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Svar på medborgarförslag om att sätta upp
staket längst del av Bällstaån
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande som svar på
medborgarförslaget.
Sammanfattning
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade 30 september 2021, § 15,
att överlämna inkommet medborgarförslag, om att ett staket sätts
upp som avgränsning mot Bällstaån för att säkerställa att barn och
andra inte skadas på platsen, till förvaltningen för beredning.
Förvaltningen delar förslagsställarens bild av att ytterligare åtgärder
som säkerställer tryggheten vid den delen av Bällstaån fordras.
För att öka tryggheten på platsen kommer förvaltningen att sätta
upp livräddningsutrustning samt att påbörja plantering av
skyddande buskage. Förvaltningen föreslår därutöver att
bostadsrättsföreningen ser över sin avgränsning mellan lekytan,
parken och ån som en extra säkerhetsåtgärd.
Bakgrund
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade 30 september 2021, § 15,
att överlämna inkommet medborgarförslag om att ett staket sätts
upp som avgränsning mot Bällstaån för att säkerställa att barn och
andra inte skadas på platsen till förvaltningen för beredning.
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Det utpekade området utgörs av adresserna Åkertegsgränd,
Sidvallsgränd, Plogbillsgränd som går från Ladbacksvägen mot
grönområdet som sträcker sig längst med Bällstaån inom SpångaTensta stadsdel. Bällstaån är ett av stadsdelens få vattenflöden, den
går från Järfälla och mynnar ut i Mälaren efter Sundbyberg.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansliavdelningen, i beredningsarbetet har
synpunkter från miljöförvaltningen och Stockholms Vatten och
Avfall AB (SVOA) inhämtats.
Ärendet
I förslaget föreslås att stadsdelen ska sätta upp ett staket längst
Bällstaån vid adresserna Åkertegsgränd, Sidvallsgränd och
Plogbillsgränd i Sundby. Vid dessa adresser upplevs närheten till
vatten som farlig och det påtalas att barn för lätt kan komma nära
vattnet. Kanterna till Bällstaån är sluttande och till viss del
vegetationstät. Tidigare har det funnits fler träd längst ån men dessa
har fällts av bävrar i området. Vidare hänvisar förslaget till att det är
en slänt utan hinder som upplevs lös och att diktning saknas. Det
finns en grusväg genom parkmarken som går jämte ån och där
cyklar och leker barn från närliggande bostadsförening och
föreningens egen lekplats ligger öppen mot parkområdet och ån.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen delar förslagsställarens bild av att ytterligare åtgärder
som säkerställer tryggheten vid den delen av Bällstaån fordras.
I stället för att sätta upp stängsel längs med Bällstaån förordar dock
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning skyddande åtgärder som bidrar
till att avgränsa och stabilisera åkanten. Det kan till exempel
innebära att kanten mot ån flackas ut något och att träd och buskar
etableras på platsen. Det är åtgärder som ligger i linje med stadens
pågående arbete med att förbättra Bällstaåns vattenkvalitet och
hydromorfologi samt med förstärkning av den biologiska
mångfalden. Dessa lösningar har diskuterats med Stockholm Vatten
och Avfall (SVOA), som har ansvar för drift och skötsel av
Bällstaån ur ett hydrologiskt perspektiv, samt med
miljöförvaltningen.
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Förvaltningen har rådfrågat SVOA som hänvisar till sina riktlinjer
för inhägnad av dammar och andra dagvattenanläggningar.
Riktlinjerna anger att stängsel och inhägnader ska undvikas så långt
det är möjligt. Motivet till detta är att underlätta för drift och
underhåll och att bibehålla viktiga natur- och rekreations värden.
Eftersom människor gärna bosätter sig vid sjöar, åar och
kuststräckor utan krav på instängsling kan även dagvattenflöden ses
som en resurs för boende i närområdet om de planeras på ett säkert
och estetiskt tilltalande sätt. SVOA anser i likhet med flertalet andra
VA-huvudmän att stängsel kan inge falsk trygghet och att det

Tjänsteutlåtande
Dnr ST 2021/408
Sida 3 (3)

riskerar minska vuxnas nödvändiga uppsikt över barn. Det är även
svårt att garantera att inga brister av inhägnande finns.
För att öka tryggheten på platsen kommer förvaltningen att sätta
upp livräddningsutrustning samt att påbörja plantering av
skyddande buskage. Förvaltningen föreslår därutöver att
bostadsrättsföreningen ser över sin avgränsning mellan lekytan,
parken och ån som en extra säkerhetsåtgärd.
Victoria Callenmark
tf. Stadsdelsdirektör

Jonas Eliasson
Avdelningschef

Bilagor
1. Medborgarförslag 2021-08-23, Staket Bällstaån,
Åkertegsgränd Spånga
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