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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-30

Referensnummer för signaturer:

§ 132
Hemställan om investeringsmedel för anläggande av elljusspår i Kårsta 
(KS 2021.244)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 6 500 000 kronor i 
investeringsanslag för anläggande av elljusspår i Kårsta.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden fattade 2021-09-23 beslut om att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer hemställan av investeringsanslag om 6 500 000 kronor i 
investeringsanslag för anläggande av elljusspår i Kårsta.

I kommunplanens investeringsplan för 2022 – 2024 finns totalt 6 500 000 kronor reserverade 
fördelade på 2 000 000 kronor för 2021 samt 4 500 000 kronor för 2022.

Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med kommunplan 2022 – 
2024.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Hemställan om investeringsmedel för anläggande av motionsspår i Kårsta
 Fritidsnämnden, Hemställan om investeringsmedel för anläggande av elljusspår i 

Kårsta
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Tjänsteskrivelse 

Hemställan om investeringsmedel för 
anläggande av elljusspår i Kårsta 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 6 500 000 kronor i 
investeringsanslag för anläggande av elljusspår i Kårsta. 
 

Ärendet i korthet 
Fritidsnämnden fattade 2021-09-23 beslut om att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer hemställan av investeringsanslag om 6 500 000 
kronor i investeringsanslag för anläggande av elljusspår i Kårsta. 
 
I kommunplanens investeringsplan för 2022 – 2024 finns totalt 6 500 000 kronor 
reserverade fördelade på 2 000 000 kronor för 2021 samt 4 500 000 kronor för 2022. 
 
Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med kommunplan 
2022 – 2024. 

Bakgrund 
Möjligheterna till en meningsfull fritid ska vara goda oavsett var i Vallentuna 
kommun du bor. Efterfrågan på ytor för spontana aktiviteter har ökat i hela Sverige de 
senaste åren, så även i Kårsta. I investeringsplanen finns avsatta medel för anläggning 
av elljusspår och under våren har fritidsförvaltningen utrett möjligheterna 
tillsammans med invånare i Kårsta. 

Fritidsförvaltningen föreslår en slinga på 3 km varav 2 km går i skog och 1 km går 
genom samhället. Spåret kommer ha en bred diversitet gällande underlag där både 
träspänger, stenmjöl, jord och asfalt föreslås användas. Spåret beräknas även gå 
genom flera naturtyper och skapar på så sätt variation för utövaren. 

Då spåret föreslås gå nära skolan har särskilt beaktning tagits för skolans verksamhet. 
I och med uppdraget att arbeta i linje med Ung Livsstils-enkäten (fritidsnämnden 
2021-03-25 § 28) som visade på att stillasittandet och upplevt ohälsa bland unga 
tjejer är särskilt hög i Kårsta har målgruppen unga tjejer varit i fokus när olika 
lösningar tagits fram. 

Förslaget går också i linje med den senaste forskningen inom ämnet i Sverige. Noteras 
bör att detta är en förstudie och förslaget bygger på att tillstånd beviljas och avtal med 
markägare upprättas. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Kapitalkostnader beräknas uppgå till 250 000 – 300 000 kronor per år och 
driftkostnader på 40 000 kronor per år för grusning, klippning och reparation av 
spåret samt 60 000 kronor per år för reparation och underhåll av belysning. 
Etablering av elljusspår beräknas bidra till att förbättra den fysiska och psykiska 
hälsan i samhället, vilket indirekt leder till samhällsekonomiska vinster. 
 

Konsekvenser för hållbar utveckling 
För den enskilda människan bidrar naturupplevelser såsom löpning i natur till hälsa, 
identitetsskapande, gemenskap, naturförståelse och en rad andra saker. En satsning 
på elljusspår i Kårsta kan också bidra till samhället bland annat med regional 
utveckling genom natur- och kulturturism och attraktivitet.  

När människor vistas i naturen växer förståelsen för att den är värd att bevara. Därför 
kan etablering av elljusspår i Kårsta bidra till att öka kunskapen och engagemanget 
för hållbar utveckling. Då förslagen dessutom bygger på civilsamhällets involvering 
kan de positiva effekterna på samhörigheten och delaktigheten anses förväntas vara 
högt. 

Konsekvenser för barn 
I grunden är en satsning på utveckling av elljusspår i Kårsta en satsning på utveckling 
av en meningsfull fritid för barn och unga, särskilt unga tjejer. De förväntade positiva 
konsekvenserna för barn och unga är därmed stora och deras synpunkter har i viss 
mån inhämtats inför upprättandet av detta förslag. 

Annika Hellberg Erik Lanner Sandberg 
Kommundirektör  Ekonomichef 
 

   
Expedieras till: 
Akten 

Fritidsförvaltningen 

 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2021-09-23

Referensnummer för signaturer:

§ 66
Hemställan om investeringsmedel för anläggande av elljusspår i Kårsta 
(FN 2017.035)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer 6 500 000 kronor i investeringsanslag för anläggande av elljusspår i Kårsta.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Möjligheterna till en meningsfull fritid ska vara goda oavsett var i Vallentuna
kommun du bor. Efterfrågan på ytor för spontana aktiviteter har ökat i hela Sverige de
senaste åren, så även i Kårsta. I investeringsplanen finns avsatta medel för anläggning av 
elljusspår och under våren har fritidsförvaltningen utrett möjligheterna tillsammans med 
invånare i Kårsta.

Fritidsförvaltningen föreslår en slinga på 3 km varav 2 km går i skog och 1 km går genom 
samhället. Spåret kommer ha en bred diversitet gällande underlag där både träspänger, 
stenmjöl, jord och asfalt föreslås användas. Spåret beräknas även gå genom flera naturtyper 
och skapar på så sätt variation för utövaren.

Då spåret föreslår gå nära skolan har särskilt beaktning tagits för skolans verksamhet. I och 
med uppdraget att arbeta i linje med Ung Livsstils-enkäten (fritidsnämnden 2021-03 -25 § 28) 
som visade på att stillasittandet och upplevt ohälsa bland unga tjejer är särskilt hög i Kårsta 
har målgruppen unga tjejer varit i fokus när olika lösningar tagits fram.

Förslaget går också i linje med den senaste forskningen inom ämnet i Sverige.

Noteras bör att detta är en förstudie och förslaget bygger på att tillstånd beviljas och avtal med 
markägare upprättas.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §56 FN AU Hemställan om investeringsmedel för anläggande av elljusspår i Kårsta
 Tjänsteskrivelse - Hemställan om investeringsmedel för anläggandet av elljusspår i 

Kårsta

3 / 4

Comfact Signature Referensnummer: 20402SE
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Fritidsnämnden 2021-09-23

Referensnummer för signaturer:

 Inför hemställan - Utredning eljusspår i Kårsta
 Enkätsvar 2021 - Motionsspår i Kårsta

4 / 4

Comfact Signature Referensnummer: 20402SE
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2021-09-09

Referensnummer för signaturer:

§ 56
Hemställan om investeringsmedel för anläggande av elljusspår i Kårsta 
(FN 2017.035)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att byta namn på ärendet från "Hemställan om 
investeringsmedel för anläggande av motionsspår i Kårsta" till "Hemställan om 
investeringsmedel för anläggande av elljusspår i Kårsta".
 
