
Tjänsteutlåtande 1(2)

2020-11-16
Dnr: SBN 2020/380-34
 

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTOR SAM
Cecilia Lundin STADSBYGGNADSNÄMNDEN

2020-12-08

LONA-ansökan för tillgänglighetsanpassad spång i Stolpaskogen

Sammanfattning

Ett tillgänglighetsanpassat motionsspår är anlagt i Stolpaskogen. Den sista etappen är att 
bygga om och tillgänglighetsanpassa spången genom alsumpskogen. Detta skapar möjligheter 
för fler att komma ut och uppleva Stolpaskogens naturmiljöer. En LONA-ansökan kommer 
därmed att skickas in till Länsstyrelsen.

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden godkänner LONA-ansökan för att kunna tillgänglighetsanpassa 
spången genom alsumpskogen i Stolpaskogen.

Ärendet

Stolpaskogen är ett av Täbys mest välbesökta skogsområden som ligger centralt i kommunen. 
Ett tillgänglighetsanpassat motionsspår har anlagts och tillgänglighetsanpassningar har utförts 
fram till vindskyddet vid Svältan. En tillgänglighetskonsult har varit ute på plats och gett 
rekommendationer om vilka åtgärder som behöver genomföras för att få Svältans grillplats och 
spången genom alsumpskogen tillgänglig för alla. Ett flertal av dessa åtgärder är genomförda 
och det som kvarstår är att tillgänglighetsanpassa spången genom alsumpskogen, som är 136 
meter lång. Enligt befintligt regelverk ska en spång som är 50 cm ovanför marken utformas 
med dubbla räcken. Spången ska vara 1,3 meter bred med sarger på kanterna. Befintlig 
mötesplats kommer även den att anpassas och byggas om med sittplatser. År 2021 har 
Naturvårdsverket inrättat Friluftslivets år, som bland annat syftar till att få fler människor att 
prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta. Målgruppen för satsningen är personer som är ovana 
att vara ute. Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger ökade möjligheter för kommuner att 
ansöka om medel hos Länsstyrelsen, för att arbeta med projekt som främjar naturvård och 
friluftsliv. LONA-bidrag kommer att sökas för att tillgänglighetsanpassa spången genom 
alsumpskogen, vilket ligger i linje med Naurvårdsverkets arbete att få fler att besöka naturen.

Ekonomiska aspekter

Den totala kostnaden för att bygga om spången är beräknad till 748 000 kr. LONA-bidraget 
finansierar 40 % av den totala kostnaden, vilket motsvarar 300 000 kr.
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Överväganden

Genom ombyggnationen skapas en tillgänglighetsanpassad slinga, som ger fler 
kommuninvånare möjligheter att uppleva Stolpaskogen. I dagsläget är det inte möjligt för alla 
att ta sig fram på den smala spången som leder genom alsumpskogen.

Gregor Hackman Mathias Rudh
Samhällsutvecklingschef Avdelningschef Teknik och stadsmiljö
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