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Synpunkter på planerad byggnation i centrala Bromma med 3000-4000 nya bostäder

Bromma Golfbana
Björklidens Golfklubb anlade 2000 med stöd av mer än 8000 medlemmar en 9-håls golfbana
samt ett övningsområde med 80 utslagsplatser, putting-green och övningsbunker i norra Riksby.
Området har under senare år fått benämningen Bromma Golf. Staden var vid anläggandet
mycket behjälplig och såg stora värden i att det då helt nerkörda och förorenade området som
mestadels bestod av sorkåkrar, brandövningsplats och skyttebana blev väl omhändertaget och
fick ett meningsfullt ändamål. På området byggdes också en rugbyplan, ett omklädningsrum för
ombyte samt ett café med sittplatser såväl inne som ute.
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Anläggningen blev snabbt uppskattad med stora besöksantal där även företrädare för staden och
olika förvaltningar uppskattade möjligheterna till rekreation på nära håll och fortfarande
frekventerar anläggningen. Under 2015 spelades 22.900 golfrundor vilket var något mer än 2014
då 18.500 rundor spelades. Anläggningens träningsområden är också välbesökta med ca 400
gäster varje vardag. På helgerna kommer ytterligare besökare och det kan det t.o.m. vara kö till
utslagsmattorna. Öppningshelgen som i år var den 27 mars var det 500 besökare på anläggningen
trots ett lite kallt och grått väder. Besökarna på anläggningen är Stockholmare i alla åldrar från
ungdomar på 7-8 år till pensionärer över 80. 2005 utsågs golfklubben till årets golfklubb mycket
tack vara att utbildningsutbudet var det största i landet och speciellt riktat mot ungdomar. Varje
sommar arrangeras också en stor barn- och ungdomssatsning som kallas ”Summercamp” med ca
200 deltagare. Klubbens +60-sektion är riktad mot medlemmar över 60 år och är synnerligen
aktiv med träffar och tävlingar varje vecka under säsong och utbudet och aktiviteterna är mycket
uppskattade. Klubben har för övrigt fortfarande en av landets största utbildningsverksamheter på
Bromma som är riktas både mot nybörjare som till mer avancerade golfare. Upptagningsområdet
spänner över hela Kungsholmen och västerort.
Det är lätt att ta sig till Bromma Golf, antingen med egen bil eller som flertalet gör, tar
tunnelbanan till Brommaplan och går sedan genom koloniområdet. Brommas tillgänglighet är
anledningen till dess popularitet. Många närboende nyttjar också de anlagda vägarna och
stigarna för jogging och vardagsmotion. Det finns också andra icke sportande grupper som
funnit Bromma Golf. Bland dessa hittar vi familjer på promenad med hund eller barnvagn eller
både och, men också skolor och enskilda personer som studerar det rika djurlivet i
omgivningarna. Golfbanan har på ett effektivt och naturligt sätt bidragit till att behålla och
främja djur och växtlivet. Här kan man särskilt lägga märke till grodorna i de anlagda dammarna
och de många olika arterna fjärilar som finns inom området. Området har för övrigt många
forngravar från vikingatiden som finns utmärkta.
Björklidens Golfklubb har skötselsansvar för hela idrottsområdet med ingående parkvägar,
ängar, parkeringsplats samt skötsel av rugbybanan vars medlemmar använder golfklubbens
omklädningsrum. Detta finns beskrivet i ett särskilt avtal som klubben har gjort med Staden, Där
omnämns bland annat en paragraf kring skötsel av Fjärilsrestaurangerna som ska förhindra att
vissa fjärilars utveckling inte ska störas under tidig sommar. Genom att ha god kvalitet i skötseln
såväl innanför som utanför golfbaneområdet med egna anställda och säsonganställd personal har
hela området upplevts som ett tryggt och trevligt område av alla besökare. Detta har även dragit