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer 6 500 000 kronor i investeringsanslag för anläggande av motionsspår i Kårsta.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Möjligheterna till en meningsfull fritid ska vara goda oavsett var i Vallentuna
kommun du bor. Efterfrågan på ytor för spontana aktiviteter har ökat i hela Sverige de
senaste åren, så även i Kårsta. I investeringsplanen finns avsatta medel för anläggning av 
elljusspår och under våren har fritidsförvaltningen utrett möjligheterna tillsammans med 
invånare i Kårsta.

Fritidsförvaltningen föreslår en slinga på 3 km varav 2 km går i skog och 1 km går genom 
samhället. Spåret kommer ha en bred diversitet gällande underlag där både träspänger, 
stenmjöl, jord och asfalt föreslås användas. Spåret beräknas även gå genom flera naturtyper 
och skapar på så sätt variation för utövaren.

Då spåret föreslår gå nära skolan har särskilt beaktning tagits för skolans verksamhet. I och 
med uppdraget att arbeta i linje med Ung Livsstils-enkäten (fritidsnämnden 2021-03 -25 § 28) 
som visade på att stillasittandet och upplevt ohälsa bland unga tjejer är särskilt hög i Kårsta 
har målgruppen unga tjejer varit i fokus när olika lösningar tagits fram.

Förslaget går också i linje med den senaste forskningen inom ämnet i Sverige.

Noteras bör att detta är en förstudie och förslaget bygger på att tillstånd beviljas och avtal med 
markägare upprättas.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar att
- fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att byta namn på ärendet från "Hemställan om 
investeringsmedel för anläggande av motionsspår i Kårsta" till "Hemställan om 
investeringsmedel för anläggande av elljusspår i Kårsta".
- fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2021-09-09

Referensnummer för signaturer:

fritidsnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer 6 500 000 kronor i investeringsanslag för anläggande av motionsspår i Kårsta.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Hemställan om investeringsmedel för anläggandet av elljusspår i 

Kårsta
 Inför hemställan - Utredning motionsspår i Kårsta
 Enkätsvar 2021 - Motionsspår i Kårsta



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
FRITIDSFÖRVALTNING 2021-07-20

DNR FN 2017.035 
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Tjänsteskrivelse

Hemställan om investeringsmedel för 
anläggande av elljusspår i Kårsta

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer 6 500 000 kronor i investeringsanslag för anläggande 
av elljusspår i Kårsta.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Möjligheterna till en meningsfull fritid ska vara goda oavsett var i Vallentuna
kommun du bor. Efterfrågan på ytor för spontana aktiviteter har ökat i hela Sverige de
senaste åren, så även i Kårsta. I investeringsplanen finns avsatta medel för anläggning 
av elljusspår och under våren har fritidsförvaltningen utrett möjligheterna 
tillsammans med invånare i Kårsta. 

Fritidsförvaltningen föreslår en slinga på 3 km varav 2 km går i skog och 1 km går 
genom samhället. Spåret kommer ha en bred diversitet gällande underlag där både 
träspänger, stenmjöl, jord och asfalt föreslås användas. Spåret beräknas även gå 
genom flera naturtyper och skapar på så sätt variation för utövaren. 

Då spåret föreslår gå nära skolan har särskilt beaktning tagits för skolans verksamhet. 
I och med uppdraget att arbeta i linje med Ung Livsstils-enkäten (fritidsnämnden 
2021-03 -25 § 28) som visade på att stillasittandet och upplevt ohälsa bland unga 
tjejer är särskilt hög i Kårsta har målgruppen unga tjejer varit i fokus när olika 
lösningar tagits fram. 

Förslaget går också i linje med den senaste forskningen inom ämnet i Sverige. 

Noteras bör att detta är en förstudie och förslaget bygger på att tillstånd beviljas och 
avtal med markägare upprättas. 

Ekonomiska konsekvenser
Kapitalkostnader beräknas ligga på 250 000-300 000 kr per år i 15 år och 
driftkostnad på 40 000 kr per år för grusning, klippning och reparation av spåret 
samt 60 000 för reparation och underhåll av belysning.  Etablering av elljusspår 
beräknas bidra till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan i samhället, vilket 
indirekt leder till samhällsekonomiska besparingar.



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
FRITIDSFÖRVALTNING 2021-07-20

DNR FN 2017.035 
SID 2/2

Konsekvenser för hållbar utveckling
För den enskilda människan bidrar naturupplevelser såsom löpning i natur till hälsa, 
identitetsskapande, gemenskap, naturförståelse och en rad andra saker. En satsning 
på elljusspår i Kårsta kan också bidra till samhället bland annat med regional 
utveckling genom natur- och kulturturism och attraktivitet.

När människor vistas i naturen växer förståelsen för att den är värd att bevara. Därför 
kan etablering av elljusspår i Kårsta bidra till att öka kunskapen och engagemanget 
för hållbar utveckling. Då förslagen dessutom bygger på civilsamhällets involvering 
kan de positiva effekterna på samhörigheten och delaktigheten anses förväntas vara 
högt.

Konsekvenser för barn
I grunden är en satsning på utveckling av elljusspår i Kårsta en satsning på utveckling 
av en meningsfull fritid för barn och unga, särskilt unga tjejer. De förväntade positiva 
konsekvenserna för barn och unga är därmed stora och deras synpunkter har i viss 
mån inhämtats inför upprättandet av detta förslag. 

Petri Peltonen Mir Grebäck von Melen
Förvaltningschef Fritid Utvecklingsledare

Expedieras till:
Akten

Kommunfullmäktige 
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Utredning elljusspår i Kårsta 
Möjligheterna till en meningsfull fritid ska vara goda oavsett var i Vallentuna 
kommun du bor. Efterfrågan på ytor för spontana aktiviteter har ökat i hela Sverige de 
senaste åren, så även i Kårsta där det bland annat efterfrågas motionsspår, vandrings-
leder och utspridda idrottsytor.  
 
Fritidsförvaltningen fick i uppdrag från Fritidsnämnden 2017-12-07 (FN 2017.035 § 
92) att bevaka möjligheterna till ett elljusspår i Kårsta, och påbörja en detaljerad plan 
för investeringsförfarande och implementering i pågående detaljplanearbete. 
Precisering saknas för vilken detaljplan som häri hänvisas till. Fritidsförvaltningen 
har aktivt deltagit i arbete med framtagande av en fördjupad översiktsplan för Kårsta 
och Ekskogen vilket pågått sedan hösten 2019 och i dialogen som först med invånare 
har motionsspår återkommande lyfts. 
 
Under våren har arbetet med förstudie för 
elljusspår och i synnerhet motionsspår i 
Kårsta intensifierats. Tre dialogtillfällen 
har genomförts med invånare i Kårsta på 
plats samt fem platsbesök med olika 
intressenter såsom föreningsrepresentant, 
markägare samt byggnadsingenjör. En 
enkät har skickats ut där 154 personer 
deltog.  
 

