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§ 13 Dnr 2018/00963  

Motion: Åtgärda Aronsborgs båtplats 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionens förslag med hänvisning till 

plan- och exploateringsavdelningens bedömning att motionens förslag 

kommer att lyftas och utredas i det kommande detaljplanearbetet.  

Sammanfattning  

Erik Nylén och Robert Kohlström (SD) har inkommit med en motion med 

fem förslag till åtgärder för Aronsborgs båtplats. Motionärerna vill att Håbo 

kommun ges i uppdrag att 

 nuvarande brygga på lämpligt vis restaureras eller byts ut 

 utreda möjligheten att i samband med åtgärdandet av bryggan ersätta 

alternativt komplettera denna med en brygga av större modell för 

angörandet av ett ökat antal båtar 

 antalet allmänna toaletter utökas 

 antalet sopkärl i området utökas 

 nuvarande gångväg till Aronsborgsrondellen förlängs fram till 

Aronsborgs båtplats 

Syftet med dessa åtgärder är att Aronsborgs båtplats med närområden återi-

gen ska kunna nyttjas fullt ut av allmänhet och närboende.  

Under beredningen har synpunkter inhämtats från plan- och exploaterings-

avdelningen. Avdelningen menar att motionens förslag är bra och ligger i 

linje med förslaget till översiktsplan för Håbo kommun. Man menar dock att 

vissa delar i förslaget kräver en detaljplaneändring för att kunna genomfö-

ras. 

I september 2019 beslutade kommunstyrelsen om att inleda ett detaljplane-

arbete över området runt Aronsborgsviken och Aronsborgs konferensan-

läggning. Även för Bista verksamhetsområde pågår arbete med planpro-

gram. Plan- och exploateringsavdelningen menar mot bakgrund av detta att 

det vore olämpligt med större förändringar i området innan detaljplanen är 

klar. I planarbetet kommer motionens förslag att utredas och önskemålen 

vidarebefordras till planarkitekten. Mot bakgrund av ovanstående föreslås 

alltså att motionen avslås.  
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Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 27 

KSAU 2020-01-27 § 24 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2018-12-07 

Underlag från plan- och exploateringsavdelningen 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller mot-

ionen delvis i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner 

att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Motionärerna, för kännedom 

Hemsida 

Uppdragslista 

 

 

 


