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Datum
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Enhetschef gata/park/trafik
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 8-581 694 64
therese.eriksson@upplands-bro.se

Vår beteckning
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Er beteckning

TN 20/0242
Tekniska nämnden

Permakultur i Råby, Bro
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag att:
1. Undersöka förutsättningarna för att skapa en gemensamhetsodling i
Råby, Bro.
2. Verkställa arbetet med att skapa en gemensamhetsodling i Råby, Bro
utifrån resultatet av undersökningen under punkt 1.

Sammanfattning
Projektet syftar till att skapa en yta för gemensamhetsodling i Bro tätort.
Genom att starta odlingar på en idag bortglömd plats vill vi skapa en ny
mötesplats samtidigt som det kommer att gynna den biologiska mångfalden.
Den tilltänkta platsen ligger centralt i Bro, men lite undanskymt och har därför
blivit ett tillhåll för bland annat misstänkt droghandel de senaste åren. Genom
att röja upp ytan och etablera odling där vill vi att ytan ska bli en mötesplats för
alla i Bro där odlingen står i centrum.
Projektet kommer att drivas i samarbete mellan Upplands-Bro kommun och
BID:n (Business improved district) och kommer att bekostas genom beviljat
statligt bidrag till lokala naturvårdsprojektet med 50 000 kr. Utöver de
beviljade medel så kommer Tekniska avdelningen stå för personalkostnader i
samband med projektets genomförande.
Fokus i projektet är att hitta engagerade personer som bor i närheten som vill
driva gemensamhetsodlingen i Råby. Området gränsar även till Råby förskola
som också kommer att engageras i odlingen. Genom ett lokalt engagemang tror
vi att skadegörelsen kan hållas nere. I samma syfte kommer vi även att
engagera ungdomsrådet i Bro och låta sommarjobbare att vara med och bygga
och rusta upp ytan. Odlingarna kommer att skötas av de boende i området och
förskolan. Detta kommer att formaliseras i ett nyttjanderättsavtal längre fram.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets Tjänsteskrivelse den 30 april 2020

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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Vår beteckning

TN 20/0242

Ärendet
Syfte
Projektet syftar till att skapa en yta för gemensamhetsodling i Bro tätort.
Genom att starta odlingar på en idag bortglömd plats vill vi skapa en ny
mötesplats samtidigt som det kommer att gynna den biologiska mångfalden.
Fokus på odlingen kommer ligga på matproduktion, men även på blommande
växter under hela säsongen för att gynna de pollinerade insekterna i området.
Bakgrund
Bro är idag en tätort med socioekonomiska skillnader mellan invånare och
behöver gå från att vara en delad till en sammanhållen tätort. Den tilltänkta
platsen ligger centralt i Bro, men lite undanskymt och har därför blivit ett
tillhåll för bland annat misstänkt droghandel de senaste åren.

Genom att röja upp ytan och etablera odling där vill vi göra om ytan till en
mötesplats för alla i Bro, där odlingen står i centrum.
Permakultur är en hopdragning av PERMAnent agriKULTUR, vilket kan
översättas med hållbar odling. Man strävar efter att bygga nätverk och sluta så
många kretslopp som möjligt. Permakultur är ett samarbete med naturen, med

2 (4)
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Datum

Vår beteckning

TN 20/0242

omsorg om människorna och om jorden för att skapa miljöer som bygger på
ömsesidigt positivt beroende i kvarter, byar eller företag.
Projektet kommer att drivas i samarbete mellan Upplands-Bro kommun och
den lokal BID:n. BID betyder Business Improvement District och är en
samarbetsprincip mellan lokala fastighetsägare, bostadsrättsföreningar,
kommun, näringsliv och föreningar med syfte att få till stadsdelsbaserat
utvecklingssamarbete. BID:s fokusområden är:
- Trygghet och säkerhet
- Gemenskap, trivsel och meningsfull fritid
- Utemiljö
- Kommunikation
Det här projektet arbetar med alla fokusområdena.
Mål
Vi vill utveckla en plats för glädje, inspiration och kunskap om hur man ställer
om till ett mer hållbart samhälle. Vi jobbar för att skapa en mötesplats för
samtal för en ökad gemenskap. Vi vill även öka kunskapen om odling,
biologisk mångfald och ekologiska system.
Fokus i projektet är att hitta engagerade personer som bor i närheten som vill
driva gemensamhetsodlingen i Råby. Området gränsar även till Råby förskola
som också kommer att engageras i odlingen. Genom ett lokalt engagemang tror
vi att skadegörelsen kan hållas nere. Av samma syfte kommer vi även att
engagera ungdomsrådet i Bro och låta sommarjobbare att vara med och bygga
och rusta upp ytan. Odlingarna kommer att skötas av de boende i området och
förskolan. Detta kommer att formaliseras i ett nyttjanderättsavtal längre fram.
Projektet kommer att bekostas av beviljat statligt bidrag till lokala
naturvårdsprojektet med 50 000 kr. Utöver de beviljade medel så kommer
Tekniska avdelningen stå för personalkostnader i samband med projektets
genomförande.

Barnperspektiv
Hela syftet med projektet är att göra om en idag otrygg plats till en mötesplats
för alla åldrar, vilket kommer bidra till barnens livskvalitet i Råby, Bro.
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Samhällsbyggnadskontoret
Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Bilagor
1. Ansökan Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Permakultur
i Råby" i Upplands-Bro kommun 2 december 2019
2. Beslut Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Permakultur i
Råby" i Upplands-Bro kommun 26 mars 2020
3. Rättelse Beslut Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet
"Permakultur i Råby" i Upplands-Bro kommun 30 mars 2020
Beslut sänds till
 Föreningen Bro Utveckling (BID i Bro)
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BESLUT
Datum

Beteckning

2020-03-26

501-57289-2019

Enheten för natur- och viltärenden
Mattias Jansson

Upplands-Bro kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Johan Björklind Möllegård
kommun@upplands-bro.se

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet
"Permakultur i Råby" i Upplands-Bro kommun
Beslut
Med stöd av 1 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt beslutar Länsstyrelsen att bevilja statligt bidrag med 265 000 kronor till
följande lokala naturvårdsprojekt:
Projektets namn

Beviljat
Andel av
statsbidrag (kr) totalkostnad

Permakultur i Råby

50 000

Slutdatum

50 % 2022-12-31

För beslutet gäller nedan angivna generella villkor.
Utbetalning av bidrag
75 % av bidraget utbetalas medan projektet pågår, resterande belopp utbetalas efter
att projektet har avslutats och slutredovisats till Länsstyrelsen. Bidraget utbetalas
till kommunens bankgirokonto 5420-3674 med texten ”ansvarskod 3510, LONA”
enligt följande:
I samband med detta beslut (75 % av bidraget):
Efter slutrapportering (25 %):
Summa

37 500 kr
12 500 kr
50 000 kr

Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när slutrapporten
har lämnats in. Faktiska utgifter samt kostnad för arbetstid (även ideell) ska kunna
verifieras på begäran av Länsstyrelsen. Om villkoren för beslutet inte uppfylls kan
Länsstyrelsen kräva att det utbetalade bidraget helt eller delvis återbetalas.
Bakgrund
Upplands-Bro kommun har ansökt om 50 000 kronor i statligt bidrag till det lokala
naturvårdsprojektet ”Permakultur i Råby”.
Projektet ska skapa en gemensamhetsodling i Bro tätort – en permakulturodling för
matproduktion och med blommande växter för att gynna pollinerande insekter.
Odlingen ska vara en mötesplats för ökad gemenskap och kunskap om odling,
Postadress

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Telefon

010-223 10 00
Fax

010-223 11 10

E-post/webbplats

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Datum

2020-03-26

Beteckning

501-57289-2019

biologisk mångfald och ekosystem. Projektet omfattar planering,
kommunikationskampanj, informationsskyltning, samt inköp av pallkragar, jord,
växter och verktyg.
Utöver bidraget finansieras projektet av Upplands-Bro kommun.
För beslutet gäller följande generella villkor:
1. Bidraget får endast användas för de åtgärder som anges i detta beslut, med
ändamål enligt ansökan.
2. Fleråriga projekt ska redovisas i en verksamhetsrapport i Naturvårdsverkets
LONA-databas senast 1 mars varje år. En pdf-utskrift av rapporten ska lämnas
in till Länsstyrelsen.
3. Förändringar i projektet ska godkännas av Länsstyrelsen, t.ex. förlängning av
projekttiden.
4. I alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att statliga
bidrag till lokal naturvård ingår som medfinansiering, och Naturvårdsverkets
logotyp "LONA" ska användas. Detta gäller böcker, rapporter, broschyrer,
informationstavlor, pressmeddelanden, hemsidor m.m. Logotypen kan beställas
från Länsstyrelsen.
5. Projektet ska vara genomfört senast 2022-12-31. Efter godkännande av Länsstyrelsen kan slutdatum förlängas upp till fyra år från projektbeslutet, längst till
2024-03-26.
6. Projektet ska slutrapporteras i databasen LONA-registret senast tre månader
efter genomförande, varvid slutrapporten också ska skrivas ut från databasen,
undertecknas samt, inklusive bilagor, lämnas in till Länsstyrelsen.
Resultat som avses nås i projektet
Åtgärd 1

Planering och uppstart av en permakulturodling i Råby.
Inköp av pallkragar, jord, växter och verktyg.
Kommunikation om satsningen och informationsskyltning.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer att projektet uppfyller kraven i förordningen. Projektet
syftar till att vårda och förvalta ett naturområde (kategori 4). Projektet bidrar till
att uppfylla miljömålen God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv.
Åtgärderna är med hänsyn till projektets totalkostnad relevanta för att uppfylla de
resultat som avses i projektet.
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2020-03-26

Beteckning

501-57289-2019

Lokala aktörer i projektet
Projektet drivs i samarbete mellan Upplands-Bro kommun och lokal BID
(Business Improvement District) som är ett samarbete mellan lokala
fastighetsägare, näringsliv, föreningar och kommun, med stadsdelsbaserad
utveckling som syfte.
Övriga upplysningar
Föreliggande beslut avser ett preliminärt bidrag. Slutligt bidrag fastställs enligt 11
och 12 §§ förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.
Enligt 14 § förordningen får Länsstyrelsens beslut inte överklagas.
Länsstyrelsens prövning av ansökan omfattar endast bestämmelserna i förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Krävs samråd, dispens,
anmälan, tillstånd eller avtal enligt annan lagstiftning för genomförandet av
projektet, måste kommunen ansöka om detta i särskild ordning.
Information om bidrag till lokala naturvårdsprojekt och förordningen finns på
Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se.

Beslutet har fattats av enhetschef Sara Sundin med miljöhandläggare Mattias
Jansson som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Kopia till:
johan.bjorklindmollegard@upplands-bro.se
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Datum

Beteckning

2020-03-30

501-57289-2019

Enheten för natur- och viltärenden
Mattias Jansson

Upplands-Bro kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Johan Björklind Möllegård
kommun@upplands-bro.se

Rättelse av beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Permakultur i Råby" i Upplands-Bro kommun
Länsstyrelsen har preliminärt beviljat statligt bidrag till rubricerade projekt (beslut
2020-03-26, beteckning enligt ovan). I beslutet finns två olika uppgifter om
preliminärt beviljat bidragsbelopp. Det korrekta bidragsbeloppet ska vara 50 000 kr.

Beslutet har fattats av enhetschef Sara Sundin med miljöhandläggare Mattias
Jansson som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Kopia till:
johan.bjorklindmollegard@upplands-bro.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Linda Edgren

2020-05-14

TN 20/0164

Tekniska avdelningen

Tekniska nämnden

1 (2)

Er beteckning

Linda.Edgren@upplands-bro.se

Tertialrapport 1 2020 Tekniska nämnden
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner verksamhetsrapport per den 30 april 2020 och
överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Tekniska nämndens verksamhetsrapport redovisar nämndens ekonomiska utfall
för perioden januari till april 2020. Tekniska nämnden redovisar sammantaget
ett överskott på 2 395 tkr för första tertialen. På helår bedöms
parkeringsintäkterna tillsammans med mätintäkterna bli 1 055 tkr lägre än
budget, men bedömningen är att verksamheterna genom besparingsåtgärder
såsom att öka ytor äng istället för att hålla ytor klippta, att inte anlita
konsultstöd och att föräldraledig inte ersätts under året med mera, bidrar till att
helårsprognosen är en budget i balans.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2020

Ärendet
Tekniska nämndens verksamhetsrapport redovisar nämndens ekonomiska utfall
för perioden januari till april 2020. Tekniska nämnden redovisar sammantaget
ett överskott på 2 395 tkr för första tertialen. På helår bedöms
parkeringsintäkterna tillsammans med mätintäkterna bli 1 055 tkr lägre än
budget, men bedömningen är att verksamheterna genom besparingsåtgärder
såsom att öka ytor äng istället för att hålla ytor klippta, att inte anlita
konsultstöd och att föräldraledig inte ersätts under året med mera, bidrar till att
helårsprognosen är en budget i balans. Affärsverksamheterna redovisar en
budget i balans.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Tekniska nämndens verksamheter berör i allra högsta grad barn och unga i sin
vardag. Tertialrapporten lyfter på vilket sätt verksamheterna verkar för att det
ska vara tryggt och snyggt att vistas i och röra sig i kommunen. Besparingen

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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Vår beteckning

2020-05-14

TN 20/0164

som görs så att klippta gräsytor omvandlas till ängsmark gynnar den biologiska
mångfalden och därmed även barn och unga.