Ett större intresse för fysisk aktivitet i naturen  
Under Coronapandemin har allt fler svenskar tagit sig ut i naturen (Andersson, K. et 
al. 2021) och intresset för att springa utomhus har ökat kraftigt i Sverige (Aktiv 
Träning 2020). Enligt en kartläggning av friluftsvanor och vistelse i natur under 
pandemin i Västra Götaland har naturen nära människors bostad fått en central roll i 
utövandet av friluftsliv, vilket också har samband med att många väljer att gå, springa 
eller cykla till naturområdena. Även här lyfts särskilt intresset för löpning och cykling 
men även promenader och vandring i naturen är populärt.  
 
Allt fler som innan pandemin sällan tog sig ut i naturen har nu tagit till sig en livsstil 
med naturvistelser och ett aktivt friluftsliv. Många av studiens deltagare säger också 
att de kommer behålla sina nya friluftslivsvanor när pandemin upphört (Hansen et al. 
2021).  
 
I Sverige bor 32 procent av befolkning inom 1 kilometer från ett elljusspår, i 
Vallentuna kommun ligger siffran på 18 procent (SCB 2020).  
 
  

Bild från dialogtillfälle med unga tjejer  
den 3 mars 2021 
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Planering och anläggning av motionsspår genom tiderna 
Motion har inte alltid setts som en aktivitet för alla. Tvärtom har det till och med setts 
som olämpligt för äldre och sjuka att ägna sig åt. Ett paradigmskifte ägde rum under 
1950-talet och motion sågs från och med nu både som ett sätt att upprätthålla en god 
hälsa och som ett medel för att bli frisk (Qviström 2013). Ett av de vanligaste sätten 
att motionerna på är löpning och det finns en lång tradition av att planera för löpspår 
i Sverige (Fridell et al. 2019). Motionslöpningen och motionsslingan som koncept 
föddes under slutet av 1950-talet ur Friluftsfrämjandets allmänt kända motto om 
värdet av att vandra i skog och mark, kombinerat med de senaste medicinska rönen 
om nyttan med motion (Qviström 2013).  
 
De flesta av Sveriges befintliga motionsslingor anlades under 1960/70-talet. 
Motionsslingorna som etablerades under 1970-talet placerades vanligtvis i 
skogsområden eller i större parkområden (Qviström 2016). Ännu ett nytt 
paradigmskifte avseende motion ägde rum under slutet av 1970-talet då Sverige 
drabbades av ”joggingflugan”. Staden framställdes som den naturliga platsen för 
löpning och svenskarna började ”asfaltsjogga”.  
 
Inställningen att löpning kan ske i stort sett var som helst kom även att påverka 
planeringen för utomhusmotion och ledde till att kommunerna prioriterade ner 
satsningarna på motionsslingor och platser för spontanidrott.  

Motionsspår idag 
För att möta de utmaningar som Sverige står inför idag med en stillasittande 
befolkning och ökande ohälsotal måste landskapets möjligheter att locka fler 
människor till rörelse på sin fritid tas tillvara (Qviström 2018).  
 
Studierna kopplat till ambitionen att skapa samhällen för löpning som diskuteras i 
artikeln Planera för löpning – från motionscentraler till stadslandskap (Qviström 
2018) pekar ut tre beståndsdelar som bör inkluderas i planeringen: 
 

- Anläggningar som utgörs av rekreationsområden, motionscentraler eller 
stadsparker med flera spår och som kombineras med t.ex. utomhusgym och 
omklädningslokaler. Fördelen är att dessa ofta kan ge de naturkvalitéer samt 
variation i form av terräng och olika stigar som löpare efterfrågar. Nackdelen 
är att de i allmänhet är lokaliserade på cykel- och bilavstånd från staden. 

- Urbana löpspår kan beskrivas som genomtänkta och markerade spår utanför 
rekreationsområden, i ett bostadsområde eller stadsmiljö. Spåret bör vara 
tydligt markerat med bra underlag och skulle kunna anläggas i form av en 
halv meter bred grusstig intill asfaltsstigen. Att springa på traditionella G/C-
vägar upplevs ofta som problematiskt både vad gäller intressekonflikter med 
andra användare och icke anpassat underlag. En väl anlagd slinga i urban 
miljö kan bjuda in och uppmärksamma värdet av rörelse för människor som 
vanligtvis inte tar sig till motionsspår. De ska ses som komplement till 
skogsslingor. 

- Ett analyserat Stadslandskap som beaktar löparens perspektiv på flera 
platser. Hur anknyts spåren till andra väl besökta platser såsom 
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kollektivtrafik, centrumkärnor, rekreationsområden, sevärdheter och 
hemmet? Hur kan löparen ta sig emellan dessa med så lite störande hinder 
såsom tungt trafikerade vägar och liknande?  

 
De tre beståndsdelarna syftar både till att få fler att springa, att inkludera löpning i 
vardagen och även för att gynna de som brukar springa ska variansrikedom och en 
bredare upplevelse.  

Kårsta och Ekskogen - pågående 
samhällsbyggnadsplaner och tidigare dialoger 
Kårsta och Ekskogen är två mindre naturnära stationssamhällen som tillsammans har 
ca 1000 invånare. I Kårsta finns förskola, skola (från förskoleklass upp till årskurs 6), 
ett bibliotek och idrottsplatsen Kårevallen. Vid den lilla skogssjön Bergsjön nära 
Kårsta skola ligger en kommunal badplats med badbrygga, grill och enklare omkläd-
ningsrum. Kårstaby mellan Kårsta och Ekoskogen ligger inom riksintresseområde för 
kulturmiljön. I Ekskogen finns en bygdegård. 

Arbetet med fördjupad översiktsplan 
En Fördjupad översiktsplan (FÖP) håller på att utarbetas för Kårsta och Ekskogen. 
Arbetet med denna FÖP påbörjades 2019 0ch syftar till att möjliggöra utveckling av 
orterna och få en tydligare vägledning för hur den fysiska miljön bör användas, 
utvecklas och bevaras. Planen är också viktig för att de pågående och framtida 
förändringarna av den fysiska miljön tillsammans ska bli en bra och välförankrad 
helhet. 
 
Ett dialogmöte genomfördes 2019 där en hel del underlag relevanta att beakta kopplat 
till utvecklingen av motionsspåret finns. Det framkom att det finns önskemål om att 
bevara den lantliga miljön och att platsen ska utvecklas långsamt tillsammans med 
invånarna. Platsens stora natur- och friluftsvärden och närheten till bad, skog, natur 
och friluftsliv ses som en styrka. Samtidigt efterfrågas det att badplatsen rustas upp. 
Det ses som ett hot om utvecklingen av samhället skulle innebära att natur- och 
kulturvärden försvinner; utvecklingen får inte gå före naturen. Här framkommer 
också synpunkten att inte skapa en centrerad idrottsplats utan hellre flera utspridda 
idrottsytor. Särskilt två förslag om rekreationsområden diskuterades; runt och kring 
Bergsjön samt på den gamla banvallen mot Norrtälje.  
 
