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§ 72
Information om statusen på milspåren Vallentuna IP (FN 2020.051)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden beslutade den 2020-08-20 att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att på lämplig 
fritidsnämnd informera om statusen på milspåret på Vallentuna IP.

Fritidsförvaltningen har nu inventerat kartor samt sökt upp milspåret fysiskt och kan 
konstatera att dragningen finns kvar och att någon nyligen markerat den gamla sträckningen. 
Spåret går genom svårtillgänglig terräng och stora delar är igenväxt med sly, har stark lutning, 
blockeras av nedfallna träd samt är svår att hitta.

Se bilder i bilagan ”Inventering – Status på milspåret vid Vallentuna Idrottsplats”.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-10, Information om statusen på milspåret på Vallentuna IP
 Inventering - Status på milspår vid Vallentuna Idrottsplats
 §49 FN Milspåret på Vallentuna IP
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Tjänsteskrivelse

Information om statusen på milspåren 
Vallentuna IP

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden beslutade den 2020-08-20 att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att 
på lämplig fritidsnämnd informera om statusen på milspåret på Vallentuna IP.

Fritidsförvaltningen har nu inventerat kartor samt sökt upp milspåret fysiskt och kan 
konstatera att dragningen finns kvar och att någon nyligen markerat den gamla 
sträckningen. Spåret går genom svårtillgänglig terräng och stora delar är igenväxt 
med sly, har stark lutning, blockeras av nedfallna träd samt är svår att hitta. 

Se bilder i bilagan ”Inventering – Status på milspåret vid Vallentuna Idrottsplats”.

Bilaga
Inventering – Status på milspåret vid Vallentuna Idrottsplats

Petri Peltonen Mir Grebäck von Melen
Förvaltningschef Utvecklingsledare

Expedieras till:
Akten



2021-11-10
SID 1/3

Status på milspår vid Vallentuna 
Idrottsplats
När milspåret etablerades finns vad vi kan finna inte noterat. Av uppgifter hittade i 
Vallentuna kommuns arkiv var spåret i bruk och underhölls under slutet av 1980-
talet. I början av 1990 kortades spåret ned till 7,5 km. 

En enklare inventering av spåret gjordes 5 oktober 2021. 

Kartan föreställer den runda som inventerades. Sträckan mättes upp till 1 mil, men huruvida 
den är korrekt är svår att säga då exakt kartmaterial över sträckningen saknas. 



SID 2/3

Spårmarkeringar

Längs med hela sträckan satt förhållandevis nya markeringen uppsatta. Antingen som på 
bilden ovan där nya spikar noterades eller med färg runt träden som bilden nedan. Då 
björken är så ung och färgen så tydlig kan en ana att färgen satts upp under det senaste året. 



SID 3/3

Terräng

Spåret går genom svårtillgänglig terräng och vissa delar är igenväxt med sly, har stark 
lutning, blockeras av nedfallna träd och stenar samt är stundtals är svår att hitta.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-08-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49
Milspåret på Vallentuna IP (FN 2020.051)

Beslut
Fritidsnämnden beslutar att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att på lämplig fritidsnämnd 
informera om statusen på milspåret på Vallentuna IP.

Ärendebeskrivning
Ärendet initieras av Ordförande, Lars Carlsson (C) under punkten fastställande av 
dagordning.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar att fritidsnämnden beslutar att ge fritidsförvaltningen i 
uppdrag att på lämplig fritidsnämnd informera om statusen på milspåret på Vallentuna IP.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämnden beslutar enligt det.
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