Samhällsbyggnadskontoret
Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadskontoret

Linda Edgren
Teknisk chef

Bilagor
1. Verksamhetsrapport april 2020 Tekniska nämnden
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Tekniska nämnden har fokuserat på en välskött och trygg utemiljö i kommunen genom
att förvalta och sköta befintligt bestånd. Projekt inom ramen för trafik- och
tillgänglighetsprogrammet har påbörjats och några fortskrider såsom gång- och
cykelväg längs Bygdegårdsvägen.
Frölundavägen har tagits över och har restaurerats så nu kan medborgarna på ett
tryggare sätt kan ta sig till Frölunda naturreservat och badplats.
Ett större brott på Norrvattens ledning vid Korsängen i april medförde flera mindre
vattenläckor i kommunens VA-nät. Driftsorganisationen arbetade parallellt med dessa
och nödvattenförsörjning av Ekhammarsområdet med mindre nödvattentankar och
försörjning med brandslang från brandposter. Nödvattentanken hölls i beredskap för
äldreboendena i området om situationen förvärrats.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät,
kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t. ex. parkeringar) och torg, sköter
grönområden och bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker.
Nämnden är trafiknämnd och beslutar om flyttning av fordon och omhändertagande av
fordonsvrak. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och
avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar
av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom
myndighetsutövning för bl. a. entreprenörer.
Nämnden ansvarar för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor
samt byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att
tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden ansvarar även för
namnsättning av t. ex. vägar, parker, byggnader och anläggningar.
Nämnden ansvarar för ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Samhällsbyggnadskontoret arbetar för Tekniska nämnden, men även för
Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. Kontoret har sju avdelningar: bygg-,
exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan-, övergripande samhällsplanering och tekniska
avdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef.
Tekniska avdelningen genomför arbetet inom nämndens ansvarsområden och är
organiserad i enheterna Gata/Park/Trafik, Mät/GIS samt affärsverksamheterna Avfall
respektive Vatten- och Avlopp. Varje enhet leds av en enhetschef.

1.3 Viktiga händelser under året
Sammanfattning:
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Coronapandemin har påverkat framförallt mätverksamheten där efterfrågan sjunkit
drastiskt och parkeringarna i Kungsängen som har låg beläggning, båda påverkar
intäktssidan. Medarbetare från Mät/GIS, VA och Gata/Park/Trafik samt staben har
omallokerats för att stödja andra verksamheter såsom socialtjänsten och Kontaktcenter.
För avfallsverksamheten har coronapandemin lett till ett ovanligt högt tryck på
kretsloppscentralerna. Våren är en intensiv period vanligtvis, men det märks att mer tid
läggs på hemma-projekt med täta besök på kretsloppscentralerna som följd. VA-driftens
arbete har påverkats genom att alla typer av hembesök nu skjuts på framtiden,
framförallt vattenmätarbyten fördröjs på osäker tid.
Några projekt som genomförts hittills under 2020 är byggnation av bullervall längs med
Granhammarsvägen och trafikomledningar för byggande av cirkulationsplatser vid
trafikplats Brunna samt flertalet trygghetsskapande projekt.
Frölundavägen som leder ner till Frölunda naturreservat har, efter beslut i Tekniska
nämnden och av Kommunfullmäktige, övergått från enskild till kommunal väg .
Åtgärder för att för att få kommunal standard på vägen har genomförts med
ombudgeterade medel från Kungsängens Torg.
Inom mät- och GIS-verksamheten kan beställningar av kartor och mättjänster nu göras
via kommunens gemensamma e-tjänsteplattform. Ett projekt för att digitalisera
detaljplaner har påbörjats tillsammans med planavdelningen och förberedelser för 3Dmodelleringar pågår.
Nya avfallsföreskrifter har beslutats i tekniska nämnden för fortsatt hantering till KF för
beslut. En parallell process pågår i de andra samverkande kommunerna för att
föreskrifterna skall kunna träda i kraft i samband med den nya insamlingsmodellen med
fyrfack i oktober 2020.
VA-utbyggnaden på landsbygden fortgår. På Ådö är entreprenadarbeten påbörjade i
området Sågbacken, i Ådö skog är förhoppningen att påbörja arbeten under hösten men
tidsplanen är beroende av ett kommunalt övertagande av Ådövägen och Lantmäteriets
fastighetsutredning som båda behöver beslutas innan entreprenaden kan påbörjas. Tjusta
och Håbo-Tibble kyrkby är långt framskridna och utbyggnad och anslutning av dessa
beräknas också påbörjas under hösten.
En taxeöversyn är påbörjad då vi ser behovet av en taxehöjning årsskiftet 2020/2021 till
följd av stora investeringsvolymer och rekryteringsbehov både tidigare år och framåt i
tiden. Framförallt UBS-ledningen och VA-utbyggnaden på landsbygden driver ökade
kostnader.
Gata/Park/Trafik-enheten
Trafik- och Tillgänglighetsprogrammet (TTP) 2020: Flera projekt inom Trafik- och
tillgänglighetsprogrammet har startat och beräknas vara genomförda innan årets slut.
Dock finns en risk att upphandlingar drar ut på tiden då det kommer vara resursbrist på
upphandlingsenheten under en period.
Bulleråtgärder: Framtagandet av en handlingsplan avseende bullerdämpande åtgärder
utmed de kommunala vägarna är i slutfasen. En inventering av vilka fastigheter som är
bullerutsatta i kommunen är genomförd och förslag på tänkbara åtgärder samt vilka
kostnader dessa är förknippade med kommer att framgå i förslag till handlingsplan. Ett
av åtgärdsförslagen är genomförd och berör bullerutsatta fastigheter längs med
Granhammarsvägen norr om E18. Riktvärden för bullernivåer i kommunen är beslutade.
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Trygghetsskapande åtgärder: Enheten har varit med på ett flertal trygghetsvandringar
sedan årsskiftet, vilket resulterat i en åtgärdsplan för 2020. Åtgärdsplanen bygger på
iakttagelser från trygghetsvandringar, men även på synpunkter från medborgare och
polis samt enhetens egna iakttagelser. En del av åtgärderna är redan genomförda såsom
visst röjningsarbete, men samtliga åtgärder kommer genomföras under år 2020. Allt
kommer att redovisas i en trygghetsrapport avseende år 2020.
Vägvisningsplan: Innefattar inköp och utbyte av befintliga vägvisningsskyltar till
regelrätt skyltning mot utpekade målpunkter. Arbetet har påbörjats. Skyltar för
Kungsängen och Brunna är inköpta och kommer sättas upp i år.
Beläggning: De stora temperaturväxlingarna, framförallt under vintern 2018/2019, har
medfört extremt stor påverkan på beläggningen samtidigt som underhållet ligger efter
på många av kommunens vägar. Planering av årets beläggningsarbeten pågår och
kommer avropas från entreprenören och genomföras under sommaren och hösten.
Planering och beställning har genomförts av förstärkningar av befintlig vägmålning,
framförallt vid övergångsställen och längsgående linjemålning vid de större vägarna.
Belysning: Belysningen kommer förstärkas i områden som upplevs som mörka och
otrygga samt vid övergångsställen och busshållplatser. Ronderingar samt drift och
underhåll på befintlig belysning har genomförts och i några områden har armaturer bytts
ut. Ett pågående arbete är en översyn av belysningen i gångtunnlarna för att dessa ska
upplevas tryggare, bättre och trevligare. Arbete med att flytta ut belysningscentraler
pågår.
Investering till upplag: En behovsanalys är framtagen för att analysera behovet av
upplagsytor utifrån den driftverksamhet som kommunen har.
Parkeringsåtgärder Kungsängen: Projektering för mindre ombyggnation av befintlig
infartsparkering vid Kungsängens station är klar och upphandling av entreprenör ska
påbörjas. Syftet med ombyggnationen är att skapa fler parkeringsplatser på befintligt
yta. Verksamheten arbetar även med att tillskapa sex nya parkeringsplatser längs med
Furuhällsvägen för korttidsparkering.
Gröna dalen: Projektet är en del i Utvecklingsprogram Gröna dalen som godkändes av
kommunfullmäktige 16 maj 2018. Kommunen fick i slutet av år 2018 statsbidrag för att
kommunen ska arbeta med dagvattenhanteringen i området, men också med att
tillgängliggöra naturen. Många tjänstemän inom tekniska avdelningen är delaktiga i
projektet med Gröna dalen.
Cykelstrategi: Arbetet med cykelstrategin pågår. Syftet med den är att öka cyklandet,
utveckla planering, utveckla byggande och drift av cykelvägnätet som en del i det
hållbara transportsystemet. Strategin ska bidra till att byta trafikbeteende i kommunen
och skapa nya resmönster. Årsbokslut kommer genomföras och redovisas.
Digitalisering: Arbetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter fortskrider. Med
hjälp av digitala hjälpmedel effektiviseras verksamheten och mycket av informationen
tillgängliggörs via kommunkartan. Kommunkartan uppdateras kontinuerligt med
information och ett tätt samarbete mellan GIS-enheten och övriga verksamheter är
viktig.
Drift (vinterväghållning): Det har varit en mild vinter med lite snöfall. Dock har det
varit växlande temperaturer runt 0 grader, vilket medfört vissa
halkbekämpningsåtgärder.
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Drift (Gatumark):· Klimatförändringarna medför mer växlande temperatur med
snabba väderomslag. Temperaturväxlingar gör att vägbeläggningen lättare spricker,
vilket innebär fler potthål och sprickor som måste lagas för att minska risken för
trafikskador och olyckor samt även för att behålla vägkroppens hållbarhet. År 2019
inleddes med kraftiga väderomslag, vilket medförde mycket skador på vägarna. Detta
medför ökade kostnader för beläggningsarbeten och för den egna driften för lagning av
potthål och större skador även under 2020. Förutom det som är utlagt på entreprenad
bedriver verksamheten mycket arbete inom drift och underhåll i egen regi. Exempelvis
lagning av potthål i asfalten, omhändertagande av sopdumpningar och skrotbilar,
lagning av påkörda stolpar, lagning kantsten, säkerställer att fastighetsägare klipper sin
häck vid risk för att den skymmer sikten i korsningar, städning på allmänna platser samt
nedtagning av en del träd. En hel del vegetation är röjd för att skapa bättre sikt och på så
sätt förbättra trafiksäkerheten och tryggheten samt avverkat vegetation för ledningsgator
och parkeringar.
Riskträd: Verksamheten har arbetat med att inventera och fälla träd på kommunal mark
som kan utgöra en risk. Verksamheten arbetar även mycket för att bevarar den skog och
natur som kommunen har.
Hastighetsdämpande åtgärder: Verksamheten har planerat för och utfört ett par
hastighetsdämpande åtgärder i kommunen. Exempel på detta är variabel
hastighetsskyltar på Pettersbergsvägen.
Skyltar: Arbetet med att byta ut felaktiga och gamla skyltar fortsätter under 2020.
Detaljplaner och exploateringsprojekt: Enheten deltar aktivt i arbeten vid
framtagning av detaljplaner och exploateringsprojekt för att tillvarata kommunens
intressen och framföra krav och synpunkter.
Mät/GIS-enheten
Effekten av Corona-pandemin: Mät- och GIS-verksamhetens medarbetare kan till stor
del klara sitt arbete hemifrån alternativt arbetar på ett sätt som gör att medarbetarna kan
följa folkhälsomyndighetens rekommendationer (ensamarbete i fält). Detta har medfört
att sjukfrånvaron inte har ökat under perioden. Däremot har inflödet av
mätningsärenden (nybyggnadskartor, lägesinmätningar, utsättningar) och särskilt
förrättningsförberedande mätärenden som beställs av Lantmäteriet enligt avtal har
påverkats negativt. Mät- och GIS-verksamheten lånar även ut personal för
administrativt stöd till socialtjänsten.
Digitala detaljplaner: Verksamheten driver tillsammans med planavdelningen ett
projekt med syfte att anpassa verksamhet och system för att följa nya regler och
riktlinjer vid framtagande av detaljplaner. Projektet ska också förbereda för
digitalisering av redan lagakraftvunna detaljplaner. Projektet är påbörjat och första
redovisningen väntas till hösten 2020.
Synkroniserat fastighetsgränser med Lantmäteriet: Upplands-Bro kommun har
tecknat avtal med Lantmäteriet om att synkronisera vår databas med fastighetsgränser
med Lantmäteriets fastighetsgränser samt att fortsättningsvis arbeta enligt en standard
som förenklar informationsutbytet mellan Lantmäteriet och kommunen. Mät&GISenheten har förberett för detta genom att skaffa in lämpliga programvaror och påbörjat
processen med att arbeta enligt den nya standarden.
Informationssäkerhet: I och med att GIS-användningen ökar och allt fler använder
GIS och mängden information (geodata) ökar, samtidigt som krav på
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informationssäkerhet ökar, krävs det att vi har bra koll på information och rutiner. GISverksamheten lägger därför ner mycket arbete på aktiviteter som syftar till en säker
informationshanteringsmiljö.
3D: Utveckling inom GIS rör sig allt mer mot 3D. Mät&GIS-enheten stöttar andra
verksamheter i detta arbete genom att köpa och samla in 3D-data, genom att tillse att vi
har systemlösningar och genom att vi har kompetens för det. Som ett led i detta har en
3D-modell över kommunen tagits fram och håller på att vidareutvecklas för framtida
användning inom bland annat översiktlig planering.
E-tjänster: Beställning av mät- och karttjänster kan nu beställas via e-tjänst.
Avfallsenheten
Upphandlingar kopplade till införandet av fyrfack: Alla upphandlingar som behövs
inför införandet av fyrfack är nu genomförda. Omlastning och transport, förbränning
och kompostering. Utställning och inköp av nya kärl, matavfallspåsar (via SKR-avtal)
samt en avfallsapp för medborgarna.
Övriga upphandlingar: 2020 är ett år när många av avfallsenhetens upphandlingar
löper ut. Samarbetet med grannkommunerna har gett möjlighet att samverka kring även
andra upphandlingar. Upphandling av insamling av fett och slam är genomförd och
upphandling kring avfallet på kretsloppscentralerna pågår.
Avfallsföreskrifter & taxor: Nya avfallsföreskrifter har tagits fram och beslutats i
tekniska nämnden. Beslut behöver tas av kommunfullmäktige innan den nya
entreprenaden startar upp. Arbetet med förslag på den ny taxa pågår parallellt för att
kunna lämnas till beslut så fort ersättningsnivåer för förpackningsmaterialen är klara.
Kretsloppscentralerna: Arbetet med att utreda möjligheterna att i framtiden skapa en
ny kretsloppscentral pågår. Under våren har en åtgärdsplan för nuvarande
kretsloppscentraler tagits fram i samarbete med driftpersonalen för att skapa en bättre
arbetsmiljö på befintliga centraler. Arbetet kommer att fortsätta under året. Ett arbete
med att hitta "värdematerial" som kan ge avkastning för ytterligare förbättringar har
inletts. Ett första steg är separat insamling av kablar som sedan kan ge en ersättning till
verksamheten.
Avfalls-app: En avfallsapp för Upplands-Bro kommun kommer att lanseras inför den
nya entreprenaden i oktober. Appen har potential att bli en utmärkt kommunikationsväg
för att rapportera driftstörningar och tömningsdagar, samt att informera om speciella
event och utbilda invånarna i avfallshantering.
VA-enheten
Hydraulisk modellering och kapacitetsberäkningar: Redundansledningen vid
Ekhammar färdigställdes i mars.
Tillskottsvatten och områdesfilmning: Allt material från tidigare områdesfilmningar
är nu bearbetat och ett tjugotal åtgärder identifierade och planerade för utförande i egen
regi under våren och hösten. Tillskottsvattengruppen har arbetat vidare med prioriterade
områden för vidare utredning och åtgärder. Systematisk brunnsinspektion och
inmätning av brunnslock och vattengångar där de saknas är påbörjad och fortgår under
våren.
Exploateringar och tillväxt: Ett flertal planprojekt och exploateringar pågår men har
bromsat in och är inte lika intensiva som tidigare år. En följd av det är att verksamheten
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arbetar betydligt mer med förebyggande underhåll.
Underhållsskuld: Förnyelseplanen färdigställdes i höstas och ett flertal
underhållsinsatser är planerade till följd av den. Störst är rensning av sediment i
Tibbledammen som nu pågår.
Upprustning av äldre pumpstationer har fortgått med utbyten av pumpar och styr- och
elsystem. Planering för fiberanslutning till alla pumpstationer för att öka
driftssäkerheten och minska antalet kommunikationsfel och jourutryckningar är
färdigställd och genomförande sker senare i år.
Stora VA-projekt: Projektet med renovering av spilledningen mellan Bro och Järfälla
pågår och ett större försvarsarbete för anslutning av Tegelhagen är under genomförande.
VA-utbyggnad på landsbygden: Utbyggnad i området Sågbacken är precis påbörjat,
anslutning sker under hösten.
Projektering av Ådö skog är färdigställd och inväntar beslut om ett kommunalt
övertagande av Ådövägen. Upphandling planeras innan sommaren med entreprenadstart
i höst. Området planeras vara utbyggt under 2020 i enlighet med VA-planen.
Utbyggnad och anslutning av Tjusta är färdigprojekterad och upphandling sker innan
sommaren. I Håbo-Tibble kyrkby har omfattande utredningsarbete utförts under vintern
och våren med inmätningar och filmning av ledningar för att statusbedöma
anläggningen.
Skydd och säkerhet: Vi har en aktuell krisberedskapsplan som sattes på prov och kom
till användning i samband med storläckan på Skolvägen i mars. Det finns dock behov av
att fördjupa och förfina den, vilket påbörjades under vintern.
Digitalisering: I dagsläget är ca 600 digitala vattenmätare monterade och arbetet med
att byta ut samtliga fortsätter. Under våren har vi införskaffat och utbildat oss i de
system som hör till dem, exempelvis ett läcksöknings- och larmsystem som analyserar
fjärravläsningarna. Dricksvattengruppen arbetar kontinuerligt med det.
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2