Under dialogen diskuterades även frågan om motion- och elljusspår och samtal fördes 
med representanter från föreningen Goif Kåre och Kårsta skola. Planerna var då att 
spåret skulle ha sin start och stopp vid Bergsjöplanen. Ett kortare elljusspår 
förespråkades, särskilt av skolans representant, söder och väster om bergsjöplan där 
kommunen har egen rådighet.  
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Dialog om motionsspår i Kårsta våren 2021 
Under våren har tre dialogtillfällen genomförts,  fem platsbesök gjorts med olika 
intressenter såsom föreningsrepresentant, markägare samt byggnadsingenjör. En 
enkät har skickats ut där 154 personer deltog. 
 
I och med uppdraget att arbeta i linje med Ung Livsstils-enkäten (FN 2020.016 § 28) 
som visade på att stillasittandet och upplevt ohälsa bland unga tjejer är särskilt hög i 
Kårsta fokuserades dialogen på att ta reda på vad de som målgrupp önskar av ett 
eventuellt motionsspår.  
 
Dialogtillfällena arrangerades tillsammans 
med fritidsledare och fältassistenter från Ung 
Fritid. Vid det första tillfället var unga tjejer 
inbjudna. Centralt för deltagarna var att 
möjligheten att få vara i fred och exempelvis 
kunna gå ut med sin hund utan att behöva 
träffa andra människor i området viktigt. Det 
var också viktigt att skogen runt omkring 
Bergsjön skulle behållas som den är idag och 
att motionsspåret inte skulle dras där. 
Badplatsen är högt uppskattat men anses 
vara i behov av upprustning. På frågan om de 
skulle använda spåret för löpning svarade en 
av tjejerna ”den enda gången jag springer är 
till tåget”. På så sätt kom dialogen in på idén 
om ett mer urbant löpspår som mer väver in 
möjligheten till vardagsmotion, i det här 
fallet på vägen till och från tåget.  
 
Vid det andra dialogtillfället bjöds en lokal 
löpargrupp in. Även här var det särskilt fokus 
på vad de tror skulle gynna unga tjejer. 
Deltagarna var positiva till tanken om ett 
urbant löpspår från stationen som sedan 
övergår till en naturstig i skogen. De lyfte 
också möjligheterna med det gamla stignätet som en gång funnits och varit 
markerade runt om Kårsta som både Vallentuna kommun och SL haft ansvar för. 
Tydligt i diskussionen var att vissa områden i skogarna bör bevaras som de är och att 
motionsspåren hellre får gå på nyanlagda stigar norr om Bergsjön än på det äldre 
smala stigarna söder ut.  
 
Vid båda tillfällena lyftes behov av parkbänkar och rastplatser. Önskemål om fler 
rastplatser med eldstäder samt flera olika sorters upplevelser såsom skyltning och 
konstverk återkom.   

Urbant löpspår, vad är det?  
Urbana löpspår kan beskrivas som 
genomtänkta och markerade spår 
utanför rekreationsområden, i ett 
bostadsområde, stadsmiljö eller 
längs med en strandpromenad. 
Spåret bör vara tydligt markerat 
med bra underlag och skulle kunna 
anläggas i form av en halv meter 
bred grusstig intill asfaltsstigen.  
 
Genom en diversitet av olika spår 
uppmuntras olika användare. 
Spåret kan också fungera som en 
ingång till skogsspåren. Det 
framkommer också att under 
vintertid vid halka kan urbana spår 
föredras. 
 
Exempel från Solna: 
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Enkät baserat på dialogtillfällena 
Efter dialogtillfällena skapades en enkät utifrån de 
förslag, synpunkter och tankar som samlats in. 
Enkäten besvarades av 154 personer, varav 58 procent 
definierade sig som tjej. Majoriteten av 
respondenterna anser att det är viktigt att skogen runt 
Bergssjön ska bevaras och att motionsspåret inte ska 
störa upplevelsen av Bergssjöns badplats.  
 
En övervägande del av de svarande håller med om påståendena "Det är viktigt att 
naturupplevelser utanför upplysta spår fortfarande ska vara möjligt i området runt 
Bergsjön" och "Hela spåret behöver inte vara belyst, det viktigaste är att en viss del av 
den är det”.  
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De flesta ansåg också att det är viktigt att spåret ska kunna användas av skolan och 
många ser det som positivt om spåret går från stationen, till skolan och sen in i 
skogen.  
 
Flertalet svarande skulle i första hand använda motionsspåret för promenader. Intill 
spåret efterfrågade en majoritet bänkar och sittplatser, skyltar som berättar om 
naturen och kulturmiljön, grillplats, vindskydd och MTB-spår. 
 
 

 

Bänkar och sittplatser (n = 89)

Skyltar som berättade om naturen och
kulturmiljön (n = 83)

Grillplats (n = 79)

Vindskydd (n = 56)

Mountainbike-spår (n = 54)

Platser utan belysning där jag kan vara för
mig själv (n = 25)

En stig med konstverk i form av motiv och
personer från olika sagor (n = 21)

Vid motionsspåret skulle jag vilja att följande finns:
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Markförutsättningar och dialog med markägare 
En begränsning i utvecklingen av 
elljusspår i Kårsta är att marken inte ägs 
av Vallentuna kommun. I karta till höger 
syns det område som kommunen har 
rådighet över. Marken nordöst om 
Kårstavägen finns det diskussioner om 
att bebygga.  
 
Gällande området runt Bergsjön kopplat 
till den mark som Vallentuna kommun 
äger finns det i västra delen en kärrskog, 
våtmark med tallar och glasbjörk (se blå 
markering). För en etablering av 
motionsspår här behöver det säkerställas 
att våtmarken inte skadas. Det är inte 
lämpligt att fylla upp våtmarksområdet 
på något sätt men en spång kan fungera 
bra.  
 
Området öster om skolan ägs av 
Danvikens Hospital AB och vid ett möte 
2021-06-01 godkände markägaren att gå 
vidare med förslaget om eventuell 
dragning av spåret väster om den gröna markeringen på kartan till höger. Viktigt att 
ta i beaktning att aktivt skogsbruk ska även i framtiden vara möjligt i området. Avtal 
har inte tecknats.  

Återkoppling till löpargrupp 
Efter genomförd enkät analyserades materialet och återrapporterades till 
fritidsnämnden (2021-05-20 §40). Därefter återsamlades löpargruppen tillsammans 
med fritidsförvaltningen på plats i Kårsta och gick en föreslagen sträcka. 
Löpargruppen var positiva till förslaget bortsett från frågetecken kopplade till 
övergången över Kårstavägen. I samtalen lyfter åter igen möjligheten till sittplatser 
och eventuellt fler grillstäder.  