lunchgäster till caféet.
Bromma Golf har sedan tillkomsten tillfört mycket och betyder mycket för många människor
idag, mycket genom den fysiska aktivitet som kan utövas, men minst lika mycket betyder den
sociala samvaron som klubben och anläggningen möjliggör. Inte minst upplever de äldre att de
har fått en lustfylld och meningsfull fritid. Många kommer med T-bana då de inte har bil och
tillbringar hela dagen i området. Många närboende kommer också och hälsar på bara för att ta en
kopp kaffe i och njuta i den trivsamma miljön.
Programförslag Centrala Bromma
Det är bra att det generellt sett byggs bostäder i Stockholm. Bra punkt i förslaget är att staden
inser värdet av att behålla den gröna lungan mellan Lillsjön och Kyrksjön och värnar om
koloniområdet som som blir mer och mer unikt ju mer tiden går.
Det föreslås också en stadspark centralt i Riksby med, ” möjlighet till picknick, solbad, spontan
lek och idrott eller till olika evenemang som till exempel utomhusteater och konserter”. En del
av parken utgörs av den gamla start och landningsbanan som kan användas till ett aktivitetsstråk
med olika anläggningar……
Vi föreslår att parken planeras tillsammans med den etablerade golfklubben så att man kan ta
tillvara på kunskap och erfarenheter från Bromma Golf. Klubben känner väl till såväl behov som
nytta av dagens verksamhet och vill här föreslå att en del av golfanläggningen behålls som
övningsområde i kombination med andra föreslagna anläggningar. Detta höjer troligen status och
attraktion för hela projektet och området. Den befintliga verksamheten har bevisat att olika
intressen kan hanteras på ett sätt att alla gynnas. På Bromma Golf har miljöintressen och
idrottsintressen utvecklats sida vid sida och harmonierar med forngravar, kolonistugor, flora och
fauna och bidrar till ett grönt skönt område som alla fritt kan njuta av. Om inte hela så behöver
delar av detta finnas kvar för att uppnå kvalitet för hela området.
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Detta tycker vi är negativt med förslaget
Den nya planen tillgodoser långt ifrån vad som man kan anse är ett minimiutbud vad avser
fritidsområde och idrottsanläggning. Redan idag saknas tillräckligt med anläggningar för idrott.
Förslaget innebär att detta försämras ytterligare med flera boende och mindre yta och
anläggningar att idrotta på. För Björklidens Golfklubb och Bromma Golf kommer de förslagna
planerna att slå mycket hårt mot den verksamhet som byggts upp då inga alternativ erbjuds. Mest
kommer det dock att gå ut över de enskilda individer som tack var Bromma fått en naturlig
möjlighet till viktigt vardagsmotion, samlingsplats och socialt umgänge. Gruppen pensionärer
och äldre utan bil straffas utan tvekan hårdast, vad blir alternativet för dem? Var ska Björklidens
Golfklubbs medlemmar och Bromma golfs besökare bedriva sin idrott i fortsättningen? Hur ska
nyinflyttades idrottsliga behov tillgodoses när det befintliga utbudet redan idag inte räcker till?
Och var ska ungdomar med behov av ytor för sin spontanidrott hålla till? Det finns många frågor
som behöver besvaras.
Infrastruktur
Redan idag är det regelmässigt stockningar i trafiken i hela Brommaområdet. I synnerhet är det

sträckan mellan korsningen Kvarnbacksvägen/Ulvsundavägen och fram till Brommaplansrondellen som det allt som oftast är fullständigt igenproppat och trafiken står helt still. Det
beskrivs inga lösningar i förslaget på problemet och nu planeras ytterligare 3-4.000 nya bostäder,
som kommer att ha utfart på just denna sträcka. Det krävs inga större studier, det räcker med att
titta på hur trafiken fungerar idag för att inse att föreslagen lösning inte kommer fungera. Det blir
en trafikinfarkt även om många förväntas att nyttja kollektiva transporter. För oss i klubben som
också är Brommabor och har vistats i området under flera decennier och sett utvecklingen, är det
svårt att förstå hur området ska klara ytterligare trafik utan konsekvenser. Kanske finns det
lösningar som vi inte förstått ännu. Det skulle i så fall vara intressant att få dessa beskrivna
specifikt.

Vi föreslår följande,
Ta initiativ till samråd med Björklidens Golfklubb om Bromma Golf och se över möjligheterna
att dra nytta av den kunskap och erfarenhet som byggts upp kring behoven inom området. Även
övriga intressenter i området som bedriver idrottsverksamhet bör inbjudas. Målsättning för mötet
är att se hur de idrottsliga delarna kan fortsätta att bedrivas i en sådan form att såväl område som
människor även fortsättningsvis kan utvecklas positivt med kvalitet.
Bromma 4 april 2016
Hälsningar,

Jarl Klang
Ordförande
Björklidens Golfklubb
Bromma Golf
Kvarnbacksvägen 28
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