Ekonomi

2.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 202004
(tkr)

Redovisat 202004

Avvikelse
201904

Avvikelse 202004

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Gator, vägar och
parkering

12 076

1 900

10 918

868

1 158

-1 032

126

-2 999

Vinterväghållning

1 977

1 137

840

-251

Parkverksamhet

3 028

3 173

-138

150

Bostadsanpassni
ngsbidrag

1 226

347

879

242

Övrig allmän
platsmark

840
7

-145

7

879

53

137

68

279

-15

142

127

385

GIS

1 396

17

1 428

0

-32

-17

-49

-33

Mät

1 562

700

1 502

545

60

-155

-95

593

Teknisk
administration

1 926

705

127

2 395

-1 786

Summa

1 221

23 244

2 754

19 794

705
1 699

3 450

-1 055

Affärsverksamhet
Budget 202004
(tkr)

Redovisat 202004

Avvikelse
201904

Avvikelse 202004

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Avfall

10 158

11 151

8 482

15 894

1 676

4 743

6 419

6 772

Vatten och
avlopp

18 733

18 886

19 192

15 269

-459

-3 617

-4 076

-709

Summa

28 891

30 037

27 674

31 163

1 217

1 126

2 343

6 063

2.2 Helårsprognos
Budget 2020
(tkr)

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

36 179

5 700

35 654

4 762

525

-938

-413

Vinterväghållning

5 930

0

5 930

0

0

0

0

Park och natur

9 055

0

8 755

0

300

0

300

Bostadsanpassningsbidrag

3 678

0

3 678

0

0

0

0

160

410

160

410

0

0

0

GIS

4 157

50

4 157

50

0

0

0

Mät

4 654

2 100

4 629

1 643

25

-457

-432

Teknisk administration

5 747

0

5 202

0

545

0

545

69 560

8 260

68 165

6 865

1 395

-1 395

0

Gator, vägar och parkering

Övrigt allmän platsmark

Summa

Affärsverksamhet
Budget 2020
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(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Avfall

33 454

33 454

33 454

33 454

0

0

0

Vatten och avlopp

56 657

56 657

56 657

56 657

0

0

0

Summa

90 111

90 111

90 111

90 111

0

0

0

2.3 Ekonomisk analys
De skattefinansierade verksamheterna i sin helhet
Tekniska nämnden visar sammantaget ett överskott på 2395 tkr för första tertialet.
Mätverksamheten, och i viss mån parkeringsintäkterna, är klart påverkade av
coronapandemin och det finns därmed en osäkerhet kring utfallet. Bedömningen
avseende helår är en budget i balans med en brasklapp avseende intäkterna.
Gata/Park/Trafik-enheten
Inom gata/trafik har inga extraordinära händelser inträffat hittills i år som påverkat
utfallet. Säsongen för drift av gator och vägar, bortsett från vinterunderhåll, har precis
påbörjats vilket gör att kostnaderna ökar under en period. Klotterproblemen fortsätter
öka i kommunen och kostnaderna för sanering kommer därmed öka under året.
Parkeringsintäkterna är avsevärt lägre än budget och beror bland annat på lägre intäkter
från p-automaterna i Kungsängen och att Ringvägen är avstängd. Effekten av den
rådande pandemin är att färre använder bilen samt att många parkeringsplatser står
tomma, vilket leder till lägre intäkter. Under april har beläggningen på parkeringarna
sjunkit med 40-50%. Helårsprognosen är att intäkterna för parkering kommer bli lägre
än budgeterat. Prognosen är 1 000 tkr lägre intäkter från parkeringsautomaterna och
500 tkr lägre för nyttoparkeringstillstånd och parkeringsanmärkningar.
Vinterväghållningen visar ett överskott på 840 tkr i förhållande till budget, vilket beror
på den milda inledningen på året. Osäkerhet kring hur vädret blir i slutet på året gör att
det är svårt att ge en prognos, men bedömningen är att vinterväghållningen på årsbasis
kommer redovisa ett nollresultat.
Parkverksamheten visar ett underskott på 138 tkr i förhållande till budget. Arbete och
genomförande av effektiviseringar inom parkverksamheten pågår och kommer ge
resultat i budgeten på helår.
Mät/GIS-enheten
Mätverksamhetens intäkter är mycket konjunkturkänslig vilket tydligt har synts i och
med effekterna av Corona-pandemin. Under perioden januari-april 2020 inkom 80
ärenden (mot 110 ärenden samma period föregående år) och verksamheten visar för
perioden ett underskott på 95 tkr mot budget. Det är en stor utmaning för verksamheten
att hitta åtgärder för att kompensera detta underskott. Särskilt med tanke på att taxan
inte kommer justeras vid halvårsskiftet som förväntat.
GIS-verksamhetens resultat ligger i linje med budget för perioden.
Avfallsenheten
Prognos för helår är att verksamheten följer budget. De nya upphandlingarna som träder
i kraft i oktober har tagits med i beräkningarna. Vissa besparingar har redan gjorts och
börjar ge resultat, till exempel omlastningen på Högbytorp som upphört sedan slutet på
januari då de numera tömmer avfallet direkt på Eons anläggning. Dessa åtgärder samt
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den "buffert" som sparats inför satsningen på fyrfack i höst ger goda indikationer på att
avfallstaxan inte behöver höjas närmaste åren.
VA-enheten
Resultatet hittills i år ligger i linje med budget, men i enlighet med den beräknas
verksamheten lämna ett större underskott i år, ca 5 MSEK. En fortsatt stor
investeringsvolym och fortsatt behov av rekryteringar gör att vi ser behovet av en
taxehöjning vid årsskiftet 2020/2021 och en taxeöversyn är påbörjad.

2.4 Investeringsredovisning
Projekt

Total kalkyl

Förbrukat tom
2019

Prognos
2020

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

(tkr)
TN att fördela

900

0

900

900

0

Gatubelysning

2 000

0

2 000

2 000

0

Beläggningsunderhåll

3 985

0

3 985

3 985

0

Lekplatser

1 561

0

1 561

1 561

0

Bullerdämpande åtgärder

2 130

0

2 130

2 130

0

Trafik- och
tillgänglighetsprogram

6 709

0

6 709

6 709

0

Parkeringspaketet
Kungsängen

877

0

877

877

0

Trygghetsskapande åtgärder

845

0

845

845

0

Vägvisningsplan

600

0

600

600

0

Investering till upplag

500

0

500

500

0

Gröna Dalen

1 500

0

1 500

1 500

0

Frölundavägen

2 000

0

2 000

2 000

0

Kungsängen c etapp 3
Torget

28 900

25 505

3 395

3 395

0

Summa

52 507

25 505

27 002

27 002

0

Investeringsredovisning Avfall
Projekt

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

255

0

255

255

0

13 000

0

1 000

13 000

12 000

500

0

500

500

0

13 755

0

1 755

13 755

12 000

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

15 055

0

5 000

15 055

10 055

1 141

0

300

1 141

841

(tkr)
Nya containrar
kretsloppscentraler
Kretsloppsverksamhet och
tekniskt kontor
KLC i egen regi
Summa

Investeringsredovisning VA
Projekt
(tkr)
Ledningsrenovering & Servis
Ofördelat
Diverse inv. Maskiner

Tekniska nämnden, Tertialrapport 1 2020

11(16)

51 Tertialrapport 1 2020 Tekniska nämnden - TN 20/0164-2 Tertialrapport 1 2020 Tekniska nämnden : Tertialrapport 1 2020 (Tekniska namnden) 2020-05-14

Pumpstationer

10 817

0

4 000

10 817

6 817

Utredn. och åtg.
ovidkommande vatten

13 407

0

2 000

13 407

11 407

6 097

0

3 000

6 097

3 097

Dagvattendammar/-åtgärder

22 832

0

22 832

22 832

0

Utökat VAverksamhetsområde

52 922

0

6 000

52 922

46 922

5 110

0

1 500

5 110

3 610

12 500

0

2 500

12 500

10 000

500

0

0

500

500

Norrvattens ledningflytt

10 000

0

2 000

10 000

8 000

Åtgärder på
spillvattenledning BroJärfällatunneln

150 000

497

6 000

149 503

143 503

UBS-ledn
(Sigtunaledningen)