Platsbesök med föreningsrepresentant 
2021-06-16 gjordes platsbesök tillsammans med ordförande i GoIF Kåre för att gå 
igenom samlokaliseringen av förslag på spår i relation till Bergsjöplan samt få till en 
helhet som går väl ihop med övriga anläggningar för folkhälsa (badplats, utegym, 
skola, rekreationsområden och dyl.). Att knyta ihop spåret med stationen, 
utegymmet, det nya bostadsområdet Kårsta Park, badplatsen och skolan skulle enligt 
representanten vara ett förslag som går väl överens med den strävan föreningen har. 
Även här lyftes återkommande behovet av en rastplats med eldstad.   
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Budgetförutsättningarna  
Enligt investeringsplanen finns avsatta medel på 6,5 mnkr för utvecklingen av 
elljusspår/motionsspår i Kårsta. Enligt plan ska spåret etableras under 2021-2022.  
 

Förslag på dragning av motionsspår i Kårsta 

Skogsslinga  
Förslaget att gå vidare med är en slinga 
på 2 km som går i varierad miljö.  
 
Spåret föreslås börja vid skolan och gå 
väster om Bersjöplan uppe på en 
stenavsatts.  
 
Därefter övergår slingan till träspång 
ned till stora vändplan vid Kårsta park. 
Där går förslag till spår tillbaka längs 
med Bergsjön. Området för träspång är 
en miljö som påminner om de 
jämtländska myrarna med gamla tallar, 
kärr och den karaktäristiska doften av 
skvattram. Miljön bedöms ha höga 
restorativa1 värden. Syftet att etablera 
spår här är både för att tillgänggliggöra 
platsen men också att utifrån ett 
naturvårdsperspektiv styra besökarna 
till hårdgjord yta för att inte gå på den 
skyddsvärda våtmarken. Denna slinga 
skulle också knyta det nybyggda området till både badplats och möjliggöra för 
skogspromenad till skolan. I anslutning till denna del föreslås också rastplats. 
Områdes karaktärsdrag förväntas också locka skolan som kommer kunna använda 
passagen i pedagogiskt syfte.  
 
Spåret föreslås sedan gå mot Bergsjöstugan. Underlaget härifrån och resterande 
föreslår vara traditionellt underlag. Norr om förslaget på löparspår finns ett uppdrag 
att utveckla en mountainbike-bana (FN 2020.059).  
 
Väl vid vägen som leder till Bergsjöstugan föreslår elljusspåret gå parallellt med den 
anlagda bilvägen för att sen vika av mot badplatsen, på redan befintlig stig. Strax 
innan berget går stigen norr ut och fortsätter så upp till Kårstavägen. Här ligger 

                                                             
1 Restorativa miljöer är miljöer som stödjer välmående/hälsa hos människor. Ytterligare 
begrepp som kan beskriva en restorativ miljö är läkande, terapeutisk, integrerande och 
återupplivande.  
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förslag på spår på Danviken Hospital ABs mark och hänsyn behövs tas för deras 
behov vad gäller både placering av spår och möjlighet att komma över med maskiner.  
 
Väl vid Kårstavägen återgår spåret på Vallentuna kommuns mark. Här finns område 
för vattenavrinning som måste tas i beaktning. Spåret föreslås sen gå över Danviken 
Hospitals mark några meter för att därefter gå i kanten mellan markägarens och 
Vallentuna kommuns mark för att avslutas vid redan befintlig stig och tillbaka till 
parkeringen.  
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Urbant spår 
Återkommande i dialogen samt med 
hänvisnin g till forskning föreslår också en 
slinga genom mer urban miljö. Slingan 
föreslås gå från stationen på den redan nu 
befintliga skogsstigen norr ut mot 
Rönntorpsvägen för att gå vidare parallellt 
med Sättratorpsvägen.  
 
Det finns planer på att flytta på utegymmet 
samt etablera en lekplats i området. 
Elljusspåret knyter ihop de olika delarna.  
 
Spåret föreslås sedan passera bakom Kårsta 
torgs busstation och gå in på G/C-vägen mot 
skolan. Här kommer spåret gå på asfalt sista 
biten upp till Bergsjöplan. På vissa ställen 
behövs belysningen förstärkas samt skyltning 
göras.  

Budget 
Vid platsbesök 2021-05-06 tillsammans med Upplands Anläggningskonsult AB togs 
en enklare kostnadsuppskattning fram (se bilaga Kalkyl – kostnadsuppskattning 
Kårsta motionsspår).  
 
För att anlägga ett motionsspår i skog enligt syn på plats bedöms att en 
genomsnittskostnad på 2000kr/m är en rimlig nivå förutom vid våtmarksområdet. Av 
detta bedöms ca 200-250kr/m gå till projektering/byggledning av en anläggning. 
Särskilt ska beaktas att ett större underhåll kommer krävas på spår anlagda i 
skogsmark.  
 
Priset för anläggning av urbant spår beräknas vara lägre och vid vissa sträckor 
kommer inget annat än skyltning behövas.  
 

Post kr m Meter Totalt 
Projektering Skogsmark 250 2000 500 000 kr 
Anläggning skogsmark 1750 1600 2 800 000 kr 
Elanslutning 

  
37 500 kr 

Projektering urbant spår 250 1500 375 000 kr 
Anläggning urband spår 1250 1500 1 875 000 kr 
Skyltning 

  
30 000 kr 

Passage träspång över våtmark 2500 300 750 000 kr 
Grillstad med vindskydd 

  
125 000 kr 

Total 
  

6 492 500 kr 
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Användande av á-priser har i huvudsak nyttjats. 
 
Kapitalkostnader beräknas ligga på 250 000-300 000 kr per år i 15 år.  
 
Driftkostnaden beräknas till 40 000 kr per år för grusning, klippning och reparation 
av spåret samt 60 000 för reparation och underhåll av belysning.   
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Bor du i Kårsta eller Ekskogen? 
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Kommentar
Sida 1 - Fråga 4 | Om dig

SVAR SKICKADES IN DEN

Mycket bra förslag att underlätta daglig motion för alla åldrar i regionen kårsta 
ekskogen. 

2021-04-14 17:27:32

Kårsta 2021-04-14 17:42:16

Kårsta 2021-04-14 18:02:43

Född och uppvuxen i Kårsta 2021-04-14 18:04:35

Kårsta 2021-04-14 18:50:39

Kårsta 2021-04-14 19:57:23

Elljusspår eller ej beror på var man vill placera det. 2021-04-14 20:07:29

Kårsta 2021-04-14 21:38:29

Jag/vi bor i Kårsta. 2021-04-14 23:01:25

Kårsta 2021-04-15 09:07:53

Kårsta 2021-04-15 11:24:46

Kårsta 2021-04-20 10:47:07

Mittimellan 2021-04-14 17:35:41

Flyttar dit i juni. 2021-04-14 18:24:27

Vill ha med motionsspår med belysning och en hundrastgård 2021-04-14 18:49:38

Kårsta 2021-04-14 19:24:03

Norrtälje men har kopplingar till Kårsta 2021-04-14 19:56:23

Spelar i kåre 2021-04-14 20:00:26

Kårsta Gillberga 2021-04-14 20:17:50

Broby Ekskogen 2021-04-15 07:51:06

Jag tycker att det skulle kunna vara jätte bra 2021-04-15 15:24:20

Vi har massor av fin natur här, kanske går att ta någon befintlig stig/spår och 
komplettera med lite röj och spårinformation om sträckning. Kanske ev elspår.  

