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Förslag till beslut
-

Att godkänna redovisningen av programsamrådet och besluta att en godkännandehandling
ska upprättas

-

Att därutöver anföra

Stockholm växer och det är många människor som vill bo och verka här. Ett bostadstillskott
på mellan 3000 och 4000 bostäder i centrala Bromma tillsammans med plats för nya
verksamheter, parker och offentliga ytor är därför välkommet. Bromma ska ges goda
boendemiljöer med kultur, service och tillgång till idrott, park- och naturmark. Detta måste
därför utvecklas parallellt med bostadsbyggandet.
Stadsbyggnadsnämnden menar att detaljplanering ska ske i en helhet och välkomnar därför
programmets strategiska inriktning och att de grundläggande förutsättningarna för en
exploatering utreds. Nämnden vill påtala den stora vikten av att helhetsgreppet behålls i de
kommande detaljplaneetapperna. Det är viktigt att nämnden kontinuerligt inom ramen för den
fortsatta planeringen får en återkoppling kring helheten och att övergripande utredningars
påverkan på detaljplanerna tydliggörs tidigt. Särskilt måste trafik, gatustruktur och gröna
samband studeras och hanteras på en övergripande nivå. Därför måste barnkonsekvensanalys,
naturvärdesutredningar och ekologiska samband utredas skyndsamt och en trafikanalys
genomföras. Gatustrukturer i Riksby och anslutningar till omgivningen behöver utredas
vidare.
Ett övergripande mål med programmet är att bebyggelsen ska kunna integreras i den framtida
stadsutvecklingen av Bromma flygplats. Det är viktigt att dessa ambitioner behålls och
tydliggörs.
Till antagandet vill nämnden lyfta vikten av att planeringen för förskolor och skolor lyfts in.
Nämnden ser mycket positivt på att det redan i programmet tydliggörs vilka etapper som ska
innehålla skolor. Platser och ytor för idrott, förskolor och skolorna måste pekas ut tidigt för att
undvika en Annedalssituation. Nämnden ser gärna att planeringen även omfattar olika typer

av boendeformer för äldre. Nya former av boenden behöver tas fram och finnas med tidigt i
planskedet.
Det kolonistugeområde som ligger på platsen fyller en viktig ekologisk, social och rekreativ
funktion. Kolonistugeområdet ska värnas och intrång ska inte ske. Bebyggelsens möte med
koloniträdgårdarna ska ske på ett medvetet och varsamt sätt. I programområdet ligger en
uppskattad tennisanläggning med stor ungdomsverksamhet, denna verksamhet måste värnas.
Nämnden förordar att naturreservatet inte bebyggs. I det fortsatt arbetet med trafik och
gatudragningar måste stor hänsyn till topografiska förhållanden tas och gator terränganpassas.
Vid Bårdgränds förlängning ska hänsyn tas till den värdefull natur- och kulturmiljö.

