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Charlotte Hedlund

Från: Jenny Ahlfont <Jenny.Ahlfont@storstockholm.brand.se>
Skickat: den 28 maj 2014 14:23
Till: Plan_Exploatering
Ämne: SSBF svar ang. Berga 6:406, Dnr: KS2012/0313-218

Angående granskning av detaljplan för Berga 6:406 i Österåkers kommun har Storstockholms brandförsvar inget nytt 
att erinra.  
 
Vi vill dock enligt tidigare yttrande belysa att avståndet mellan brandpost och uppställning av brandförsvarets 
fordon inte bör överstiga 75 meter. 
 
Vänliga Hälsningar 
 
Jenny Ahlfont 
Brandingenjör 
 
Storstockholms brandförsvar - vi skapar trygghet! 
Box 1328, 111 83 STOCKHOLM 
Mobil: 070 594 05 32 
E-post: jenny.ahlfont@storstockholm.brand.se 
www.storstockholm.brand.se 
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 För miljöns skull - skriv inte ut detta meddelande i onödan 
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Charlotte Hedlund

Från: Eriksson, Peter <Peter.Eriksson@eon.se>
Skickat: den 4 juni 2014 15:24
Till: Angelika Synning
Ämne: Plansvar för Berga 6:406 - Söraskolan

 
 
  
Datum                                                                                                                 Arkivnr 

2014-06-04                                                                            Ö2013 10 
  
  
Detaljplan för Berga 6:406 - Söraskolan, Österåkers kommun 
  
E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra. 
  
  
 
Med vänliga hälsningar/With kind regards,  
Peter Eriksson 
 
Tillstånd och Rättigheter  
M   +46-706-88 40 14  
F    +46-19-15 91 06  
peter.eriksson@eon.se  
 
E.ON Elnät Sverige AB  
Box 1422  
701 14 Örebro  
 
 
 
 
 



BRF SÖRAPARKEN 2014‐06‐08 
 

 
 
Synpunkter på detaljplan omfattande bl.a. Söraparken 
 
Styrelsen för Brf. Söraparken är enig om att vi inte kan acceptera föreslagna 
gränsdragning mellan Söraparken och gång/cykelväg mot Söraskolan. Som stöd 
för vår ståndpunkt vill vi anföra följande: 

1. I december 2012 besökte Michaela Fletcher Sjöman Söraparken för att 
inspektera området inför den nya detaljplanen. Hon lovade då styrelsen att 
max. 30 cm skulle tas av den mark som vi skött i 30 år. I och med att löftet 
inte har hållits, betraktar vi det som ett avtalsbrott. Hon har även senare 
lovat att komma ut till oss igen, men även detta löfte har hon svikit. 

2. Gränsdragningen är alldeles för nära våra uteplatser. Risken för stölder och 
inbrott i våra bostäder kommer att öka markant. Redan idag sker stölder av 
trädgårdsmöbler och redskap. Anledningen till att många väljer att bo inom 
Brf. Söraparken är just att det är ett tryggt och säkert boende som har 
väldigt gott rykte inom kommunen. 

3. Vår park är den enda platsen inom området som är gemensam. Parken 
används flitigt för allehanda aktiviteter och avkoppling. 

4. Parken är mycket viktigare för oss som bor här dygnet runt än för dem som 
passerar på gång/cykelvägen. De som passerar på gång/cykelvägen har 
uteslutande ett syfte att passera och det är att ta sig till eller ifrån 
kommunikationsmedel, skolan eller hemmet. Vi tror inte att någon 
går/cyklar där för att det är ett vackert gångstråk utan endast som 
transportsträcka. 

5. Parken och våra träd är vårt enda skydd mot Söraskolan. 

6. Vi har föreslagit en kompromiss, där gränsdragningen skulle gå längs 
”transformatorlinjen”. Detta skulle vi kunna acceptera. 

7. Vi föreslår istället att ni därefter följer BRÅ:s och många andras kommuners 
rekommendationer i dessa frågor. Det innebär i korthet att man börjar 
med att städa upp längs gång/cykelvägen, förstärker belysningen, sätter 
upp papperskorgar och parkbänkar. Då kommer vi att få ett trevligt och 
tryggt område som alla parter kommer att bli nöjda med. Avverkning av 
träd anses som förkastligt ur många synvinklar.  