2021-04-14 16:59:33



Bra med motionsspår! 2021-04-14 17:21:30

Tycker att det är dags att det finns ett upplyst motionsspår även i kårsta så man 
kan springa alternativt gå även under den mörka årstiden.  
Det är över en mil till Brottby så genom miljösynpunkt vore det kanon😊😊

2021-04-14 17:20:59

Bor nära Björkholmen . 2021-04-14 17:38:28

Bra med möjlighet till en aktivitet som vänder sig till en bredare allmänhet. 2021-04-14 22:30:10

Saknar verkligen ett elljusspår i Kårsta. S0 fin natur i omgivningen borde nyttjas 
bättre.

2021-04-14 23:36:56

Ekskogen 2021-04-15 13:01:23

Kårsta 2021-04-14 17:28:38

Kårsta 2021-04-14 19:16:26

Bor i Kårsta. 2021-04-14 19:26:32

Bor i tussebacken 2021-04-14 19:38:58

Kårsta 2021-04-15 07:30:53

Kårsta 2021-04-14 18:45:02

Lägg ner detta . Har prövats innan och pengarna bör läggas på annat . 2021-04-14 22:06:01

Äntligen!  
När kommer elljusspåret?

2021-04-17 08:22:22

Bor i Frösunda 2021-04-18 12:16:46

Tvåbarnsfar med barn i Kårsta skola. 2021-04-14 18:02:29

Ja det hade varit behövligt 2021-04-14 18:23:32

Jag växte upp i Kårsta och min familj bor i Kårsta. Jag skulle uppskatta och 
använda motionsspår när jag är på besök i Kårsta ❤ 

2021-04-14 19:26:09

Ett motionsspår skulle ge mig möjlighet att springa säkert under en längre del 
av året.

2021-04-14 20:13:21

Nej till motionsspåret ssttsa på Cykelbana mot Ekskogen samt Konstis på 
Bergsjövallen 

2021-04-15 05:44:08



Kårsta är en mysig o ensam plats vilket folk har flyttat hit för, alltså ett lugnt 
ställe där man kan vara ensam när man går och badar vid sjön eller går ut med 
hunden i skogen. Inte något dumt motionsspår som bara öppnar upp och gör 
att folk ska springa där det förstör bara känslan för andra som vill vara ifred i 
skogen och för djuren som ständigt går där och äter. De har redan utvecklat 
Kårsta en del med nya husen men vad i hela helvete? Det finns trottoarer och 
spring maskin att springa på och är det så viktigt att springa finns kyrko rundan 
som är 6 km eller att springa banvallen till sparren om det är viktigt att springa i 
skogen. Låt Bergsjön vara och är det väldigt viktigt att springa kan man ha egen 
fantasi o skötta det själv! 

2021-04-18 11:15:32

Toppen med ett motionsspår, med belysning! Längs med Sjön Sparren, runt 
Bergsjön eller mellan Kårsta och Ekskogens station.  2021-04-20 00:24:31

Kårsta 2021-04-20 20:03:05

Vore toppen att slippa springa vid trafikerad väg 2021-04-15 06:46:06

Vill gärna behålla naturen som den är idag. Det finns många naturliga stigar i 
våra skogar som är perfekta för promenader, motion o rekreation, 

2021-04-15 21:21:44

En man som vill motionera både med och utan hund. 2021-04-14 19:06:23

Bygg spåret 2021-04-14 22:14:36

Ja 2021-04-15 21:57:21

Jag tycker att det ska byggas en gångväg mellan Kårsta och Ekskogen eller 
mellan Kårsta och Roslagsstoppet. Även konstfrusenbana vid Bergsjövallen och 
en skateboardpark.

2021-04-16 12:55:05

Kårsta 2021-04-14 16:53:40

Ja 2021-04-16 02:06:53

Jag själv är pensionär, så jag kan motionerna på dan då det är ljust. Men bara 
för att man bor på landet, så ska väl även vi kunna motionerna på kvällen. 
Elljuspår. 

2021-04-14 17:23:27

Mittimellan Kårsta och Ekskogen. 2021-04-14 17:32:26

Aktiv i GoIF Kåre 2021-04-14 18:50:51

Gärna MTB-spår också. 2021-04-14 18:58:01

Ja det skulle vara extremt kul med ett motionsspår här i kårsta😁 2021-04-14 20:17:04



Det är viktigt att motionsspåret ska kunna användas av skolan
Sida 2 - Fråga 1 | Synpunkter sida 1
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Det är viktigt att bevara skogen runt Bergssjön som den är
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Det är viktigt att motionsspåret inte stör upplevelsen av Bergsjöns badplats
Sida 2 - Fråga 3 | Synpunkter sida 1
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Jag tycket att det är bra om motionsspåret går från stationen, till skolan och sen in i skogen.
Sida 2 - Fråga 4 | Synpunkter sida 1
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Jag skulle i första hand använda motionsspåret för promenader.
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Jag skulle använda spåret mer ofta om det fanns sittplatser för fika och häng längs med motionsspåret
Sida 3 - Fråga 2 | Synpunkter sida 2
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Det är viktigt att naturupplevelser utanför upplysta spår fortfarande ska vara möjligt i området runt
Bergsjön
Sida 3 - Fråga 3 | Synpunkter sida 2
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Det är viktigt att ha olika aktiviteter utspritt på olika ställen i Kårsta. 

(Exempelvis så att fotboll på sommaren görs på Kårevallen, vintersport på Bergsjöplan, Utegym vid
busshållsplatsen, grilla vid Bergsjön. Allt ska inte vara samlat på ett ställe.)
Sida 3 - Fråga 4 | Synpunkter sida 2
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Jag tycker om att gå/springa på icke-upplysta stigar och vill gärna att sådana ska finnas i anslutning till
motionsspåret
Sida 3 - Fråga 5 | Synpunkter sida 2
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Hela spåret behöver inte vara belyst, det viktigaste är att en viss del av den är det.
Sida 3 - Fråga 6 | Synpunkter sida 2
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Vid motionsspåret skulle jag vilja att följande finns:
Sida 4 - Fråga 1 | Inslag vid motionsspåret
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Är det något annat du vill ha vid motionsspåret?
Sida 4 - Fråga 2 | Inslag vid motionsspåret
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SVAR SKICKADES IN DEN

Får gärna vara ett längre och några kortare typ en genväg på den korta. 2021-04-14 16:46:51

Vore toppen om något av spåren kunde gå via ute gym så man kunde 
kombinera träning 

2021-04-14 17:27:32

Gärna elljusspår så att det går att använda även på hösten och vintern. 2021-04-14 17:42:16

Skulle vara bra om utegymmet finns i anslutning till motionsspåret. 2021-04-14 17:49:47

Punkt 4, Väldigt trevliga idéer. Men sväva inte iväg. 2021-04-14 18:04:35

Papperskorgar Informationstavla HLR-info Livbojar 2021-04-14 18:50:39

Lättare hinderbana (balansgång, armgång etc). 2021-04-14 20:07:29

Cykel spår, ute gym i metal, lek park 2021-04-14 21:38:29

Motorbana. 2021-04-14 23:01:25

Utegym för alla åldrar och styrka.  
Meditationsplats, yogaplats. Tänker en röjd plan plats lite i skymundan. Kanske 
ett fint buskage runt som en berså. Men även där solen har möjlighet att stråla 
in. Platsen kan även användas för uppvärmning och stretch. Avlastningsbänkar 
att sitta på eller för att lägga sina grejer på.  

