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Stadsarkitektkontoret

Program för Stenhamra centrum - yttrande
Dnr BUN16/20-214
Stadsarkitektkontoret har upprättat program för Stenhamra centrum. Syftet
med planläggningen vid Stenhamra centrum är att pröva förutsättningar för
bland annat förtätning av bebyggelse med bostäder och butiker samt öka liv
och rörelse i ett nytt torg i anslutning till busshållplats, bibliotek och
livsmedelsbutik. Programmet ska även redovisa idéer om hur centrum
utvecklas vad gäller ekologisk som social hållbarhet, genom funktioner och ny
bebyggelse. Programmet ska även pröva förutsättningarna för en ny placering
av förskola. Förslaget på programmet har skickats ut på samråd till berörda
nämnder, instanser och till allmänheten för synpunkter.
Barn- och utbildningsnämnden anser att det är positivt att man tittar på två
alternativ för placering av förskola och har synpunkter på de föreslagna
alternativen.
Det ena av de två alternativen; att uppföra en förskola söder om
Stenhamravägen, anser Barn- och utbildningsnämnden har sämre
kommunikationsmöjligheter eftersom den är förlagd i ett bostadsområde med
en vändplan utan direkt angöring till Stenhamravägen. Överväger man detta
alternativ bör man ha med i beräkningen att varutransporter, utan större
besvär, måste kunna ta sig till byggnaden. Detta alternativ anser därför Barnoch utbildningsnämnden kräver en del åtgärder för att förbättra
kommunikationsmöjligheter.
Det andra av de två alternativen; att bygga ut den redan existerande
förskoleverksamheten Solbacken anser Barn- och utbildningsnämnden vara
fördelaktigt eftersom förskolan är belägen alldeles intill en väg med goda
bussförbindelser och nära liggande busshållsplatser. Dock måste man här ta
hänsyn till att verksamhet redan bedrivs vid Solbackens förskoleklass och
fritidshem, med annan huvudman. Detta innebär att en byggnation av en
förskola här sker utan störning av befintlig verksamhet.
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Nämnden vill också flagga för att då man planerar ett stort antal bostäder i
området också tar i beaktande platser för framtida skollokaler. Det är viktigt
att man i planen inte låser upp nuvarande lokaler så att dessa inte kan byggas
ut. Befintliga lokaler kommer att behöva möta behov av tillströmning av barn i
området.
Nämnden anser det positivt att man uppmärksammar den otydliga och
olycksdrabbade korsningen Stenhamravägen/Uppgårdsvägen/Solbackavägen
samt planerar en lösning på detta genom att flytta korsningen till en tydlig
fyrvägskorsning.
Vidare ställer sig nämnden positiv till att man i planen har tagit i beaktande att
en modifiering av verksamheten är nödvändig och att detta kräver större
markyta i anspråk.
För Ekerö kommun
Lena Gerby
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Sidan 2 (2)

