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Ekerö kommun 

Stadsarkitektkontoret 

Box 205 

178 23 Ekerö 

 

Program för del av Ekerö centrum, Tappström 1:40 m.fl.   Dnr 2010.33.214.  

Mälaröarnas naturskyddsförening (MNF) har läst förslaget till ovanstående program. 

Vi vill lämna nedanstående synpunkter. 

 

1. BAKGRUND (sid 2). Som bakgrund till förslaget nämns viktiga 

infrastruktursatsningar, bland annat att ”en påfart till Förbifart Stockholm” 

kommer att leda till förbättrade kommunikationer till och från Ekerö och 

således möjlighet för kommunen att växa med fler bostäder och fler invånare. 

MNF anser, liksom många andra, att det inte är klart visat att Förbifart 

Stockholm kommer att ge bättre kommunikationer för Ekerös invånare, och att 

denna trafikled därmed inte kan bidra till ett ökat invånarantal. Däremot vill vi 

understryka vikten av att prioritera breddningen av Ekerövägen, något som 

kommer att öka viljan att åka kollektivt. 

 

2. KULLEN SÖDER OM BRYGGAVÄGEN. När den första delen av Kullens 

äldreboende skulle byggas uppstod en livlig diskussion med en opinion för att 

naturen på kullen skulle bevaras. Detta medförde en justering av byggnadens 

placering så att en större del av kullen inte exploaterades. Äldreboendet har 

senare utökats med ytterligare en byggnad, varför nu endast en liten del av 

naturmarken återstår, d v s området strax söder om Bryggavägen. Just i detta 

område föreslås i programmet att det byggs ett hus för ”centrumändamål”. 

MNF anser att det är synnerligen olämpligt att denna sista del av centrumnära 

naturmiljö försvinner. Detta är extra olyckligt eftersom utbyggnaden av 

centrum österut med Ekerö strand och Fredriksstrandsvägen också innebär att 

värdefull naturmark försvinner. För de människor som kommer att bo i det nya 

centrum kommer det inte finnas någon närnatur för lek och rekreation. 

Allmänna lekplatser saknas för närvarande i Ekerö centrum. 

Förslaget om en byggnad söder om Bryggavägen strider också mot uttalanden 

i andra delar av programförslaget. I ”Tidigare ställningstagande”, avsnittet 

”Naturvärden” (sid 6), framhålls att ”i programområdets sydöstra del finns en 

kulle med ekar som har högt värde. Hänsyn till dessa behöver tas vid 
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planläggning i området.” I ”Programförslag”, avsnittet ”Rekreation” (sid 21), 

står det, att det inom programområdet skall finnas ytor för lek och fysisk 

aktivitet för olika åldersgrupper. Som möjlig plats för detta nämns bland annat 

”kullen söder om Bryggavägen”. Detta blir dock inte möjligt om naturmarken 

har ersatts av en byggnad. 

MNF anser sålunda att byggnaden söder om Bryggavägen skall tas bort från 

förslaget. 

3. Huvudsakliga principer – Social och ekologisk hållbarhet. MNF anser att 

det är värdefullt att ekologisk hållbarhet skall vara en huvudsaklig princip vid 

planering av Ekerö centrum (sid 13). Likaså är det positivt att strandzonen 

skall göras mer attraktiv (sid 14) och att cykelns framkomlighet skall prioriteras 

för att bidra till ett hållbart resande (sid 15). 

 

Ekerö den 3 augusti 2015 

 

För Mälaröarnas naturskyddsförening 

 

Bengt Y Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 