2021-04-15 09:07:53

Karta / tavla över området:) 2021-04-14 19:56:23

Absolut cykel och motorfordonsfritt! 2021-04-15 11:53:16

Nope allt låter bra 2021-04-15 15:24:20

Information om sträckning. 2021-04-14 16:59:33

Nej 2021-04-14 17:20:59

Bra mjuk underlag och belysning 2021-04-14 17:38:28

Känns som att det är lite mer relevant att ha fungerande gång och cykelväg 
längs med kårstavägen än ett motionsspår i skogen, naturen är fin utan 
motionsspår.

2021-04-14 17:41:25

Att rullstolsburna och barnvagnar kommer kunna använda spåret 2021-04-14 18:20:34

Viktigare med längden på motionsspåret än att det är belyst. Belysning EJ 
prioriterat.   
Konst, nej.  
Möjlighet till parkering.

2021-04-15 13:01:23

Om det ska bli ett upplyst motionsspår bör hela vara upplyst, inte en blandning 
av tänt och släkt :)

2021-04-14 19:51:48



Vi som har hund ska också få gå där och då ska sopbehållare för bajspåsar 
finnas Vi hundägare blir alltid diskriminerade 

2021-04-15 08:09:34

Utegym precis som i Brottby och Vallentuna. Parkeringsplatser för de som 
kommer med bil.

2021-04-17 08:22:22

Soptunnor 2021-04-18 12:16:46

gräs-sandplätt vid fikaplatser för att spela lite (kub, volleyboll 2021-04-08 07:33:20

Det finns bättre investeringar att göra : Konstis på Bergsjövallen samt 
Cykelbana mot Ekskogen o låt naturen runt Bergsjön vara.

2021-04-15 05:44:08

Går spåret vid sjön kan det vara vettigt med livbojar. 2021-04-15 16:04:02

*Avfallsbehållare åtminstone vid start/mål där man kan slänga skräp,
hundbajspåsar etc.
*Kanske en karta som visar hur spåret ligger i omgivningen och vad som finns i
anslutning eller nära spåret.

2021-04-15 20:47:54

Det ska inte finnas ett motionsspår det är idiotiskt. 2021-04-18 11:15:32

Belysning och mjukt underlag. 2021-04-20 00:24:31

RIDLED! Möjlighet att rida i anslutning till spåret och gärna med belysning. 2021-04-14 21:21:16

Tips på styrkeövningar med jämna mellanrum. 2021-04-24 06:52:04

Trygghet är viktigt 2021-04-14 18:12:00

Distansmarkeringar 2021-04-15 22:01:05

Lägg pengarna på annat istället. Ingen kommer använda motionsspåret. 2021-04-16 12:55:05

Utegym 2021-04-07 21:44:16

Utegym 2021-04-07 21:47:16

Utegym 2021-04-08 08:30:08

Någonstans där det går att byta om lite skyddat (kan vara något enkelt ungefär 
som där man kan byta om idag vid Bergsjöns badplats. Eller att man kan få kod 
till gympasalens omklädningsrum (skolans). Det blir lättare att springa direkt 
efter jobbet då om man inte behöver hem och byta om först. 

2021-04-14 16:53:40

En informationstavla med en karta över spåret och omgivningen. 2021-04-14 19:41:24

Servering 2021-04-16 02:06:53

Hinderbana i skogen för barn och vuxna 2021-04-16 08:28:27



Papperskorg vid start/mål för hundbajs och annat skräp.  
Dränering så att det inte blir isfläckar vid vissa väderlekar.

2021-04-08 19:31:27

Toalett, utegym 2021-04-14 18:58:01

Bastu vid Bergsjön, Motionsspår i avslutning till Bergsjön 2021-04-14 22:28:41

Det hade varit fint om det fanns angivelser eller markeringar om längd på olika 
delar. Det skulle underlätta löpträningen för allmänheten och skolidrotten.  

Det kan ju också nyttjas som skidspår på vintern.

2021-04-15 08:23:46

Bra underlag att springa på 2021-04-16 02:01:44

Gym 2021-04-17 09:30:16



Övriga kommentarer
Sida 4 - Fråga 3 | Inslag vid motionsspåret

SVAR SKICKADES IN DEN

Konstverk låter trevligt och roligt. Tema som nämns är också intressant. 2021-04-14 16:46:51

Mycket bra förslag 2021-04-14 17:27:32

Elljusspår runt bergsjön och upprustning av banvallen, alternativt ge 
bandyplanen eller Kårevallen mer uppmärksamhet det skulle uppskattas av 
Kårstabor. Låta dagiset stå och möggla samt att bygga ett utegym är inget 
Kårsta uppskattar. Att skrämma bort den ända investeraren som visat intresse 
för Kårsta genom att låta dessa bekosta flytt av utegymmet är inte heller nått 
Kårsta uppskattar. Vh född och uppvuxen i Kårsta.

2021-04-14 18:04:35

Varför börja med belyst spår på en gång när ambitionen att skapa motionsspår 
är aktuellt i Kårsta. Belyst spår kan det bli i en framtid, viktigast nu är att lyckas 
förverkliga ett helt motionsspår runt Bergsjön, gärna helt 
tillgänglighetsanpassat. Det är bättre att lägga fokus på ett riktigt bra 
motionsspår som följer Bergsjön runt och därigenom skapa en 
friskvårdsmöjlighet som även kan bli en härlig naturupplevelse. Med andra ord 
låt bli belysning och lägg mer fokus på att anpassa ett friskvårdspår i en fin och 
vacker natur runt sjön.

2021-04-14 18:50:39

En bokningsbar bastu vid Bergssjön vore ju kanon! 😁😁 2021-04-14 20:07:29

Jag vill inte ha något motionsspår över huvud taget. Sällsynt dålig investering. 
Majoriteten av folket i Kårsta springer inte, men däremot så är det väldigt 
många som nyttjar isen på Bergsjövallen när det finns. Så ska man se till den 
bäst investerade kronan per invånare så är ju konstfrusen is på Bergsjövallen 
den solklara favoriten. Plus att det kommer mycket folk som inte bor i Kårsta 
när det finns is.   
Något som är minst lika bra är en skate/kickbikepark som också nyttjas av fler 
människor än ett motionsspår.

2021-04-14 23:01:25

Belyst spår önskas. För löpning och promenad. Trevligt med grillplats 
någonstans längsmed. Skolan bör kunna använda det. Orörd skog finns det 
gott om ändå. Kårsta är tätbebyggt område. Folk som inte vill ha belysning får 
bosätta sig utanför planlagt område. 

