Dialogmöte för Bergaskogen
samt del av Runby- och Lövstaskogen
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Varför dialogmöte?
En detaljplan håller på att upprättas på kommunens mark i
skogsområdena Bergaskogen, del av Runbyskogen och del
av Lövstaskogen. Detaljplanens syfte är att skydda skogen
och främja rekreation och friluftsliv i området. Arbete med
att upprätta ett naturvårdsavtal pågår parallellt med
detaljplanearbetet.
För att ta reda på vilken typ av aktiviteter som pågår i
skogen idag och vad man vill göra i skogen i framtiden bjöd
kommunen in till ett dialogmöte för att diskutera frågorna
med medborgarna.

Mötet tog plats i Runby skolas högstadiematsal den 30/11
klockan 18.00-20.00 och besöktes av 22 personer.
Detaljplanens ungefärliga gränser
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Presentation av projektet
Mötet började med att Maria Svanholm (natur &
vattensamordnare) presenterade naturinventeringen
som gjorts i skogsområdet, hon berättade bland
annat om områden av kommunalt och regionalt
intresse.

Efter det presenterade Mats Jakobsson (planarkitekt)
vad en detaljplan innebär. En detaljplan brukar
vanligen upprättas när ett område ska exploateras
eller få en annan markanvändningen. Syftet med den
aktuella detaljplanen är istället att bevara
naturområdet och gynna rekreation.
På plats fanns även Kristina Sandberg (dialogansvarig)
som introducerade dialogen och summerade
diskussionerna vid dialogmötets slut.
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Frågor som diskuterades
1. Efter presentationerna bildades fyra grupper i vilka man diskuterade kring fem frågor;
•
•
•
•
•

Hur tar du dig till skogsområdet? – viktiga rutter, entréer till skogen
Vad gör du när du vistas i detta skogsområde? – aktiviteter
Viktiga platser i skogsområdet – varför är de viktiga
Vad vill du kunna göra i skogsområdet i framtiden? – aktiviteter, förbättringar, något som
saknas
Hur gör vi området attraktivt för dem som inte besöker skogen så ofta?

Till hands fanns kartor över området med möjlighet att markera, rita och skriva.

2. Grupperna presenterade sedan muntligt resultatet av sina diskussioner i helgrupp.

Följande sidor är resultaten från diskussionerna utifrån de fem frågorna.
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Entréer till skogen
För att veta hur flödena till skogen går
identifierades entréer. Det påpekades även
att det kommunala skogsområdet i sig är en
entré till det större skogsområdet i väst.

En entré i närheten av vattentornet
En entré i närheten av
Apelgrens (det nedlagda
trädgårdsmästeriet).
Runby skola ansågs vara den
mest naturliga entrépunkten.
Härifrån utgår många
aktiviteter och det finns
tillgång till parkering och
busshållplats i närheten.

En naturlig entré för
fotgängare söderifrån ansåg
många var vid källan.

De röda prickarna markerar en ungefärlig placering av de fyra
diskuterade entrépunkterna.
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Vad händer i skogen idag?
motionera

plocka bär & svamp

idrott
scouter

gå ut med hunden

cykla

promenera
exkursioner

skidåkning
naturupplevelse

orientering
tio-kampen

skolskog

hundverksamhet
grilla
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Viktiga platser i skogen
En plats som anses väldigt viktig är källan som ligger i
skogsområdets södra del. Några ser möjligheten att anordna en
grillplats här för att uppmärksamma platsen, andra vill att den
ska bli mer handikappsvänlig.
Det finns många viktiga naturvärden i skogsområdet så som
rödlistade arter. På grund av detta bör rekreationen, enligt
deltagarna, koncentreras till vissa platser för att minska slitaget på
skogen. Många av deltagarna vill även att stora delar av
skogsområdet ska bevaras som det är.
Bergaplan, som är beläget i närheten av skogsbrynet söder om
Runby skola, anser många bör utnyttjas på ett bättre sätt. Idag
står planen och växer igen.
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Förslag på framtida användning
Frågan om vad man vill göra i skogsområdet i framtiden blev flitigast diskuterad och resulterade i många bra och innovativa förslag.
•

Utnyttja Bergaplan för aktiviteter så som
skatepark, äventyrslekplats eller isrink.