Åkersberga den 8 juni 2014 
Styrelsen för Brf. Söraparken 

Med vänliga hälsningar 
Calle Lekman 
Jinnestål Etikett AB 
Diabasgatan 6 
25468 Helsingborg 
 
Tel. 072 ‐ 307 75 85 
calle.lekman@jinnestal.se 
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Charlotte Hedlund

Från: arne kockum <arne@kockum-mediafantasi.se>
Skickat: den 9 juni 2014 16:38
Till: angelika.synning@byggnadsnamnden.osteraker.se
Kopia: Charlotte Hedlund; Angelika Synning; Byggnadsnämnden
Ämne: synpunkter på berga 6:406 m.fl

Hej anledningen till olika adresser är att jag fått olika uppgifter om mejladress och namn som ärendet ska 
skickas till 
Synpunkter på Berga 6:406 m.fl  
  

Jag heter Arne Kockum och är boende i Söraparkens Bostadsrättsförening. Jag har tidigare lämnat in ett  förslag 
till åtgärder (över ett år sedan), med teckningar och påpekat den usla gång- och cykelvägen ut från 
huvudingången (den södra) till och från vårt bostadsområdet. Ja, den är närmast obefintlig. Som det nu är så går 
folk på gatan för att nå övergångsstället med stoppsignaler på Margretelundsvägen. Många boende är dessutom 
gamla och tar sig fram med rullator. Det är en förfärlig och trafikfarlig syn att se gamla, barn och andra komma 
gående längs gatan. På vintern är det ännu värre. Utöver oss boende finns det dessutom  numera tre skolor och 
en kyrka i området vilket ökat frekvensen av människor och trafik i närmiljön. Detta kräver än mer 
noggrann  planering av  området. Det är också en snäv kurva vid södra in -och utgången som bilisterna oftast 
genar igenom vilket ofta skapar tillbud med hopp åt sidan eller häftiga inbromsningar. Eller, hur går man över 
här liksom? Mitt tidigare förslag var att det ska finnas en cykel- och gångbana som i en rak linje leder till 
trafikljusen, vilket är den naturliga och logiska sträckan för gående och cyklande. Problemet är då de olika 
in/utfarterna till parkeringsområdet mot simhallen. Jag ser att ni delvis har eliminerat ut och infarterna genom 
att nu bara ha två i den nya detaljplanen och ändrat parkeringsriktningarna. Det är bra. Men jag ser inte att det är 
en gång- och cykelbana inritad. Man kan också undra om det skulle vara än bättre att ha bara en in-och utfart till 
parkeringen som jag tror (pågår ändringar just nu) att ni ska göra på den nya parkeringen på norra sidan. 
Ni har sagt (enligt styrelsen) att mitt gamla förslag skulle bli för farligt. Men hur är det i dag? Mycket farligt! 
Jag kan hålla med om  att  alla passager, som jag ritade, över in-och utfarterna till parkeringen för de gående 
och cyklande inte är så bra. Därför är mitt förslag som ovan att man helst eliminera dessa till endast en in-och 
utfart.  
Ni lär också sagt att lösningen är att vi boende ska göra en u-sväng (omväg) mot simhallen och vidare till 
övergången vid stoppljusen. Det är helt orealistiskt, anser jag. Ett ritbordsönskemål utan kunskap om hur 
människorna rör sig i ett specifikt område som detta. Jag är ju ingen expert på hur man med fantasi, erfarenhet 
och kunskap  löser den här typen av problem. Den besitter ju ni, men jag ser problemet dagligen och alla tillbud 
som inträffar. Styrelsen har också berättat för mig att Kommunalrådet Michaela Fletcher bjöds in 2012 för ett 
samtal om problemen och hon utlovade muntligt att kommunen skulle göra något åt saken, så fort som möjligt. 
Ja, redan det året 2012!  
Med vänlig hälsning 
Arne Kockum, boende i Söraparkens Bostadsrättsförening 
 
  

 



2

 

 
 



JUL Trafikförvaltningen 
S r ^ C S STOCKHOLMS LÅNS LANDSTING 1(1) 

S t ra teg isk u tveck l ing 

Planering 
B R E V 
2 0 1 4 - 0 6 - 0 5 

Diarienummer 
S L 2 0 1 3 - 5 5 3 9 

Infosäk. klass 
K l (Öppen) 

cec i l i a .bos to rp@s l l . se 

Handläggare 
Cec i l ia Bos to rp 
0 8 - 6 8 6 40 16 

Österåkers k o m m u n 
Samhä l l sbyggnads fö rva l tn ingens 
p l a n - och exp loa te r ingsenhe t 
184 8 6 Åkersberga 

p lan .exp loa te r i ng@os te rake r . se 

Granskningsyttrande avseende detaljplan 
för Berga 6:406 m.fl. Österåkers 
kommun, Stockholms län 

Österåkers kommun har sänt ut rubricerad detaljplan för granskning. 
Trafilcförvaltningen har tagit del av handlingarna i ärendet. 

Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus. 
Planen syftar även till att möjliggöra en ombyggnation av Söraskolans inne- och 
utemiljö samt förbättrade trafildösningar kring skolområdet. 

Trafikförvaltningen har inget att erinra mot upprättat förslag. 

Stocldiolms Läns Landsting 
Trafikförvaltningen 

Cecilia Bostorp 
Samhällsplanerare Nordostsektorn 

Stockholms läns landsting 
Trafikförvaltningen 
105 73 Stockholm 

Leveransadress: 
Lindhagensgatan 100 
Godsmottagningen 
112 51 Stockholm 

Telefon: 08-686 16 00 
Fax: 08-686 16 06 
E-post: registrator.tf@sll.se 

S ä t e : Stockholm 
Org.nr: 232100-0016 
www.sll.se 

Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thoriidsplan 



	 	 	 	 Åkersberga	2014‐06‐09	
	
	

	Yttrande	avseende	placering	av	Kulan‐anläggningen		
	
Utformningen	av	skolgården	påverkar	oss	på	Simborgarvägen	19/Söra	1:669	och	vi	har	en	
del	synpunkter	på	utförandet.	Vi	hoppas	att	den	lösning	vi	föreslår	kommer	att	upplevas	
positiv	och	göra	att	vi	slipper	långdragna	överklaganden.		
	
Kulan‐anläggningen		
	
Vi	anser	att	den	föreslagna	placeringen	av	Kulan‐anläggningen	är	olämplig	och	vi	står	
bakom	den	av	Söra	Västra	Samfällighet	föreslagna	lösningen	som	man	tagit	fram,	med	hjälp	
av	Fredrik	Drotte	f.d.	planarkitekt	i	kommunen.		
	
Vidare	kräver	vi	att	byggrätten	för	den	tänkta	flytten	av	Kulan‐anläggningen	upphävs	eller	
ersätts	med	annan	placering.	Den	föreslagna	placeringen	skulle	medföra	en	väsentlig	
nackdel	för	oss	boende	i	närheten	av	den	nya	placeringen	av	kulan‐planen	.	Vi	kan	inte	se	
att	man	tagit	tillräcklig	hänsyn	till	oss	närmast	boende	och	att	det	står	i	direkt	strid	mot	
kapitel	2,	9§	i	Plan	och	bygglagen	”…….kan	medföra	en	sådan	påverkan	på	grundvattnet	
eller	omgivningen	i	övrigt	som	innebär	fara	för	människors	hälsa	och	säkerhet	eller	
betydande	olägenhet	på	annat	sätt.”		
Den	föreslagna	placeringen	skulle	medföra	en	inskränkning	i	den	personliga	integriteten	för	
oss,	med	full	insyn	i	såväl	sov‐	som	vardagsrum.	Sluttningen	mot	GCM‐vägen	gör	att	bollar	
mycket	troligt	kommer	studsa	mot	fönstren	med	krossade	rutor	som	resultat.	Ljudnivån	
och	belysningen	kommer	att	vara	mycket	störande	för	oss	då	anläggningen	hamnar	mycket	
nära	vår	radhuslänga	(endast	ca	15	meter	ifrån).			
	
Att	flytta	Kulan‐anläggningen	innebär	en	väsentlig	olägenhet	för	oss	närmast	boende	på	
Simborgarvägen,	men	även	i	angränsande	längor.	Redan	i	dag	finns	problem	med	
stenkastning,	nedskräpning,	intrång	på	tomter	och	skadegörelese	på	privat	egendom.		
Med	Samfällighetsföreningens	förslag	får	alla	tänkta	funktioner	plats	på	skolgården	och	
Kulan‐anläggningen	kan	då	även	nyttjas	av	skolbarnen.	Om	Kulan	lämnas	kvar	på	sin	
nuvarande	plats	kan	den	dessutom	användas	i	samband	med	fotbollsträningar,	t.ex.	av	
medföljande	syskon.		
När	anläggningen	en	gång	i	tiden	byggdes	var	kravet	från	kommunen	att	den	skulle	ligga	på	
en	öppen	plats.	Det	är	synnerligen	olämpligt	att	lägga	denna	anläggning	i	en	skogskant	då	
den	kan	inbjuda	till	besök	av	icke	önskvärda	personer.	Även	om	vi	bortser	från	de	
olägenheter	som	skulle	kunna	drabba	oss	omkringboende	anser	vi	att	placeringen	ur	
trygghetssynpunkt	skulle	vara	mycket	olycklig.	Vi	ser	också	med	stor	oro	på	de	konflikter	
mellan	ungdomar	och	oss	boende,	som	man	med	öppna	ögon	bygger	in,	i	och	med	det	
tänkta	förslaget.	Det	är	inte	rätt	mot	vare	sig	ungdomarna	eller	oss	boende.		
Tillfrågade	mäklare	har	indikerat	att	marknadsvärdet	på	våra	hus	kommer	att	bli	mycket	
lägre,	vilket	vi	givetvis	känner	starkt	negativt	inför.	Vi	förväntar	oss	full	ersättning	
motsvarande	värdeminskningen,	som	detta	skulle	medföra.	
	
