 

Ett jämställt samhälle är ett välmående samhälle som gynnar alla. 

Verksamheter som får stöd av Kultur- och fritidsnämnden bör vila på 

demokratisk grund och bedrivas i enlighet med FN:s Konvention om mänskliga 

rättigheter, Barnkonvention och riksidrottsförbundets värdegrund.  

Inbjudan till att ansöka om jämställdhetsbonus har varit utlyst i lokalpressen 

och på kommunens hemsida och det har varit fritt att nominera fram till den 
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sista oktober 2021. För år 2021 har Kultur- och fritidsnämnden beslutat att dela ut 

denna bonus på 15 000 kr till Bro IK.  

Kultur- och fritidskontorets bedömning 

Kultur och fritidskontoret bedömer att Bro IK ska tilldelas jämställdhetsbonus 

på 15 000 för år 2021 för deras projekt Brotjejernas fotboll och Ungt ledarskap.  

Brotjejernas fotboll 

Bro IK har i samarbete med Råbyskolan startat ett projekt som vänder sig till 

flickor i årskurs 4-6 från området i Bro. Bakgrunden till detta är det i Bro finns 

flera segregerade områden där det tydligt syns att flickor är mindre aktiva på 

fritiden i jämförelse med pojkar i samma ålder. Många flickor är intresserade 

och tycker om att spela fotboll men tröskeln till att söka sig till en fotbollsklubb 

är för stor.  

I området är det många unga, flickor och pojkar, som rör sig ute på 

eftermiddagar/kvällar och helger utan vuxnas närvaro. Det innebär en ökad risk 

för att barnen kan hamna i destruktiva sammanhang. Bro IK vill motverka en 

sådan utveckling genom att erbjuda en positiv omgivning med fokus på 

gemenskap och samtidigt främja tjejernas lust till rörelse och utveckling.  

Syftet är att dels få tjejerna i rörelse, men att även stärka dem som individer 

genom fotbollsträning blandat med värderingsövningar, studiebesök och möten 

med personer som kan bli goda förebilder såsom professionella fotbollsspelare. 

En viktig del av projektet är även att bygga upp trygga relationer mellan 

deltagare och vuxna. Utrustning är heller inget hinder för att delta i projektet då 

det kommer köpas in utrustning till deltagarna såsom skor, strumpor, benskydd 

och kläder för att alla ska kunna vara med.  

Ungt ledarskap 

Bro IK har därtill arbetat aktivt med projektet Ungt ledarskap. Arbetet har 

pågått sedan 2018 och handlar om att uppmärksamma och låta barn och 

ungdomar vara aktivt delaktiga i föreningens arbete tillsammans med vuxna. 

Projektet som strävar efter jämn könsfördelning bidrar till att både flickor och 

pojkar får möjlighet att ta ansvar för utvecklingen inom föreningen. De får 

förebilder bland vuxna och agerar också själva förebilder för andra barn och 

ungdomar.   

Bro IK tar på detta sätt vara på barn och ungas perspektiv på arbetet som 

bedrivs i föreningen. Målet är att detta ska göra att fler barn vill vara kvar i 

föreningen. Ungt ledarskap bidrar till utveckling av föreningen och utveckling 

av barn och unga som får möjlighet att växa som individer. De får chansen att 

få inflytande över en verksamhet och det finns möjlighet att i tidig ålder prova 

på ledarskap. Genom Ungt ledarskap anordnas utbildning, mentorskap och 

praktik i föreningen. 
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Barnperspektiv 

En jämställd föreningsverksamhet där alla barn och unga har möjlighet att växa 

och utvecklas i sitt intresse är i ett större perspektiv bra för båda samhället och 

folkhälsan. Det skapar ansvarstagande respektfulla vuxna och ger barn och 

ungdomar bättre och mer jämlika förutsättningar i livet. 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur- och fritidschef 

Beslut sänds till 

 Tilldelad förening.