150 000

120 970

10 000

29 030

19 030

Vattenkiosker

1 193

0

100

1 193

1 093

Nya ledningar ospec

7 347

0

5 000

7 347

2 347

Projektera Näshagen, Tjusta

2 905

0

300

2 905

2 605

Ådö utbyggnad

43 172

0

10 000

43 172

33 172

Överföringsledning
Säbyholm

10 000

0

0

10 000

10 000

514 998

121 467

80 532

393 531

312 999

LPS-pumpar ospecificerat

Nytt fordon
Parken i Gröna dalen
Digitalisering

Summa

2.5 Kommentarer investeringsredovisning
Gata Park Trafik
Gatubelysning: Budget för 2020 är 2 000 tkr. Energibesparingen i och med byte till
LED har börjat slå igenom då driftkostnaderna för lagning och byte av armaturer på
LED belysningen har minskat. Kostnaden för elförbrukningen är ett fastpris för
respektive transformatorstation (ett antal olika mängd belysningspunkter är kopplade till
en och samma transformatorstation). Avläsningen i transformatorstationerna håller på
att bytas ut för att kostnaderna ska kunna regleras. Det behöver även investeras i ny
belysning på platser som idag upplevs mörka och otrygga samt se över belysning i
anslutning till gångtunnlar, övergångställen och stationsområden. Investeringsbudgeten
för belysning kommer att upparbetas i år. En del belysningsåtgärder kommer även att
genomföras inom projektet trygghetsskapande åtgärder.
Beläggning: Budget för 2020 är 3 985 tkr. Verksamheten har redan genomfört
asfaltering på bland annat Effektvägen och Råbyvägen. En inventering av vägnätet är
genomförd och utifrån den tas en åtgärdslista fram. En av vägarna som är aktuell för
asfaltering i år är Lillsjö badväg. Flera av kommunens stora vägar såsom
Enköpingsvägen och Granhammarsvägen är i behov av asfaltering. Behovet av att lägga
ny beläggning på dessa vägar har växt över tid och påverkas av att trafiken ökar ju mer
kommunen exploateras samt att även byggtrafiken påverkar vägarnas hållbarhet.
Åtgärdas inte detta inom en snar framtid behövs större satsningar med att exempelvis
riva upp delar eller hela vägbanan och bygga på underifrån, vilket kommer resultera i
högre kostnader och längre tid för trafikpåverkan i samband med arbetena. På grund av
den ansträngda väderleken under vintern 2018/2019 och eftersatt underhåll på det större
vägnätet i kommunen så kommer verksamheten med årets budget inte klara av att
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åtgärda alla skador, vilket kan komma att innebära fler skadeärenden från invånare som
skadat sina bilar. Det finns även många grusvägar i kommunen som är i dåligt skick och
som kräver större insatser. Prognosen är att investeringsbudgeten kommer att
upparbetas i år.
Rekreationsytor, lekytor och parker: Budget för 2020 är 1 561 tkr. Budgeten kommer
användas till kommunala rekreationsytor, lekplatser och parker. Det finns behov och
önskemål från medborgarna om att vi ska utveckla mindre planteringsytor, se över
befintliga planteringar i rondeller, bygga trafiklekplats i Brunna eller Kungsängen,
komplettera befintliga lekplatser med utvecklande lekutrustning och arbeta vidare med
säker skolväg. Utifrån gällande barnkonvention kommer verksamheten satsa på barn
och unga. Dessa projekt genomförs under sommar och höst 2020. Prognosen är att
investeringsbudgeten kommer att upparbetas i år.
Bullerdämpande åtgärder: För 2020 är budgeten inklusive ombudgeterade medel
2 130 tkr. Kommunens planerade utveckling innebär att fler kommuninvånare och
områden kommer att utsättas för ökat buller. Syftet med åtgärdsplanen är att begränsa
bullrets negativa påverkan på människor och miljöer. Målet är att uppnå hälsosamma
och attraktiva boende-, förskole- och skolmiljöer samt skydda ljudmiljön i parker, naturoch friluftsområden. Verksamheten har börjat arbeta aktivt med bulleråtgärder och
kommer som ett först steg i åtgärdsplan föreslå att bullerutsatta fastigheter erbjuds
möjligheten att söka bidrag för åtgärder. Ett arbete har påbörjats avseende bullervallen
på Blåsarvägen och planering för bullerskydd för de mest bullerutsatta fastigheterna i
kommunen. Prognosen är att investeringsbudgeten kommer att upparbetas i år.
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet: För 2020 är budgeten inklusive
ombudgeterade medel 6 709 tkr. Flera stora projekt i trafik- och
tillgänglighetsprogrammet pågår såsom GC-väg längs med Bygdegårdsvägen,
Klövtorpsvägen där upphandling av entreprenör pågår, projektering av regional GC-väg
längs med Enköpingsvägen etapp 2, underlag för upphandling av GC-väg mellan Tjusta
och Håbo-Tibble är under framtagande och upphandling för nya busshållplatser pågår.
Samtliga utredningar i årets TTP är påbörjade. Befolkningen ökar och det innebär även
att behov av projekt som främjar trafiksäkerhet och tillgänglighet ökar. Behovet finns
bland annat för nya gång- och cykelbanor som ansluter till nya områden samt
ombyggnationer för hastighetsdämpande åtgärder. Samtliga projekt är påbörjade och
prognosen är att investeringsbudgeten kommer att upparbetas i år.
Parkeringsåtgärder Kungsängen: För 2020 är budgeten inklusive ombudgeterade
medel 877 tkr. Infartsparkeringen i Kungsängen behöver effektiviseras och byggas om.
Infartsparkeringen är idag fullbelagd tidigt på dagen och behovet av ytterligare
parkeringsplatser är stor. Enheten har projekterat ett förslag för att hitta
yteffektiviseringar på befintlig infartsparkering i Kungsängen och
upphandlingsunderlag är under framtagande. Genom en mindre ombyggnation kan
ytterligare ca 50 parkeringsplatser skapas på befintlig infartsparkering i Kungsängen.
Verksamheten har även påbörjat planering för att tillskapa sex nya parkeringsplatser på
Furuhällsvägen för korttidsparkering. Prognosen är att investeringsbudgeten kommer att
upparbetas i år.
Trygghetsskapande åtgärder: För 2020 är budgeten inklusive ombudgeterade medel
845 tkr. Enheten arbetar aktivt för att förbättra tryggheten i kommunen.
Trygghetshöjande åtgärder som exempelvis röjningar och bättre belysning fortsätter
parallellt med satsningar på att skapa trevliga ytor som bidrar till ökad trygghet ("snyggt
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och tryggt"). Kommunen ska vara välvårdad och trevlig. Genom tidigare
trygghetsinventeringar och trygghetsvandringar samt genom egna iakttagelser och
tidigare studier har en åtgärdslista tagits fram med prioriteringar för trygghetsskapande
åtgärder. Det pågår även samarbete med olika aktörer som exempelvis
trygghetssamordnaren som arbetar för BID i Bro (Business Improved District),
Upplands-Brohus, polisen och övriga trygghetssamordanare. Sammantaget gör det att
enheten behöver lägga resurser och budget på åtgärder som gemensamt identifieras och
där åtgärder föreslås. Enheten fortsätter att vara delaktiga vid trygghetsvandingar där
även identifierade åtgärder kommer behövas genomföras. Prognosen är att budgeten
kommer att upparbetas i år.
Vägvisningsplan: Budget för 2020 är 600 tkr. Projektet med att byta ut
vägvisningsskyltar har påbörjats på huvudgatorna i Kungsängen och Brunna. Skyltar,
stolpar och fundament är inköpta och arbete med att byta ut dessa kommer ske löpande
under sommaren och hösten. Prognosen är att investeringsbudgeten kommer att
upparbetas i år.
Investering till upplag: Budgeten för 2020 är 500 tkr. Driftbehovet ökar i kommunen
och enheten behöver effektivisera verksamheten finns ett behov av att kunna ha ett
upplag som fungerar utifrån de behov som verksamheten har. Upplaget ska delas med
VA verksamheten. En behovsanalys är genomförd och det nuvarande upplaget vid
Korsängen behöver frigöras för andra ändamål. Prognosen är att investeringsbudgeten
kommer att upparbetas i år.
Parken i Gröna dalen (statsbidragsprojekt): Budgeten för 2020 är 1 500 tkr.
Kommunen har beviljats statsbidrag (från Boverket) för utveckling av städer till gröna
och hälsosamma platser samtidigt som utvecklingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet
God bebyggd miljö. Statsbidraget får inte användas till parkutrustning och hårdgjorda
ytor såsom lekutrustning, belysning, parkbänkar, cykelställ, papperskorgar, asfalterade
ytor och plattsättningar. För att fullfölja kommunens åtagande arbetar verksamheten
med att tillskapa dessa delar. Projektering pågår för hela området. Projektet är en del i
Utvecklingsprogram Gröna dalen som godkändes av kommunfullmäktige 16 maj 2018,
§ 58. Eftersom parkutrustning, lekutrustning, belysning, parkbänkar, cykelställ och
papperskorgar är delar som kommer i slutskedet av projektet så bedöms
investeringsbudgeten inte hinna upparbetas i år.
Frölundavägen: Budget för 2020 är 2 000 tkr. Kommunen är nu väghållare på
Frölundavägen och åtgärder har genomförts på vägen för att den ska ha kommunal
standard. Slutbesiktning är inte genomförd än. Prognosen för projektet är att det
kommer bli ett överskott på ca 200 tkr.
Kungsängens c etapp 3 Torget: Budgeten för 2020 är 3 395 tkr. Kungsängens torg
etapp 3 är färdigbyggt och slutbesiktat. Tekniska nämnden har beslutat föreslå
Kommunfullmäktige att flytta resterande medel till Trafik- och
tillgänglighetsprogrammet till förmån för projektet "Gång- och cykelväg mellan Tjusta
och Håbo-Tibble". Omfördelning av investeringsmedel beslutas av Kommunfullmäktige
i juni 2020.
Avfallsenheten
Kärlinköp fyrfack: Upphandlingen är genomförd och kostnaden landar nära
uppskattad investeringsbudget.
Containerinköp: Upphandlingen har försenats, men planen är att genomföra
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upphandlingen under året.
Kretsloppsverksamhet och tekniskt kontor: Planering för en ny kretsloppscentral
fortskrider och i förslag till FÖP finns förslag på placering. En medborgardialog
genomförs i maj-juni.
KLC i egen regi: Eftersom verksamheten kommer att vara kvar i nuvarande lokaler
minst 2-3 år kommer mindre renoveringar av personalutrymmen att genomföras för att
skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.
VA
Diverse maskiner: Inköp av en ny medelstor vibrationsplatta är genomförd.
Pumpstationer: Ett flertal pumpbyten har gjorts under året och utbyte av el- och
styrsystem är genomfört i samtliga äldre pumpstationer.
Tillskottsvatten: Inga investeringar genomförda hittills, bara eget utredningsarbete.
LPS-pumpar: En stor mängd LPS-pumpar har köpts in till kommande områden,
Sågbacken, Tjusta och Ådö skog.
Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln: Ett större försvarsarbete
genomförs just nu för anslutning av Tegelhagen.
UBS-ledningen: Mindre arbeten återstår, bl a Norrvattens tryckstegringsstation och
vissa åtgärder på kommunens pumpstationer. Genomförs senare i år.
Vattenkiosker: Ytterligare en vattenkiosk är färdigställd och driftsatt så kommunen har
en i Bro, en i Brunna på Kraftvägen och en i Kungsängen på Skolvägen. Ytterligare en
vattenkiosk kan bli aktuell i Håbo-Tibble.
Dagvatten: En dagvattendamm norr om Kungsängen IP är projekterad och entreprenad
påbörjas efter sommaren.
2019 beviljades statligt bidrag på 12,5 miljoner för utförande av dagvattenåtgärder i
Gröna Dalen. Verksamheten behöver skjuta till samma belopp fram till 2021.
Projektering och planering är i slutfasen.
Sedimenttömning av Tibbledammen pågår.
Nya ledningar, renovering och serviser: Redundansledningen vid Ekhammar
färdigställdes under våren.
Överföringsledning Säbyholm: Projektering är påbörjad, genomförande påbörjas
troligen tidigt 2021.
Ådö utbyggnad: Utbyggnad av Sågbacken är påbörjad och Ådö skog planeras
upphandlas under våren med entreprenadstart efter sommaren.
Utökat verksamhetsområde: Projektering av Tjusta och Håbo-Tibble kyrkby är i
slutfasen och upphandling påbörjas inom kort för start under hösten.
Projektering Näshagen och Tjusta: Förstudie och projektering av områdena norr om
Lejondalssjön inklusive Tjusta. Tjusta är nästan klart, de övriga ligger längre fram i
tiden, 2022 och framåt.
Fordon: En ny buss till VA-driften är införskaffad.
Anläggningsavgifter (ej specificerat projekt): Endast intäkter från
anläggningsavgifter. Alla fakturerade anläggningsavgifter ingår i den här posten, oavsett
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vilka projekt, exploateringar eller fastigheter de är kopplade till. Avgifterna periodiseras
över 40 år, förlängt från tidigare 30 år för att bättre spegla den längre livslängden och
avskrivningstiden på anläggningarna.

Tekniska nämnden, Tertialrapport 1 2020

16(16)

52 Svar på motion om att skapa vackra grönområden i vår kommun - TN 18/0137-9 Svar på motion om att skapa vackra grönområden i vår kommun : Svar på motion om att skapa vackra grönområden i vår kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

1 (2)

Er beteckning

TN 18/0137

Linda Edgren
Tekniska avdelningen

Tekniska nämnden

Linda.Edgren@upplands-bro.se

Svar på motion om att skapa vackra
grönområden i vår kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag till remissyttrande, daterat den 21 januari 2020.

Sammanfattning
Den 10 april 2019 inkom en motion om att skapa vackra grönområden från
Vänsterpartiet.
Vänsterpartiet beskriver i motionen ett förslag om att kommunen skall:
 Avsluta entreprenaden för renhållning, plogning och sandning.


Bygga upp en verksamhet i egen regi som sköter parkytor, renhållning,
snöröjning, sandning med mera.