•

Skyltar med information som placeras ut i
området. Dessa kan handla om t.ex. viktiga
platser eller flora. Kan utnyttjas av både skolan
i pedagogiskt syfte och av allmänheten.

•

Elljus kvällstid och vintertid och i en utvidgad
cirkel för att kunna utnyttja spåren mer.

•

Skolskog, det är viktigt att beakta skolans
användning av skogen idag och i framtiden.

•

Rusta upp spåren och underhåll dem.
Genom att hålla stigarna öppna väljer
många att gå där och slitaget i skogen
minskar.

•

Förbättra framkomligheten med
barnvagn.

•

Finns behov av mindre parkeringar vid
t.ex. Prästtorpet (väster om skogen) och
vid vattentornet. Bergaplan kan användas
till parkering vid behov, så som vid
större evenemang.
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Förslag på framtida användning forts.
Någon typ av värmestuga som även
allmänheten kan använda. Här kan det finnas
omklädningsrum, bastu och kanske ett café.
Stugan bör bemannas, deltagare gav förslag på
föreningar i samordning eller friluftsfrämjandet
till detta. Den kan antingen placeras i en av
Runby skolas matsal som eventuellt läggs ned
eller mellan den befintliga klubbstugan och
skogsbrynet.

•

•

Fasta orienteringskontroller, främst
för skolan men även för allmänheten.

•

Bänkar, så att man kan vila sig eller bara
sitta och njuta av naturen.

•

Grillplatser, som en naturlig mötesplats
i skogen.

•

Bättre skyltning och information vid entréerna,
främst vid Runby skola. Även skyltar med
information kring avstånd till platser (så som
”En skog för alla”- En av de idéskisser som framställdes under dialogmötet
Kairo) och längd på spåren.
•

Naturgym, i anslutning till spåren.
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Karta med föreslag på placering av
aktiviteter

Grillplats.

Koncentrera aktiviteter till
detta område, bra tillgång för
skola och föreningar.

Förlag på placering
av värmestuga.

Bergaplan - kan användas som
temalekplats, isrink, skatepark
m.m.

Grillplats.
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Hur görs skogen attraktiv för alla?
För att göra skogen till en plats där alla trivs och där alla kan vara, ställdes frågan hur
man kan göra detta möjligt.
Ett tips var att utöka aktiviteter för barnfamiljer i området, t.ex. med hjälp av
friluftsfrämjandet. Det föreslogs också att locka fler till platsen med hjälp av
speciella evenemang och/eller temadagar i anslutning till skogen.
För att underlätta för dem som inte vistas i skogen så ofta ansågs det att trygghet
var en viktig faktor. Belysning och bra skyltning har en stor del i trygghetskänslan,
men även att framtida aktiviteter och anordningar, så som naturgym, är placerad
nära spåren.
Andra idéer var appar till mobiltelefonen med bilder och information om skogen
och att utveckla informationshäften. Möjligheten att koppla ihop skogsområdet
med det Upplevelsestråk som finns i Väsby idag lyftes fram. Att skicka ut
information till nyinflyttade i området om vad kommunen har att erbjuda nämndes
också.
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Sammanställning av dialogmötet
Det som kan utläsas när resultatet från dialogmötet sammanställs är att det snarare
handlar om att rusta upp och underhålla det som redan finns i området än att göra
några större förändringar. Några nya komplement efterfrågas dock för att skapa ett
skogsområde med ökad möjlighet till rekreation som lockar fram ett intresse för
skogen hos alla. Ett populärt förslag var att utforma informationsskyltar att placera
ut på platser i skogen som har ett speciellt värde eller en intressant bakgrund.
En viktig utgångspunkt för utvecklingen av framtida aktiviteter är att de hålls nära
spåren och inte letar in sig i skogen för mycket, detta för att undvika onödigt
slitage på naturen.
Något som påpekades var vikten av att se skogen som en resurs för skolan (Runby
skola, men även andra skolor) då de nyttjar den mycket. Se det som en chans att
intressera barn och ungdomar för naturen, både i skolan men även på fritiden, då
detta gör att de värnar om den i framtiden.
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Tack!

Tack alla som medverkade på dialogmötet och möjliggjorde sådana bra diskussioner!
Ni är välkomna på återkoppling i början av 2012, håll utkik på hemsidan efter datum.
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