2021-04-14 17:35:41

Nope allt låter bra  2021-04-15 15:24:20

Fortfarande finns det mer akuta problem att ta tag i, men ännu en gång 
kommer helt meningslösa idéer som utegym för hundratusentals kronor som 
används av ett fåtal, samma kommer att ske med den här urbota korkade idén. 
Se till att HELA bygden kan få tillgång till fiber till exempel, eller en 
föreningslokal där motorintresserade ungdomar kan få utveckla sig. Hur 
konstigt det än låter är det mindre klimatavtryck för en sådan verksamhet än 
att förstöra naturen med en lyxpromenadstråk i skogen.  
Lägg ner.

2021-04-14 17:41:25

Det finns gott om skog och skogsvägar att motionera på så det behövs 
verkligen inget belyst motionsspår. Jag flyttade hit för att bo på landet och vara i 
naturen utan belysta spår och vägar.

2021-04-14 18:26:32



Om det inte ska vara belysning vid hela spåret är det viktigt att den delen som 
är belyst utgör en egen "runda", så att man kommer tillbaka till spårets början 
utan att behöva vända om det är mörkt.

2021-04-14 19:18:44

Spåret får absolut inte vara runt Bergsjön, vill inte ha någon belysning där. 2021-04-15 20:01:43

Jag kan tycka att kommunen bör prioritera annorlunda, i Kårsta så saknas tex 
plats där skolan kan utöva friidrott utomhus. Bergsjövallen är en stor plan där 
man kan anlägga 100meters sträcka, hoppgrop etc.   
Ett motionsspår är inget som direkt behövs i Kårsta i nuläget

2021-04-20 08:02:40

Varför inte baka ihop motionsspåret med den försenade cykelbanan mellan 
Ekskogen och Kårsta. Att kunna ta sig mellan E och K genom promenader, cykel 
och jogg torde stärka gemenskapen och öka kontaktytorna och därigenom tillit 
och välmående :)  

Kul med planer för Kårsta, tack!

2021-04-14 19:51:48

Barnen på skolan önskar och drömmer om en yta där de kan få åka skateboard 
och sparkcykel. Med ordentliga ramper ich rails i närheten skulle skolgården bli 
en ännu mer fantastisk yta. Att på vintern kunna garantera is på Bergsjöplan 
vore också en vinst för både skola och för Kårsta-bor! I anslutning till planen 
skulle då en eller två ordentligt anlagda grillstäder behövas! 

2021-04-15 06:21:31

Viktigt med belysning för att möjliggöra bred anvädning av språret, men 
hoppas att man samtidigt tar hänsyn till den senaste forskningen som visar på 
problematiken i bristen av mörker för biodiversiteten.

2021-04-15 10:22:13

Flytta alla idrottsaktiviteter upp till Bergsjöplan! 2021-04-14 18:45:02

Runt sjön, gärna i ett strandnära läge! 2021-04-17 08:22:22

Jag hoppas verkligen att det blir någonting av det här. Eller något annat som 
gynnar fritid här i Kårsta. Mina barn och många av deras kompisar åker mycket 
kickbike och skateboard. Men deras utrymme är litet och de har endast några 
få hemmagjorda små hopp och rails. Så en liten skate park vore toppen, 
behöver inte vara mycket alls för att tillfredsställa dem. 

2021-04-14 18:02:29

Nu var frågan om "plats för häng" omformulerad som att det var viktigt för mig 
och då svarade jag lite mer åt Håller ej med-hållet eftersom jag nog inte 
kommer att utnyttja det. Däremot tycker jag att det kunde vara viktigt att det 
finns för andra målgrupper så ni kan höja mitt svar på den frågan till 4/5 om 
det är så jag borde svarat.  

Tack för tillfället att uttrycka sin synpunkt/Jens

2021-04-15 20:47:54

Låt Bergsjön vara ifred och är det något de vill förbättra kan de förbättra 
omklädningsrummet och grill plasten vid Bergsjön men låt skogen vara ifred! 
Det är ju meningen att bo i Kårsta för att vara ifred och kunna vara i skogen 
utan en ful onödigt Stig flytta härifrån om det är viktigt att ha ett jävla spår. 

2021-04-18 11:15:32

Många barn och ungdomar åker skateboard och kickbike så en liten skatepark 
skulle uppskattas mycket. Perfekt om den ligger runt skolområdet.  

Badplatsen vid Bergsjön är en tillgång för alla i bygden men skulle behöva ett 
ansiktslyft. Ta bort träd för att få mer sol, ett lass sand kanske,  fixa så att 
slänten ner mot sjön får lite mer gräs, ge bryggan lite kärlek.

2021-04-15 19:32:23



Bevara de naturliga stigarna i vår vackra natur. Allt behöver ej vara tillrättalagt 
.........motionsspår behövs ej!

2021-04-15 21:21:44

- 2021-04-07 21:44:16

Motionsspåret ska helst gå i naturen, inte på asfalt. Inte korsa vägen . 2021-04-07 21:47:16

Om man drar spåret från stationen så gärna på banvallen genom skogen till 
skolan osv, så lite asfalt som möjligt!  
Gärna en kulturstig med konst i området från banvallen upp genom lilla skogen 
som jag visade på mötet

2021-04-08 08:30:08

Frågan om det är viktigt att skogen vid Bergsjön är ostörd är lite svår att svara 
på. Jag tycker att det är viktigt att skogen längs med sjön (berget) är skyddad. 
Men skogen "bakom" sjön och skolan används inte så mycket tror jag, där 
skulle det vara perfekt med ett motionsspår som man lätt kan nå antingen från 
skolan eller från badplatsen.  

2021-04-14 16:53:40

Jag tycker inte att kommunen ska lägga pengar på motionsspår som kostar 
flera miljoner. Vi behöver utveckla andra delar i Kårsta. Varför är detta 
motionsspår så viktigt? Och varför frågar ni inte oss Kårstabor vad vi vill ha? 

2021-04-17 12:20:10

Detta vara bara en testifyllnad av Jens. Jag mejlar kommentarer till Mir. 2021-04-08 19:31:27

Personligen tycker jag att gångvägar behövs först längs vägarna 2021-04-14 17:23:27

Jag bor i Ekskogen. Trodde något av detta skulle beröra oss. Hela 
frågeställningen handlar bara om Kårsta. Om jag ändå måste sätta mej i bilen 
för att ta mej till ett motionsspår kan jag ju lika gärna åka till Karby. 
Motionsspåret kan väl gå mellan Ekskogen och Kårsta? Det finns stora behov av 
att kunna ta sig UTAN BIL här i området. Gångvägar, cykelvägar, ridvägar m.m. 
(Och gärna mellan just Kårsta och Ekskogen) Kan ett motionsspår tänkas ihop 
med dessa behov?

2021-04-14 17:31:36

Bersjöplan och dess närområde skulle kunna bli ett ultimat aktivitetscentrum 
med allt samlat. Förälder kan gymma medan yngre barn leker och ett äldre 
barn springer eller cyklar tex. 

2021-04-14 18:43:37
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