Inrätta tjänsten kommunträdgårdsmästare.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari
2020



Yttrande - Motion om trädförsörjningsstrategi, daterad den 21 januari
2020



Motion om att skapa vackra grönområden i vår kommun, daterad den
10 april 2018

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Om Upplands-Bro kommun arbetar för att skapa trevligare och tryggare ytor
samt skapar ett större engagemang i drift av kommunens vägar och grönytor
påverkar det hur barnen kan röra sig i samhället. Det skapar även möjlighet till
lek och utomhusvistelse som även främjar hälsan.
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Datum

Vår beteckning

TN 18/0137

Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tekniskchef

Therese Eriksson
Enhetschef Gata/park/trafik

Bilagor
1. Yttrande - Motion om trädförsörjningsstrategi, daterad den 21 januari
2020
2. Motion om att skapa vackrare grönområden i vår kommun, daterad 10
april 2018
Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
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YTTRANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

Lina Bergkvist

2020-01-20

TN 18/0137

Enheten Gata/Park/Trafik

Tekniska nämnden

Er beteckning

Lina.Bergkvist@upplands-bro.se

Svar på motion om att skapa vackra
grönområden i vår kommun
Den 10 april 2019 inkom en motion om att skapa vackra grönområden från
Vänsterpartiet.
Vänsterpartiet beskriver i motionen ett förslag om att kommunen skall:


Avsluta entreprenaden för renhållning, plogning och sandning



Bygga upp en verksamhet i egen regi som sköter parkytor, renhållning,
snöröjning, sandning med mera



Inrätta tjänsten kommunträdgårdsmästare

I motionen hänvisar Vänsterpartiet till de parker och grönområden om
Enköpings kommun har. Där beskrivs att det på senare år har byggt upp
praktfulla parker med perenna växter som får medborgare och turister att njuta
av dessa grönområden. I motionen står att hemligheten för det som Enköping
skapats ligger i att dom som kommun tog ett övergripande tag om kommunens
grönområden genom att sköta parker och vägar i egen regi med sikte på att
försköna kommunen och för detta ändamål anställde de även en
stadsträdgårdsmästare som skall lägga en långsiktig skötselplan samt ansvara
för planens genomförande och drift. Vänsterpartiet föreslår därför att
Upplands-Bro kommun ska göra detsamma, att ta över drift och underhåll i
egen regi samt anställa en stadsträdgårdsmästare samt att detta skall finansieras
inom redan befintliga budgetramar.
Samhällsbyggnadskontoret anser att stadsträdgårdsmästarens roll redan
uppfylls av funktioner inom Tekniska avdelningens verksamhet, samt att det
finns delar i förslaget som är en lång process att genomföra och kräver
investeringsmedel.
1. Kontoret har idag en Parkförvaltare, en Gatutekniker samt en
Driftledare som har ansvaret för skötselplaner, genomförande och drift
av detta. Samt effektivisering inom respektive område.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

2. Kommunens gällande avtal med driftentreprenören löper ut 2021-0531, men möjlighet till förlängning 3 år.
3. Om kommunen skall ta över samtlig drift i egen regi krävs det stora
investeringar, inte bara i maskiner utan även i en ny anläggning för
driftpersonal med utrymmen för upplag och maskinpark.
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Datum

Vår beteckning

2020-01-20

TN 18/0137

4. Att ha en helt egen drift för samtlig vinterväghållning, sandupptagning,
renhållning, övrigt vägunderhåll samt grönyteskötsel kräver en stor
personalstyrka och arbetsledning. Det behövs även en jourverksamhet i
egen regi för att klara bland annat snöröjning.
Sammanfattningsvis finns inte möjligheter att genomföra förslaget. Idag
genomförs en mindre del av driften i egen regi och balansen mellan den och
driftentreprenaden är väl avvägd. En utökning av egen drift medför stora
kostnader och det är en lång process att genomföra. Rollen
stadsträdgårdsmästare anser Tekniska kontoret täcks upp av den samlade
kunskap som finns på avdelningen.

Marcus Sköld (M)
Tekniska nämndens ordförande
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

kommunstyrelsen
den 10 april 2018 11:10
Tekniska nämnden
Remiss - Motion om att skapa vackra grönområden i vår kommun - KS
17/0305
Motion om att skapa vackra grönområden i vår kommun.pdf

Hej
Här kommer en Motion om att skapa vackra grönområden i vår kommun för yttrande.

Med vänliga hälsningar,
Lindamari Nilsson
Registrator
Kanslistaben, Kommunledningskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
08-518 377 86
linda-mari.nilsson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
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 MOTION OM ATT SKAPA VACKRA GRÖNOMRÅDEN I VÅR KOMMUN
Enköping kallar sig med rätta ”parkernas stad”.  Enköping har en blomsterprakt och
trädgårdsskötsel att avundas, med otaliga gröna rum. Enköpings parker har den
kvaliteten idag att de blivit en turistattraktion och det anordnas resor till Enköping där
en rundvandring i parkerna är delar av eller hela upplevelsepaketet.
Det har inte alltid varit så och det har heller inte så länge varit så.
För en 10-15 år sedan sköttes Enköpings parker som de flesta parker i svenska städer.
En entreprenör klippte gräsmattor och häckar samt placerade ut blomsterpottor med
säsongens blommor på vårarna på ett flertal platser i kommunen.
Hemligheten med de underbara parkerna och grönområdena i Enköping är att staden
tröttnade på blomsterpottorna och ville ta ett genomgripande tag om kommunens
grönområden. Man beslöt att sköta parker och vägar i egen regi med sikte på att
försköna kommunen och för detta ändamål anställde man en stadsträdgårdsmästare.
Denna har skapat ett team med kunniga trädgårdsmänniskor runtom sig och genom att
arbeta i huvudsak med perenna växter, lyckats att skapa de miljöer man kan njuta av
idag, utan extra tilldelade medel ur kommunens budget, utan hållit samma budget som
om kommunen fortsatt köpt in underhållstjänst för sina planteringar och grönytor.
 regi.
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2018 löper vår kommuns kontrakt ut med de entrepenörer som sköter våra
grönområden och renhåller, plogar och sandar våra vägar.
Detta är ett lysande tillfälle att ta tillbaka den här verksamheten i kommunal regi och att
göra som Enköping, och anställa en Stadsträdgårdsmästare.
Denne skulle, inom befintliga budgetramar för verksamheterna, kunna bygga upp en
organisation som kan arbeta med våra grönområden under vår-sommar-höst och även
ansvara för snöröjning och sandning under vintern.
Idag är Upplands-Bro en ganska grön kommun med mycket som kan betecknas som
landsbygd. Samtidigt växer kommunen kraftigt och nybyggnationer är på gång eller
planeras på allt fler platser. En förtätning av tätorterna i kommunen är oundviklig.
Vårt behov av vackra grönområden kommer därför bara att öka under årens lopp och
börjar vi arbeta med dem och planera för dem redan nu, kommer vi kunna se frukten av
detta arbete i samma takt som de nya bostadsområdena växer fram.
En sammanhållen trädgårdsskötsel med i huvudsak perenna växter där man tar hänsyn
till klimat och jordmån är dessutom betydligt ekologiskt hållbarare än att varje år köpa
in växthusodlade säsongsväxter som sedan slängs när säsongen är över. Med perenna
växter kan man helt enkelt plantera ut dem till  krukor på våren som man ställer ut, och
när hösten kommer, planteras de tillbaka i jorden och övervintrar till nästa år.
Därför yrkar vi på att
● Entreprenaden för renhållning plogning och sandning avslutas.
● Kommunen bygger upp en verksamhet i egen regi som sköter om parkytor,
renhållning, snöröjning, sandning m.m. som beskrivs i motionen.
● Kommunen inrättar tjänsten kommunträdgårdsmästare från 2018.
Kerstin Åkare
Vänsterpartiet, 1 6 oktober 2017.

53 Medborgarförslag om att göra om grusplanen på Fjärilstigen till en gräsplan - TN 19/0152-5 Medborgarförslag om att göra om grusplanen på Fjärilstigen till en gräsplan : Medborgarförslag om att göra om grusplanen på Fjärilstigen till en gräsplan

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

1 (3)

Er beteckning

TN 19/0152

Linda Edgren
Tekniska avdelningen

Tekniska nämnden

Linda.Edgren@upplands-bro.se

Medborgarförslag om att göra om grusplanen
på Fjärilstigen till en gräsplan
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag att inte
kommunen kommer göra åtgärder på grusplanen på Fjärilstigen. Upplands-Bro
kommun är inte markägare för aktuell yta och kan därmed inte göra åtgärder
där. Tekniska avdelningen skickar förslaget till aktuell fastighetsägare.

Sammanfattning
Den 17 januari 2019 inkom ett medborgarförslag om att göra om grusplanen på
Finnstastigen till en gräsplan. Med ändamål att få ut barn för aktivt lekande.
Målet är att skapa sysselsättning för fotbollsintresserade ungdomarna samt att
ytan ligger centralt och kan därför användas av och locka fler medborgare.
Medborgaren beskriver även att om fler använder ytan så gynnar det även
verksamheter runt omkring såsom kiosken.
Upplands-Bro kommun ser positivt till förslagsställarens förslag om att göra
ytor i kommunen mer attraktiva för medborgare och att det även gynnar handel
i kommunen. Kommunen är inte markägare av ytan som förslagsställaren
beskriver och kan därför inte göra något där. Däremot skickar kommunen
förslaget vidare till aktuell fastighetsägare.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 16 januari
2020



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
20 mars 2019



Medborgarförslag daterat den 2 februari 2019

UBK1005, v2.0, 2014-11-03
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Datum

Vår beteckning

TN 19/0152

Ärendet
Den 17 januari 2019 inkom ett medborgarförslag om att göra om grusplanen på
Finnstastigen till en gräsplan. Med ändamål till att få ut barn för aktivt lekande.
Målet är att skapa sysselsättning för fotbollsintresserade ungdomarna samt att
ytan ligger centralt och kan därför användas av och locka fler medborgare.
Medborgaren beskriver även att om fler använder ytan så gynnar det även
verksamheter runt omkring såsom kiosken.
Upplands-Bro kommun ser positivt till förslagsställarens förslag om att göra
ytor i kommunen mer attraktiva för medborgare och att det även gynnar handel
i kommunen.
Kommunen är inte markägare av ytan som förslagsställaren beskriver och kan
därför inte göra något där. Tekniska avdelningen översänder medborgarens
önskemål till aktuell fastighetsägare.

Figur 1. Blåmarkerat område visar kommunal mark. Pilen visar aktuell grusplan.

Barnperspektiv
Barnens aktiva livskvalitet påverkas av detta medborgarförslag. Det är viktigt
att skapa ytor för barn och ungdomar som bidrar till fysik aktivitet och för att
främja umgänge och hälsa. Förslaget är positivt för barn och lämnas till
markägaren som förslag.
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Datum

Vår beteckning

TN 19/0152

Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef Gata/park/trafik

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den 20
mars 2019
2. Medborgarförslag daterat den 2 februari 2019
Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
 Förslagsställaren
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 45

2019-03-20

Medborgarförslag om att göra om
grusplanen på Fjärilsstigen till en
gräsplan
Dnr KS 19/0103

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 7 februari 2019 inkom ett medborgarförslag om att göra om grusplanen på
Fjärilsstigen till en gräsplan.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 7 februari 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

1 (2)

Er beteckning

TN 19/0231

Linda Edgren
Tekniska avdelningen

Tekniska nämnden

Linda.Edgren@upplands-bro.se

Yttrande- Motion om trädförsörjningsstrategi
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag till remissyttrande, daterat den 21 januari 2020.

Sammanfattning
Den 14 juni 2019 inkom en motion från Miljöpartiet (ref.nr KS 19/0354).
Miljöpartiet beskriver i motionen ett önskemål om att kommunen skall anta en
trädförsörjningsstrategi i enlighet med begreppet ekologisk kompensation.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 21 januari
2020



Tekniska nämndens yttrande – motion om trädförsörjningsstrategi,
daterat den 21 januari 2020



Motion om trädförsörjningsstrategi, daterad den 14 juni 2019

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Grönområden främjar ökad rörelse, fysisk och psykisk aktivitet samt hälsa för
barnen. Det är viktigt för barn att ha möjlighet till lek och fysisk aktivitet i
naturnära området. Att bevara, underhålla och plantera nya träd och
skogspartier i bostadsnära områden är en del av det dagliga arbetet som
Samhällsbyggnadskontoret arbetar med.
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Datum

Vår beteckning

TN 19/0231

Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef Gata park trafik

Bilagor
1. Yttrande – Motion om trädförsörjningsstrategi, daterad den 21 januari 2020
2. Motion om trädförsörjningsstrategi, daterad den 14 juni 2019
3. Följebrev Kommunstyrelsen, daterad den 20 juni 2019
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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YTTRANDE
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Datum

Vår beteckning

Lina Bergkvist

2020-01-21

TN 19/0231

Enheten Gata/Park/Trafik

Tekniska nämnden

Er beteckning

Lina.Bergkvist@upplands-bro.se

Yttrande - Motion om trädförsörjningsstrategi
Den 14 juni 2019 inkom en motion från Miljöpartiet. Miljöpartiet beskriver i
motionen ett önskemål om att kommunen skall anta en trädförsörjningsstrategi
i enlighet med begreppet ekologisk kompensation.
Miljöpartiet beskriver i motionen två önskemål:


att kommunen bör tar ett större ansvar för trädbeståndet och att det
planteras nya träd i Upplands-Bro kommun, särskilt i de nya
stadsdelarna. Trycket på att bygga fler bostäder är stort i
Stockholmsregionen och Upplands-Bro kommun tar sin del av ansvaret
för att fler ska få bostad. Många träd går förlorade när grävmaskinerna
gör sitt jobb och i många fall ersätts borttagna träd inte med nya.



att Upplands-Bro kommun antar en trädförsörjningsstrategi.