	
Jens	och	Annika	Saverstam	
Simborgarvägen	19/Söra	1:669	
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Charlotte Hedlund

Från: Jonas Bengtsson <bengtssonjonas@yahoo.se>
Skickat: den 9 juni 2014 23:02
Till: Plan_Exploatering
Ämne: Yttrande över granskningshandlingar för Berga 6:406 m.fl.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan och exploateringsenheten, Österåkers kommun. 
 
Yttrande över granskningshandlingar för Berga 6:406 m.fl.  
 
Vi som bor på Simborgarvägen 3-11 motsätter oss å det bestämdaste kommunens planer på att anlägga en 
GC-bana på vår samfällighetsägda mark. Den planerade GC-banan är i direkt anslutning till våra tomter och 
uteplatser och skulle innebära ett intrång i vår gröna sfär. Till vilken nytta vill kommunen förstöra detta 
grönområde och den harmoni som det bidrar med för oss som bor i området? Förslaget skulle ge en ökad 
insyn i våra hem, fler människor som rör sig alldeles vid våra hus och som följd av det en ökad risk för 
skadegörelse och stölder. Den planerade GC-banan alldeles intill våra hus skulle medföra en ökad 
olycksrisk för våra barn när de leker ute och rör sig mellan hem och förskola/skola. Att istället ha GC-banan 
utanför vår samfällighetsägda mark och på andra sidan den gränsdragande häcken skulle ge minskad 
påverkan av ovan nämnda punkter. Att dra GC-banan utanför vår gräns skulle även innebära att cykelbanan 
blir något svängd, vilket får till följd att cyklister behöver sakta ner och anpassa farten. Detta till skillnad 
mot nuvarande förslag där vi befarar höga farter på cykelbanan i ett område där många barn rör sig. Den 
planerade förändringen med en GC-bana alldeles intill våra tomter innebär enligt tillfrågad 
fastighetsmäklare en väsentlig värdeminskning av våra fastigheter. Skulle ingen hänsyn tas till våra åsikter 
och synpunkter kring GC-banan kommer vi söka ersättning enligt PBL (2010:900) 14:2 om planförslaget 
går igenom.  
 
Den planerade GC-banan är vår primära oro men vi bekymrar oss även för hur de tänkta 4/5-våningshusen 
kommer att påverka vår eftermiddags- och kvällssol. Vi anser inte all solstudien som kommunen låtit göra 
är relevant då den baseras på för kommunen väldigt fördelaktiga tidpunkter. Vi vill se en utförligare 
solstudie med fler klockslag som referenspunkter. 
 
Vi motsätter oss även den planerade flytten av s.k "kulan"anläggningen då den skulle ge en än större 
påverkan på vår boendemiljö än vad den gör i dagens läge. Placeringen är även olycklig ur 
trygghetssynpunkt och det blir bäddat för konflikter mellan ungdomar och boende. Även den har en negativ 
inverkan på våra fastigheters värde.  
 
 
Åkersberga 2014-06-09 
 
Emma Carr 
Jonas Bengtsson 
Mina Alamarvdashti 
Reza Salimi 
Roger Sandberg 
Malin Stjernholt 
Håkan Linde 
Fatimzorah Badaoui 
Yahya Badaoui 
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Charlotte Hedlund

Från: Holmqvist Annika <Annika.Holmqvist@lm.se>
Skickat: den 10 juni 2014 14:19
Till: Plan_Exploatering; Westin Stina
Kopia: plan.stockholm@lansstyrelsen.se
Ämne: Yttrande Dpl för Berga 6:406 m fl

Detaljplan för Berga 6:406 m. fl., Österåkers kommun, Stockholms län 
 
Dnr LMV 409‐2013/120:12 
 
Lantmäteriet har ingen erinran. 
 
För Lantmäteriet, 
 
________________________________ 
Annika Holmqvist 
Civ. ing. Förrättningslantmätare 
  
Lantmäteriet, division Fastighetsbildning 
Box 47700 
117 94 Stockholm 
Besök: Årstaängsvägen 17 A 
E-post: annika.holmqvist@lm.se 
Tel direkt: 08-709 56 49 
Tel mob: 072-727 12 28 
Tel växel: 0771- 63 63 63 
www.lantmateriet.se 
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