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Remiss av detaljplan för Stjärtnäs(Skå-Eneby 1:30 m.fl.)
i Ekerö kommun
Dnr BUN13/37-214
Förslag till beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen
överlämna detta utlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Stadsarkitektkontoret har utarbetat en detaljplan för området
Stjärtnäs på södra Färingsö.
Syftet med planen är att möjliggöra att ansluta bostäderna i området
till kommunalt vatten och avlopp, trygga varvsverksamheten samt
möjliggöra att ca 22 nya bostäder kan tillkomma.
Nämndkontoret framhåller vikten av att en god trafiksäkerhet för
skolbarn i området och anger att belyst trottoar eller gång och
cykelväg behövs för att elever ska kunna ta sig till hållplats för
skolbuss.
Vidare framhålls att det behövs en långsiktig beredskap som
möjliggör utbyggnad av förskole- och skolkapaciteten på södra
Färingsö i takt med befolkningstillväxten.
Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan för Stjärtnäs (Skå-Eneby m.fl).
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Ärendet
Stadsarkitektkontoret har utarbetat en detaljplan för området
Stjärtnäs på södra Färingsö.
Syftet med planen är att möjliggöra att ansluta bostäderna i området
till kommunalt vatten och avlopp, trygga varvsverksamheten samt
möjliggöra att ca 22 nya bostäder kan tillkomma.
Befolkningsprognosen som förutom de demografiska förändringarna
i befolkningen också utgår från beräkningarna i bostads- och
markansvändningsplanen anger en befolkningsökning om kring 2018
till ytterligare ca 900 invånare för södra Färingsö. Denna detaljplan
ska ses om en del i denna ökning även om samtliga bostäder inte med
säkerhet kommer att byggas eftersom det är avhängigt de nuvarande
fastighetägarnas intresse av att bygga.
Nämndkontoret koncentrerar sina synpunkter till aspekter som rör
kapacitet i förskola och skola samt trafiksäkerhetsfrågor som i
väsentlig grad rör barn och unga.
Behovet av förskoleplatser är stort på Färingsö och det pågår arbete
för att etablera en förskola på en del av den tomt som är avsatt för
förskole/skoländamål i närheten av planområdet längs
Enlundavägen. En etablering av en förskola med kapacitet att ta emot
100 – 120 barn skulle motsvara efterfrågan väl även efter en
utbyggnad i enlighet med denna plan och andra planförslag på södra
Färingsö.
Förskolan vid Svanängen är centralt belägen vid den knutpunkt som
är under utveckling. För att ha långsiktig beredskap för fortsatt
bebyggelseutveckling bör även mark reserveras som möjliggör en
utbyggnad av Svanängens förskola med motsvarande 1 – 2
avdelningar.
När det gäller skolkapacitet finns vissa möjligheter att klar en ökande
efterfrågan genom att samnyttja lokaler i Stenhamraskolan och
Uppgårdsskolan. Kapaciteten i Uppgårdsskolan är inte fullt utnyttjad
och genom omdisponeringar kan plats beredas för de lägre skolåren i
Stenhamraskolan. Till detta är den ovan nämnda tomten längs
Enlundavägen tillräckligt stor för att också rymma en mindre skola.
Kapaciteten i Skå skola är helt utnyttjad och där bedömer
nämndkontoret att möjligheterna att göra någon mer omfattade
ökning av kapaciteten är relativt liten, främst beroende på den
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känsliga kulturmiljö som området runt Skå kyrka utgör. Det aktuella
planområdet och angränsande områden är upptagningsområde för
Skå skola och försörjs med skolbuss.
Trafiksäkerheten är för nämnden högt prioriterad fråga. T.ex. är
belysta gång- och cykelvägar mycket viktiga för att barn ska kunna ta
sig till och från skola på ett säkert sätt. Inför en utbyggnad av
bostäder inom detaljplaneområdet kommer vägar att rustas även om
den lantliga prägeln kommer att behållas. Skolelever kommer att vara
beroende av skolbuss om ten en skola kommer till stånd vid
enlundavägen. Vägbelysning och en i övrigt god trafiksäkerhet med
trottoarer eller gång och cykelväg behövs för att elever ska kunna ta
sig till hållplats för skolbuss.

Anders Anagrius
Nämndansvarig
Beslutet expedieras till
Stadsarkitektkontoret
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