Miljöpartiet beskriver även i motionen om de goda effekter som träd i
bostadsnära områden bidrar med: ”Tio träd i kvarteret får dig att känna dig sju
år yngre enligt en kanadensisk studie! Detta får man naturligtvis ta med en
nypa salt men forskare är eniga om att träd får dig att må bättre. Träd renar
luften från partiklar, ozon och kväveoxider vilket minskar risken för många
allvarliga sjukdomar och de är vackra att se på vilket ökar trivseln. Gamla
träd utgör värdefulla biotoper för fåglar samt bin och andra insekter”.
Tekniska nämnden anser att förslaget om trädförsörjningsstrategin redan
uppfylls med funktioner inom tekniska, mark och exploaterings samt
övergripande samhällsplaneringens avdelningar.
Samtliga berörda inom området från avdelningarna tekniska, mark och
exploatering samt övergripande samhällsplanering är ständigt med och
granskar landskaps handlingarna inför nya exploateringar.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ett av målen som berörda tjänstepersoner från de olika avledningarna har är att
ständigt motverka och förebygga, när en åtgärd eller verksamhet kan innebära
en betydande försvagning av den gröna infrastrukturen i ett område, alternativt
att det kompenserar med nyanläggning och planteringar av olika slag.
Samhällsbyggnadskontoret har idag en parkförvaltare och två
kommunekologer samt projektledare med gedigen erfarenhet och förståelse för
bevarandevärde för träd, trädmiljöer och ekologiska kompensationer. Samtliga
är väl införstådda i värdet av att plantera nya träd, och hur träden bidrar till en
hållbar utveckling.
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Datum

Vår beteckning

2020-01-21

TN 19/0231

Tekniska avdelningen anser att Upplands-Bro kommun arbetar på ett
strategiskt sätt med trädförsörjning och har den kompetens som krävs för att
bevara och kompensera det trädbestånd som finns och behövs i kommunen och
därmed är en separat trädförsörjningsstrategi inte nödvändig i dagsläget.
Marcus Sköld (M)
Tekniska nämndens ordförande
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Sara Ridderstedt
den 14 juni 2019 10:47
kommunstyrelsen
Motion

Miljöpartiet föreslår trädförsörjningsstrategi
Tio träd i kvarteret får dig att känna dig sju år yngre enligt en kanadensisk studie! Detta får man
naturligtvis ta med en nypa salt men forskare är eniga om att träd får dig att må
bättre. Träd renar luften från partiklar, ozon och kväveoxider vilket minskar risken för många
allvarliga sjukdomar och de är vackra att se på vilket ökar trivseln. Gamla träd utgör värdefulla
biotoper för fåglar samt bin och andra insekter.
Träden påverkar också det lokala klimatet genom att erbjuda skugga i allt högre temperaturer,
och de minskar risken för översvämningar. Dessutom binder de koldioxid. Trycket på att bygga
fler bostäder är stort i Stockholmsregionen och Upplands-Bro tar sin del av ansvaret för att fler
ska få bostad. Många träd går förlorade när grävmaskinerna gör sitt jobb och i många fall ersätts
borttagna träd inte med nya.
Miljöpartiet vill att :
* Kommunen tar ett större ansvar för trädbeståndet och att det planteras nya träd i UpplandsBro, särskilt i de stadsdelarna där det har byggts mest på senare år.
* Miljöpartiet föreslår att Upplands-Bro kommun antar en trädförsörjningsstrategi i enlighet med
begreppet ekologisk kompensation (Vägledning från Naturvårdsverket gällande
stadsplanering). Naturvårdsverket anser att krav på kompensation särskilt bör övervägas i
samband med intrång i områden med höga naturvärden, vid påverkan på den gröna
infrastrukturen och viktiga ekosystemtjänster samt i samband med påverkan på områden med
högt exploateringstryck.
Sara Ridderstedt (Mp)

Skaffa Outlook för Android
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

kommunstyrelsen
den 20 juni 2019 12:43
Tekniska nämnden
Remiss - motion om trädförsörjningsstrategi, KS 19/0354
Motion om trädförsörjningsstrategi.pdf

Hej
Här kommer en remiss för yttrande. Tekniska nämndens svar ska skickas senast den 24 september 2019
till Kommunstyrelsen@upplands-bro.se med hänvisning till vårat ref.nr KS 19/0354.
Bilaga: Motion om trädförsörjningsstrategi
Med vänliga hälsningar
Lindamari Nilsson
Registrator
Kanslistaben, Kommunledningskontoret
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
08-518 377 86
linda-mari.nilsson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se

Upplands-Bro, kommunen som ger plats!
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Linda Edgren
Tekniska avdelningen

Vår beteckning
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Er beteckning

TN 19/0269
Tekniska nämnden

Linda.Edgren@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om att ordna
belysning på gångväg i Bro
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag och
hänvisar till att ytan enligt detaljplan är park-och planteringsyta samt att det
finns separerade gångbanor med belysning i området som leder till samma
målpunkt.

Sammanfattning
Den 16 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp belysning på en
asfalterad gångväg mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen. Förslagsställaren
beskriver att gångvägen är mörk, framförallt under den mörka årstiden och att det
känns olustigt och otryggt att gå där. Förslagsställaren beskriver att på grund av
dålig belysning så ser man inte vad som döljer sig i buskar, bakom träd eller
bakom befintlig el central. Förslagsställaren själv har sett att folk ”står och
trycker” där.
Samhällsbyggnadskontoret fick den 28 oktober 2019 i uppgift av Tekniska
nämnden att höra med samfälligheten/samfälligheterna vid denna passage om de
vill ha en gångväg med belysning där samt redovisa vad kostnaderna blir för en
gångväg med kommunal standard samt vad anläggande av belysning kostar.
Samhällsbyggnadskontoret har via lantmäteriet och SFR (Sveriges
samfällighetsföreningsregister) undersökt om det finns någon förening som
förvaltar Bro Prästgård S:6 i Upplands-Bro kommun. Dock finns det ingen
förening som förvaltar detta område vilket gör att det inte finns någon ansvarig
att kontakta angående frågan gällande gångväg och belysning i området.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Gångvägen mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen är 43 meter lång och
skulle behöva ha en bredd på minst 2,5 meter för att tillgodose krav om
tillgänglighetsanpassning samt att maskiner för snöröjning ska kunna köra där.
Kostnaden för att bygga denna gångväg men kommunal standard blir ca 550
tkr för att få en bra vägbyggnad och asfalterad yta. Belysning skulle kosta ca
75 tkr. Utöver investeringskostnad tillkommer kostnad för drift av både
gångvägen och belysningen. Denna kostnad uppgår till ca 50 tkr per år.
Samhällsbyggnadskontoret står fast vid förslaget att inte utföra några åtgärder
vid denna passage på grund av att det är utpekat som park-och planteringsyta i
detaljplanen samt att det finns gångvägar runtomkring som har belysning och
som är separerade från trafik.
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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Datum

Vår beteckning

TN 19/0269

Samhällsbyggnadskontoret tackar åter igen för medborgarförslaget och ser mycket
positivt på medborgare som engagerar sig trygghetsfrågor som är viktigt för
kommunen.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 4 maj 2020



Protokollsutdrag från Tekniska nämnden § 80, daterat den 28 oktober 2019



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 12 september
2019



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den 12
juni 2019



Inkommen medborgarförslag den 16 maj 2019

Ärendet
Upplands-Bro kommun har mottagit ett medborgarförslag om att sätta upp
belysning på en asfalterad gångväg mellan Lantmätarvägen 21 och Snickarvägen
eftersom gångvägen upplevs som mörk och otrygg.
Upplands-Bro kommun delar förslagsställarens uppfattning om att gångbanor ska
vara upplysta och trygga. Enligt gällande detaljplan för området är detta en parkoch planteringsyta, det vill säga ingen gångbana (se bild 1 nedan). Genom åren har
gående och cyklister använt den som genväg och trampat upp stigen. Att asfalt
ligger här finns inget avtal för eller beställning av från kommunens sida.
Kommunen vinterväghåller därmed ej gångvägen. Det ska vara ett grönstråk som
detaljplanen anger och gående hänvisas till vägar runt omkring som har belysning.
Den finns inte rapporterad till nationella vägdatabasen som en gångväg och den är
inte heller en registrerad gång- och cykelväg (se bild 2 nedan). Kommunen har
inga planer på att sätta upp belysning här utan arbetar istället för att skapa
trafiksäkra och trygga möjligheter för oskyddade trafikanter att använda
omkringliggande vägar som kommunen ansvarar för driften av.
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Datum

Vår beteckning

TN 19/0269

Figur 1. Urklipp från gällande detaljplan för aktuellt område (daterad 1 mars 1967).

Figur 2. Karta över aktuellt område i Bro (röd pil visar den gångväg som medborgarförslaget avser).
Blå markering anger där kommunen är väghållare.
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Datum

Vår beteckning

TN 19/0269

Figur 3.Bilder från gångväg mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen.

Samhällsbyggnadskontoret har via lantmäteriet och SFR (Sveriges
samfällighetsföreningsregister) undersökt om det finns någon förening som
förvaltar Bro Prästgård S:6 i Upplands-Bro kommun. Dock finns det ingen
förening som förvaltar detta område vilket gör att det inte finns någon ansvarig
att kontakta angående frågan gällande gångväg och belysning i området.

Gångvägen mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen är 43 meter lång och
skulle behöva ha en bredd på minst 2,5 meter för att tillgodose krav om
tillgänglighetsanpassning samt att maskiner för snöröjning ska kunna köra där.
Kostnaden för att bygga denna gångväg men kommunal standard blir ca 550
tkr för att få en bra vägbyggnad och asfalterad yta. Belysning skulle kosta ca
75 tkr. Utöver investeringskostnad tillkommer kostnad för drift av både
gångvägen och belysningen. Denna kostnad uppgår till ca 50 tkr per år.
Samhällsbyggnadskontoret står fast vid förslaget att inte utföra några åtgärder
vid denna passage på grund av att det är utpekat som park-och planteringsyta i
detaljplanen samt att det finns gångvägar runtomkring som har belysning och
som är separerade från trafik.
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Datum

Vår beteckning

TN 19/0269

Barnperspektiv
Väl genomtänkta och trafiksäkra gång- och cykelvägar i kommunen ökar
tryggheten och möjligheten för barn och ungdomar att röra sig på ett säkert sätt i
kommunen, vilket främjar både det sociala livet och även hälsan.

Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Tekniska nämnden § 80, daterat den 28 oktober 2019
2. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 12 september
2019
3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den 12
juni 2019
4. Inkommit medborgarförslag, daterad den 16 maj 2019

Beslut sänds till




Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE

Therese Eriksson
Enhetschef gata/park/trafik
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 8-581 694 64
therese.eriksson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-05-04

TN 19/0269

1 (5)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Svar på Medborgarförslag om att ordna
belysning på gångväg i Bro
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag och
hänvisar till att ytan enligt detaljplan är park-och planteringsyta samt att det
finns separerade gångbanor med belysning i området som leder till samma
målpunkt.

Sammanfattning
Den 16 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp belysning på en
asfalterad gångväg mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen. Förslagsställaren
beskriver att gångvägen är mörk, framförallt under den mörka årstiden och att det
känns olustigt och otryggt att gå där. Förslagsställaren beskriver att på grund av
dålig belysning så ser man inte vad som döljer sig i buskar, bakom träd eller
bakom befintlig elcentral. Förslagsställaren själv har sett att folk ”står och trycker”
där.
Samhällsbyggnadskontoret fick den 28 oktober 2019 i uppgift av Tekniska
nämnden att höra med samfälligheten/samfälligheterna vid denna passage om de
vill ha en gångväg med belysning där samt redovisa vad kostanderna blir för en
gångväg med kommunal standard samt vad anläggande av belysning kostar.
Samhällsbyggnadskontoret har via lantmäteriet och SFR (Sveriges
samfällighetsföreningsregister) undersökt om det finns någon förening som
förvaltar Bro Prästgård S:6 i Upplands-Bro kommun. Dock finns det ingen
förening som förvaltar detta område vilket gör att det inte finns någon ansvarig
att kontakta angående frågan gällande gångväg och belysning i området.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Gångvägen mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen är 43 meter lång och
skulle behöva ha en bredd på minst 2,5 meter för att tillgodose krav om
tillgänglighetsanpassning samt att maskiner för snöröjning ska kunna köra där.
Kostnaden för att bygga denna gångväg men kommunal standard blir ca 550
tkr för att få en bra vägbyggnad och asfalterad yta. Belysning skulle kosta ca
75 tkr. Utöver investeringskostnad tillkommer kostnad för drift av både
gångvägen och belysningen. Denna kostnad uppgår till ca 50 tkr per år.
Samhällsbyggnadskontoret står fast vid förslaget att inte utföra några åtgärder
vid denna passage på grund av att det är utpekat som park-och planteringsyta i
detaljplanen samt att det finns gångvägar runtomkring som har belysning och
som är separerade från trafik.
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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Datum

Vår beteckning

2020-05-04

TN 19/0269

Samhällsbyggnadskontoret tackar åter igen för medborgarförslaget och ser mycket
positivt på medborgare som engagerar sig trygghetsfrågor som är viktigt för
kommunen.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 4 maj 2020



Protokollsuttdrag från Tekniska nämnden § 80, daterat den 28 oktober
2019



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 12 september
2019



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den 12
juni 2019



Inkommen medborgarförslag den 16 maj 2019

Ärendet
Upplands-Bro kommun har mottagit ett medborgarförslag om att sätta upp
belysning på en asfalterad gångväg mellan Lantmätarvägen 21 och Snickarvägen
eftersom gångvägen upplevs som mörk och otrygg.
Upplands-Bro kommun delar förslagsställarens uppfattning om att gångbanor ska
vara upplysta och trygga. Enligt gällande detaljplan för området är detta en parkoch planteringsyta, det vill säga ingen gångbana (se bild 1 nedan). Genom åren har
gående och cyklister använt den som genväg och trampat upp stigen. Att asfalt
ligger här finns inget avtal för eller beställning av från kommunens sida.
Kommunen vinterväghåller därmed ej gångvägen. Det ska vara ett grönstråk som
detaljplanen anger och gående hänvisas till vägar runt omkring som har belysning.
Den finns inte rapporterad till nationella vägdatabasen som en gångväg och den är
inte heller en registrerad gång- och cykelväg (se bild 2 nedan). Kommunen har
inga planer på att sätta upp belysning här utan arbetar istället för att skapa
trafiksäkra och trygga möjligheter för oskyddade trafikanter att använda
omkringliggande vägar som kommunen ansvarar för driften av.
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Datum

Vår beteckning

2020-05-04

TN 19/0269

Figur 1. Urklipp från gällande detaljplan för aktuellt område (daterad 1 mars 1967).

Figur 2. Karta över aktuellt område i Bro (röd pil visar den gångväg som medborgarförslaget avser).
Blå markering anger där kommunen är väghållare.
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Datum

Vår beteckning

2020-05-04

TN 19/0269

Figur 3.Bilder från gångväg mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen.

Samhällsbyggnadskontoret har via lantmäteriet och SFR (Sveriges
samfällighetsföreningsregister) undersökt om det finns någon förening som
förvaltar Bro Prästgård S:6 i Upplands-Bro kommun. Dock finns det ingen
förening som förvaltar detta område vilket gör att det inte finns någon ansvarig
att kontakta angående frågan gällande gångväg och belysning i området.

Gångvägen mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen är 43 meter lång och
skulle behöva ha en bredd på minst 2,5 meter för att tillgodose krav om
tillgänglighetsanpassning samt att maskiner för snöröjning ska kunna köra där.
Kostnaden för att bygga denna gångväg men kommunal standard blir ca 550
tkr för att få en bra vägbyggnad och asfalterad yta. Belysning skulle kosta ca
75 tkr. Utöver investeringskostnad tillkommer kostnad för drift av både
gångvägen och belysningen. Denna kostnad uppgår till ca 50 tkr per år.
Samhällsbyggnadskontoret står fast vid förslaget att inte utföra några åtgärder
vid denna passage på grund av att det är utpekat som park-och planteringsyta i
detaljplanen samt att det finns gångvägar runtomkring som har belysning och
som är separerade från trafik.
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Datum

Vår beteckning

2020-05-04

TN 19/0269

Barnperspektiv
Väl genomtänkta och trafiksäkra gång- och cykelvägar i kommunen ökar
tryggheten och möjligheten för barn och ungdomar att röra sig på ett säkert sätt i
kommunen, vilket främjar både det sociala livet och även hälsan.

Mathias Ranthanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Namn
Titel

Titel

Bilagor
1. Protokollsuttdrag från Tekniska nämnden § 80, daterat den 28 oktober
2019
2. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 12 september
2019
3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den 12
juni 2019
4. Inkommet medborgarförslag, daterad den 16 maj 2019

Beslut sänds till

 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige
 Akt
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 80

2019-10-28

Medborgarförslag om att ordna
belysning på gångväg mellan
Lantmätarvägen och Snickarvägen i
Bro
Dnr TN 19/0269

Beslut
Återremiss med uppdrag åt samhällsbyggandschefen att höra med
samfälligheten/samfälligheterna vid denna passage om de vill ha en gångväg
med belysning där samt redovisa vad kostnaderna uppgår till för att anlägga en
gångväg som uppfyller kommunens standard och därtill vad anläggande av
belysning kostar.

Sammanfattning
Den 16 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp belysning på en
asfalterad gångväg mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen.
Förslagsställaren beskriver att gångvägen är mörk, framförallt under den mörka
årstiden och att det känns olustigt och otryggt att gå där. Förslagsställaren
beskriver att på grund av dålig belysning så ser man inte vad som döljer sig i
buskar, bakom träd eller bakom befintlig elcentral. Förslagsställaren själv har
sett att folk ”står och trycker” där.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ser mycket
positivt på medborgare som engagerar sig trygghetsfrågor som är viktigt för
kommunen.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 12 september
2019



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
12 juni 2019



Inkommen medborgarförslag den 16 maj 2019

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag och hänvisar till att ytan enligt detaljplanen är park- och planteringsyta
och inte är planerad som gångväg.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2019-10-28

Yrkande
Catharina Andersson (S) yrkar på återremiss för att efterhöra samfällighetens
åsikt när det gäller belysning samt att träffa avtal om skötseln av berörd
gångväg.
Marcus Sköld (M) yrkar efter ajournering på återremiss och ger
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att höra med
samfälligheten/samfälligheterna vid denna passage om de vill ha en gångväg
med belysning där samt redovisa vad kostnaderna uppgår till för att anlägga en
gångväg som uppfyller kommunens standard och därtill vad anläggande av
belysning kostar.
Catharina Andersson (S) jämkar sig med Marcus Skölds (M) förslag.

Beslutet skickas till:




Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Linda Edgren

2019-09-12

TN 19/0269

Tekniska avdelningen

Tekniska nämnden

1 (4)

Er beteckning

Linda.Edgren@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om att ordna
belysning på gångväg i Bro
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag och hänvisar till att ytan enligt detaljplanen är park- och planteringsyta
och inte är planerad som gångväg.

Sammanfattning
Den 16 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp belysning på en
asfalterad gångväg mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen. Förslagsställaren
beskriver att gångvägen är mörk, framförallt under den mörka årstiden och att det
känns olustigt och otryggt att gå där. Förslagsställaren beskriver att på grund av
dålig belysning så ser man inte vad som döljer sig i buskar, bakom träd eller
bakom befintlig elcentral. Förslagsställaren själv har sett att folk ”står och trycker”
där.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ser mycket
positivt på medborgare som engagerar sig trygghetsfrågor som är viktigt för
kommunen.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 12 september
2019



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
12 juni 2019



Inkommen medborgarförslag den 16 maj 2019

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Upplands-Bro kommun har mottagit ett medborgarförslag om att sätta upp
belysning på en asfalterad gångväg mellan Lantmätarvägen 21 och
Snickarvägen eftersom gångvägen upplevs som mörk och otrygg.
Upplands-Bro kommun delar förslagsställarens uppfattning om att gångbanor
ska vara upplysta och trygga. Enligt gällande detaljplan för området är detta en
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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Datum

Vår beteckning

2019-09-12

TN 19/0269

park- och planteringsyta, det vill säga ingen gångbana (se bild 1 nedan).
Genom åren har gående och cyklister använt den som genväg och trampat upp
stigen. Att asfalt ligger här finns inget avtal för eller beställning av från
kommunens sida. Kommunen vinterväghåller därmed ej gångvägen. Det ska
vara ett grönstråk som detaljplanen anger och gående hänvisas till vägar runt
omkring som har belysning. Den finns inte rapporterad till nationella
vägdatabasen som en gångväg och den är inte heller en registrerad gång- och
cykelväg (se bild 2 nedan). Kommunen har inga planer på att sätta upp
belysning här utan arbetar istället för att skapa trafiksäkra och trygga
möjligheter för oskyddade trafikanter att använda omkringliggande vägar som
kommunen ansvarar för driften av.

Figur 1. Urklipp från gällande detaljplan för aktuellt område (daterad 1 mars
1967).
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Datum

Vår beteckning

2019-09-12

TN 19/0269

Figur 2. Karta över aktuellt område i Bro (röd pil visar den gångväg som
medborgarförslaget avser). Blå markering anger där kommunen är väghållare.

Figur 1. Bilder från gångväg mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen.
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Datum

Vår beteckning

2019-09-12

TN 19/0269

Barnperspektiv
Väl genomtänkta och trafiksäkra gång- och cykelvägar i kommunen ökar
tryggheten och möjligheten för barn och ungdomar att röra sig på ett säkert sätt
i kommunen, vilket främjar både det sociala livet och även hälsan.

Mathias Ranthanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf. Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
12 juni 2019
2. Inkommen medborgarförslag den 16 maj 2019
Beslut sänds till




Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akt
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 145

2019-06-12

Medborgarförslag om att ordna
belysning på gångväg mellan
Lantmätarvägen och Snickarvägen i
Bro
Dnr KS 19/0312

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 16 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att ordna belysning på
gångväg mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen i Bro.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag den 16 maj 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Linda Edgren
Tekniska avdelningen

Vår beteckning

1 (6)

Er beteckning

TN 19/0273
Tekniska nämnden

Linda.Edgren@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om minskning av
kommersiell trafik på Granhammarsvägen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att
bevaka situationen och göra mätningar och eventuella åtgärder för att minska
buller, damm och avgaser/partiklar om behov finns för boende i området kring
Granhammarsvägen.

Sammanfattning
Den 10 juni 2019 inkom ett medborgarförslag om minskning av kommersiell
trafik på Granhammarsvägen mellan Brunnarondellan och
Granhammarsrondellan. Medborgaren har föreslagit att den kommersiella
trafiken ska ledas via Granhammarsvägen, Effektvägen, Kraftvägen och
Symmetrivägen genom att Symmetrivägens anslutning till
Granhammarsrondellen görs om till en bussgata.
Anledningen till förslaget är, enligt förslagsställaren, att den kraftigt ökade
tunga trafiken har lett till en försämrad boendemiljö på Mosaikvägen och
Glasyrvägen i form av buller, damm och avgaser/partiklar. Medborgaren
föreslår även att göra om Symmetrivägens anslutning mot Granhammarsvägen
till bussgata för att möjliggöra nuvarande linjedragning.
Den tunga trafiken på Granhammarsvägen mellan Brunnarondellen/Effektvägen och Granhammarsrondellen/Symmetrivägen utgörs av många fler
transporter än de som ska till industriområdet. Ett förbud mot tunga lastbilar
skulle medföra att transporter till de boende och verksamheter utanför
industriområdet måste undantas genom dispensgivning för varje enskilt fall.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Det finns effektiva sätt att minska på buller, damm och avgaser/partiklar som
genereras av vägtrafiken längs Granhammarsvägen utan att tvinga
lastbilsförare att inte ta den rakaste vägen. Exempel på detta kan vara så kallad
”tyst asfalt” och bulleråtgärder som plank, vall eller fönsteråtgärder. Damm
och partiklar kan begränsas framförallt genom val av beläggning.

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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Datum

Vår beteckning

TN 19/0273

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari
2020



Medborgarförslag inkommit den 9 juni 2019



Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 139, daterad den 12 juni 2019

Ärendet
Den 10 juni 2019 inkom ett medborgarförslag om minskning av kommersiell
trafik på Granhammarsvägen mellan Brunnarondellan och Granhammarsrondellen. Medborgaren har föreslagit att den kommersiella trafiken ska ledas
via Granhammarsvägen, Effektvägen, Kraftvägen och Symmetrivägen genom
att Symmetrivägens anslutning till Granhammarsrondellen görs om till en
bussgata.
Anledningen är, enligt medborgaren, att den kraftigt ökade tunga trafiken har
lett till en försämrad boendemiljö på Mosaikvägen och Glasyrvägen i form av
buller, damm och avgaser/partiklar. Medborgaren föreslår även att göra om
Symmetrivägens anslutning mot Granhammarsvägen till bussgata för att
möjliggöra nuvarande linjedragning.
Brunna industriområde är belägen nordost om E18 samt nordväst om
Granhammarsvägen. Granhammarsvägen är en huvudgata som går mellan
Enköpingsvägen och Livgardets militäranläggning. Trafikförsörjningen sker
via Mätarvägen, Effektvägen och Symmetrivägen. Den nordligaste delen av
industriområdet nås enklast via Granhammarsvägen och Symmetrivägen.
(bild1)
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Datum

Vår beteckning
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Medborgaren har föreslagit att den kommersiella trafiken ska ledas via
Granhammarsvägen, Effektvägen, Kraftvägen och Symmetrivägen (bild2)
genom att Symmetrivägens anslutning till Granhammarsrondellen görs om till
en bussgata.
Anledningen till det, enligt medborgaren, är att den kraftigt ökade tunga
trafiken har lett till en försämrad boendemiljö på Mosaikvägen och
Glasyrvägen i form av buller, damm och avgaser/partiklar.

3 (6)

m minskning av kommersiell trafik på Granhammarsvägen - TN 19/0273-4 Svar på medborgarförslag om minskning av kommersiell trafik på Granhammarsvägen : Svar på medborgarförslag om minskning av kommersiell trafik på Granhammarsvägen

Datum

Vår beteckning

TN 19/0273

En trafikmätning gjordes på Symmetrivägen i maj 2019 och visar att
medeldygnstrafiken på vardagar är 809 fordon varav 12,93 % är tunga fordon
och på helgen är antal fordon 332 varav 8,58 % är tunga fordon.
Den tunga trafiken på Granhammarsvägen mellan Brunnarondellen/Effektvägen och Granhammarsrondellen/Symmetrivägen utgörs förutom transporter
till industriområdet även av fordon i linjetrafik, militärtransporter, sopbilar,
bussar, hästtransporter samt varutransporter till Livgardet, skolor, kursgård
samt andra transporter som kan komma till de boende och verksamheterna i
området.
Ett förbud mot tunga lastbilar, dvs fordon med en totalvikt över 3,5 ton,
innebär att varutransporter enligt ovan måste undantas genom dispensgivning
för varje enskilt fall.
Övervakning av bestämmelsen görs av polismyndigheten.
Vidare finns det en pågående detaljplanering för fastigheten Viby 19:3 med
utbyggnad av bland annat bostäder, vilket medför att Energivägen blir en
lokalgata med in- och utfarter till bostadsområdet.
Det finns effektiva sätt att minska på buller, damm och avgaser/partiklar som
genereras av vägtrafiken längs Granhammarsvägen utan att tvinga
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lastbilsförare att inte ta den rakaste vägen. Exempel på detta kan vara så kallad
”tyst asfalt”. Tyst Asfalt har flera fördelar, dels har den betydligt slätare yta än
vanlig asfalt, vilket minskar rullmotståndet och därmed bilarnas
bränsleförbrukning. En annan effekt är att de hälsofarliga partiklar som däcken
river upp minskar i luften. I stället hamnar de i asfaltens håligheter. När
vägbanan vattensugs, vilket är nödvändigt för att behålla den ljudisolerande
effekten, följer partiklarna med och kan deponeras på ett miljöriktigt sätt.
Andra exempel på att minska buller är plank, vall eller fönsteråtgärder. Damm
och partiklar kan begränsas framförallt genom val av beläggning men även att
se över ventilation och luftdon på fastigheter.
Tekniska nämnden ger därför i uppdrag till tekniska avdelningen att bevaka
situationen och göra mätningar och eventuella åtgärder för att minska på buller,
damm och avgaser/partiklar om behov finns.

Barnperspektiv
Barns hälsa påverkas negativt av buller och avgaser men den föreslagna
åtgärden bedöms förbättra läget marginellt.

Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef
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Datum

Vår beteckning
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Bilagor
1. Medborgarförslag inkommit den 9 juni 2019
2. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 139, daterad den 12 juni 2019
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se
den 9 juni 2019 12:47
kommunstyrelsen
Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar
Namn Göran Lindvall
Gatuadress Mosaikvägen 14
Postnummer 19638
Ort Kungsängen
Telefonnummer 0707323108
E-postadress goran.lindvall@hotmail.com
Förslaget (presentera Minskning av kommersiell trafik på
kort ditt Granhammarsvägen mellan
medborgarförslag här) Brunnarondellen och
Granhammarsrondellen.
Motivering (Här kan du
lämna en mer utförlig
beskrivning av ditt
medborgarförslag.
Motivera gärna varför du
anser att förslaget ska
genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

De senaste åren har den tunga
kommersiella trafiken på
Granhammarsvägen mellan Brunnaoch Granhammarsrondellerna ökat
kraftigt. Detta har lett till en försämrad
boendemiljö för oss boende på
Mosaikvägen och Glasyrvägen i form
av buller, damm och avgaser/partiklar.
Förslaget är att ta bort anslutningen av
Symmetrivägen till
Granhammarsrondellen. Den tunga
kommersiella trafiken skulle då istället
hänvisas till Energivägen/Kraftvägen
för transporter in i industriområdet.
För att möjliggöra busstrafikens
nuvarande linjedragning så skulle
Symmetrivägens anslutning mot
Granhammarsrondellen behöva göras
om till en bussgata.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 139

2019-06-12

Medborgarförslag om minskning av
kommersiell trafik på
Granhammarsvägen mellan
Brunnarondellen och
Granhammarsrondellen
Dnr KS 19/0347

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 10 juni 2019 inkom ett medborgarförslag om minskning av kommersiell
trafik på Granhammarsvägen mellan Brunnarondellen och
Granhammarsrondellen.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 10 juni 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

1 (4)

Er beteckning

TN 19/0272

Linda Edgren
Tekniska avdelningen

Tekniska nämnden

Linda.Edgren@upplands-bro.se

Medborgarförslag om att anlägga en gångväg
med belysning i Bro
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag att inte
bygga någon gångväg med belysning på sträckan mellan Fasanstigen och
Poppelvägen, både av tekniska och ekonomiska skäl.

Sammanfattning
Den 16 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att det bör byggas en
gångväg med belysning på ytan mellan Fasanstigen och Poppelvägen. Där
finns idag en gräsyta som används av gående som genväg mellan
bostadsområden i Bro, Råby och handelsplatsen vid Klövtorpsvägen.
Medborgaren beskriver att denna själv har sett många som går på ytan och
därför tycker att det skulle vara bra med en gångväg där. Medborgaren
beskriver även att befintlig gräsyta är idag nertrampad för att många avvänder
den som ”gångväg”.
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget och ser mycket positivt på
medborgare som engagerar sig i framkomlighet, trygghet och säkerhet som är
en viktig fråga för kommunen.
Eftersom det går en gasledning genom det området där medborgaren önskar
gångbana där kommunen inte får bygga något ovanpå ledningen eller schakta i
närheten av den så är förslaget förknippat med mycket stora kostnader om
gasledningen ska flyttas för att komplettera sträckan med belysning. Runt
området finns flera gångbanor med belysning dit oskyddade trafikanter
hänvisas.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 6 september
2019



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
12 juni 2019



Inkommen medborgarförslag den 16 maj 2019

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

Vår beteckning
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Ärendet
Den 16 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att det bör byggas en
gångväg mellan Fasanstigen och Poppelvägen. Där finns idag en gräsyta som
används av gående som genväg mellan bostadsområden i Bro, Råby och
handelsplatsen vid Klövtorpsvägen. Medborgaren beskriver att hen själv har
sett många som går på ytan och därför tycker att det skulle vara bra med en
gångväg med belysning. Medborgaren beskriver även att befintlig gräsyta idag
är nertrampad för att många går där.
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget och ser mycket positivt på
medborgare som engagerar sig i framkomlighet, trygghet och säkerhet som är
en viktig fråga för kommunen.
I detaljplanen för området som beslutades 23 februari 1988 är området som
beskrivs i medborgarförslaget utpekat som ett parkområde. Ytan ligger mellan
Poppelvägen, Härnevistigen, Trädvägen och bostäder vid Fasanstigen (se
kartbild nedan, figur 1).
Rakt genom området, som medborgaren önskar gångväg och belysning, går en
gasledning vilken kommunen inte har tillåtelse att bygga på eller schakta
bredvid. Att anlägga en gångväg där skulle innebära ett stort ingrepp förknippat
med höga kostnader. För oskyddade trafikanter finns gångbanor som leder
mellan Råbyvägen, Trädvägen och Härnevistigen som är asfalterade och som
har belysning. Därav ser inte kommunen att det är samhällsekonomiskt
försvarbart att anlägga en gångväg med belysning i
det aktuella området. Se figur 2 för kommunala
gångvägar i området kring grönytan.
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Datum

Vår beteckning

TN 19/0272

Figur 1. Området markerat med rött

Figur 2. Blått anger kommunala vägar och gångvägar samt grönt anger privat/enskilda vägar och
gångvägar.

Barnperspektiv
Väl genomtänkta och trafiksäkra gång- och cykelvägar i kommunen ökar
tryggheten och möjligheten för barn och ungdomar att röra sig på ett säkert sätt
i kommunen, vilket främjar både det sociala livet och även hälsan.
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Datum

Vår beteckning

TN 19/0272

Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
12 juni 2019
2. Inkommen medborgarförslag den 16 maj 2019
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 144

2019-06-12

Medborgarförslag om att anlägga en
gångväg med belysning i Bro
Dnr KS 19/0311

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 16 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en gångväg med
belysning i Bro. Det gäller en gräsmatta mellan Fasanstigen, Råbyvägen och
Trädvägen.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 16 maj 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden

13 (58)

Medborgarförslag om att anlägga en gångväg med belysning i Bro - TN 19/0272-4 Medborgarförslag om att anlägga en gångväg med belysning i Bro : TN 19-0272-1 Medborgarförslag om att anlägga en gångväg med belysning i Bro.pdf 661885_1_1.pdf

TN 19/0370-5 Svar på medborgarförslag om att bygga farthinder samt gångbana på Norrgårdsvägen, Kamrervägen och Lärarvägen : Svar på medborgarförslag om att bygga farthinder samt gångbana på Norrgårdsvägen, Kamrervägen och Lärarvägen

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning
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Er beteckning

TN 19/0370

Linda Edgren
Tekniska avdelningen

Tekniska nämnden

Linda.Edgren@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om att bygga
farthinder samt gångbana på Norrgårdsvägen,
Kamrervägen och Lärarvägen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att samhällsbyggnadskontoret utreder möjligheten
och behovet att:
1. bygga farthinder på Kamrervägen och Lärarvägen
2. bygga gångbana på Norrgårdsvägen

Sammanfattning
Den 21 oktober inkom ett medborgarförslag om att bygga farthinder samt
gångbana på Norrgårdsvägen, Kamrervägen och Lärarvägen.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ser mycket
positivt på medborgare som engagerar sig i trafiksäkerhet och i synnerhet när
det gäller barn som är en viktig fråga för kommunen. Medborgarförslaget
besvaras med att Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att utreda
förslagsställarens önskemål att bygga farthinder och gångbana på
Norrgårdsvägen, Kamrervägen och Lärarvägen.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2019



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde § 240 daterad
den 6 november 2019



Medborgarförslaget som inkom den 21 oktober 2019
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Datum

Vår beteckning

TN 19/0370

Ärendet
Den 21 oktober inkom ett medborgarförslag om att bygga farthinder samt
gångbana på Norrgårdsvägen, Kamrervägen och Lärarvägen.
Förslagsställaren beskriver i medborgarförslaget att Norrgårdsvägen,
Kamrervägen och Lärarvägen används av många barn som skolväg till
Härneviskolan. Gatorna saknar idag gångbana så barnen går direkt på gatan.
Förslagsställaren beskriver även att längs Norrgårdsvägen står det oftast
parkerade bilar vilket gör att går och cyklar mitt i gatan. Det är också mycket
trafik på dessa gator enligt förslagsställaren vid samma tidpunkter som barnen
tar sig till och från skolan. Förslagsställaren är orolig för barnens säkerhet men
även för övriga oskyddade trafikanter som rör sig längs med dessa gator då det
upplevs att fordonstrafiken inte håller skyltad hastighet. Förslagsställaren
önskar därför hastighetsdämpande åtgärder samt gångbana längs med
Norrgårdsvägen, Kamrervägen och Lärarvägen.
Hastighetensgränsen på Norgårdsvägen, Kamrervägen och Lärarvägen är 30
km/h enligt gällande LTF (lokaltrafikföreskrift) och skyltning.
Tekniska avdelningen har utfört hastighetsmätningar och resultatet visar på
hastigheter under 30km/h i medianvärde på Kamrervägen samt Lärarvägen.
Vid mätningar på Norrgårdsvägen var resultatet över medianvärdet där en del
hastighetsöverträdelser förekommer.
Det finns begränsningar för att bygga gångbana på Kamrervägen och
Lärarvägen bredden tillåter inte plats för gångbanor enligt gällande normer.
Samhällsbyggnadskontoret kommer se över möjligheterna att bygga farthinder
på Kamrervägen och Lärarvägen och möjligheten att bygga gångbana på
Norrgårdsvägen.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ser mycket
positivt på medborgare som engagerar sig inom trafiksäkerhet och i synnerhet
när det gäller barn som är en viktig fråga för kommunen.

Barnperspektiv
Trafiksäkra miljöer är viktiga för både barn och vuxna och väl genomtänkta
gång-och cykelvägar i kommunen ökar tryggheten och möjligheten för barn
och vuxna att röra sig på ett säkert sätt i kommunen.
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Datum

Vår beteckning

TN 19/0370

Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Bilagor
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde § 240 daterad den
6 november 2019
2. Medborgarförslag som inkom den 21 oktober 2019
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunstyrelsen
 Akt
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 240

2019-11-06

Medborgarförslag om att bygga
farthinder samt gångbana på
Norrgårdsvägen, Kamrervägen och
Lärarvägen
Dnr KS 19/0570

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 21 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga farthinder samt
gångbana på Norrgårdsvägen, Kamrervägen och Lärarvägen.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommet den 21 oktober 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se
den 21 oktober 2019 09:30
kommunstyrelsen
Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar
Namn Bengt Johansson
Gatuadress Norrgårdsvägen 11
Postnummer 19730
Ort Bro
E-postadress brobengt1@telia.com
Förslaget (presentera Inför hastighetshinder på
kort ditt Norrgårdsvägen, Kamrervägen och
medborgarförslag här) Lärarvägen i Bro omgående och bygg
sen gångbana.
Motivering (Här kan du
lämna en mer utförlig
beskrivning av ditt
medborgarförslag.
Motivera gärna varför du
anser att förslaget ska
genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

Norrgårdsvägen i Bro är en gata som
används av många barn som skolväg
till Härneviskolan. Även Kamrervägen
och Lärarvägen ingår i den sträcka
som barnen går. Gatorna saknar
gångbana så barnen måste gå direkt
på gatan. Längs ena sidan på
Norrgårdsvägen står alltid
gatuparkerade bilar (för övrigt utan
hänsyn till datumparkeringen) vilket
gör att barnen går mitt i gatan. Många
barn cyklar också, vingligt på barns
vis, mitt i gatan. Vid samma tid som
barnen ska till och från skolan är det
också en omfattande trafik med
skjutsande föräldrar och lastbilar med
transporter till skolan och Norrgården.
Och de som kör bil struntar fullständigt
i hastighetsbegränsningen på 30
km/timmen. Jag ser från mitt
köksfönster hur bilarna kör i
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hastigheter som kan vara upp mot 50 70 km/timmen på Norrgårdsvägen
mellan Kamrervägen och
Köpmanvägen. Det är bara en
tid sfråga innan det händer en olycka,
incidenter med tvärbromsande bilar
sker då och då när ett barn cyklar ut
bakom en parkerad bil. Gatorna
används även i stor omfattning för
promenader med boende på
Norrgården och Allégården samt
naturligtvis av alla oss a ndra som bor i
området. Jag anser att kommunen
omgående ska bygga fysiska farthinder
på Norrgårdsvägen, Kamrervägen och
Lärarvägen mellan Köpmanvägen och
Härneviskolan. Därefter måste en
gångbana längs samma gator byggas.

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX

59 Övriga frågor - TN 20/0109-5 Övriga frågor : Övriga frågor

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Sara Ulla Wiesner
Kanslistaben

Vår beteckning

TN 20/0109
Tekniska nämnden

SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se

Övriga frågor

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Tekniska nämnden har beslutat att punkten övriga frågor ska finnas med på
samtliga sammanträden.
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