
Program rozwoju 
dla Brandbergen 
został przyjęty! 

Informacja społeczna od gminy Haninge do mieszkańców Brandbergen 



Pomiędzy jesienią 2013 roku a zimą 2015 roku gmina Haninge wraz z 
osobami mieszkającymi i prowadzącymi działalność w Brandbergen 
opracowała program rozwoju. 

Opisany w nim jest wymarzony stan, do którego razem chcemy doprowadzić 
w przyszłości. Program stanowi podstawę dla dalszych szczegółowych 
planów oraz prac rozwojowych w tej części gminy. 

Tutaj prezentujemy podsumowanie wytycznych zatwierdzonych przez radę 
gminy Haninge 21 marca 2016 roku. 

 
 

Wytyczne dotyczące zieleni i wody 
o Wzmocnienie kontaktu z przyrodą w 

Brandbergen, dotyczy to klina zieleni 
Tyrestakilen z parkiem narodowym, 
rezerwatu przyrody oraz rejonów 
Forsla kärr i Skutan. 

o Ochrona nadwątlonego zielonego 
połączenia pomiędzy klinami zieleni 
Hanvedenkilen i Tyrestakilen. 
Ewentualne zmiany opracowywane 
będą w taki sposób, żeby wpływ na 
wartość przyrodniczą i rekreacyjną 
okolicy oraz jej funkcję korytarza 
ekologicznego był jak najmniejszy. 

o Opóźnianie spływania i oczyszczanie 
wody deszczowej w celu 
zmniejszenia ilości zanieczyszczeń 
oddziałujących na jezioro Drevviken. 

 
Wytyczne dotyczące szlaków 
komunikacyjnych 
o Ścieżki piesze i rowerowe w 

Brandbergen otrzymają wyraźniejszą 
hierarchię, a podczas modernizacji 
priorytet będą posiadały główne 
szlaki. 

o Poprawa dostępności dla pieszych i 
rowerzystów w Brandbergen. 

o Dla zacieśnienia kontaktu pomiędzy 
Brandbergen a regionalnym centrum 
miejskim Haninge będą tworzone 
nowe połączenia pomiędzy częściami 
gminy Brandbergen i Handen. 

 
Wytyczne dotyczące ruchu drogowego 
i transportu 
o Klockarleden i Brandbergsleden 

zostaną przekształcone w ulice 
miejskie. 

o Przeglądy i rozwój infrastruktury będą 
przede wszystkim uwzględniać 
potrzeby pieszych i rowerzystów w 
celu wspierania ekologicznego 
przemieszczania się. 

o Przedłużenie Söderbyleden przez 
wąski pas zieleni będzie uwzględniać 
wysokie walory przyrodnicze. 



 
Wytyczne dotyczące życia 
codziennego 
o Przyszły rozwój Brandbergen będzie 

potwierdzać i wzmacniać 
wielokulturowy charakter okolicy. 

o Dążenie do dobrego stanu zdrowia 
publicznego. 

o Poprawienie bezpieczeństwa i 
dostępności poprzez 
skoordynowane działania i rozwój 
otoczenia fizycznego. 

o Zwiększenie liczby miejsc spotkań 
i możliwości aktywnego spędzania 
wolnego czasu. 

o Brandbergsskolan będzie 
kontynuować swój rozwój, żeby 
wybór tej szkoły był oczywisty dla 
rodzin w Brandbergen. 

o Parki biznesu w Brandbergen 
będą się rozwijać, oferując ziemię 
nowym przedsiębiorstwom 
tworzącym nowe miejsca pracy. 

 
Wytyczne dotyczące centrum 
Brandbergen 
o Okolica centrum, jako serce 

Brandbergen, będzie rozwijać się w 
taki sposób, by stać się wspólnym 
salonem mieszkańców Brandbergen. 

o Utworzenie nowego atrakcyjnego, 
dostępnego i funkcjonalnego 
autobusowego punktu 
przesiadkowego przy stacji 
Brandbergen centrum. 

 
Wytyczne dotyczące rozwoju 
zabudowy 
o Podczas zagęszczania zabudowy 

będą powstawać mieszkania tego 
rodzaju, którego brakuje. 

o Formy własności w nowych 
zabudowaniach mieszkalnych w  
 
 

dalszym ciągu będą zróżnicowane, 
żeby osiągnąć równowagę. 

o Nowe zabudowania mają priorytet 
w oznaczonym obszarze rozwoju. 

o Sprawdzenie możliwości 
utworzenia nowego domu opieki i 
stałego pobytu w centrum 
Brandbergen. 



 
 
 

Cele ogólne 
Plan pokazuje w zarysie, którym obszarom 
powinien zostać nadany priorytet w przyszłych 
działaniach rozwojowych na podstawie 
wytycznych. 
Celem ogólnym jest lepsze połączenie 
Brandbergen z Handen, zwiększenie 
dostępności terenów zielonych, zwiększenie 
zadowolenia i dobrego samopoczucia 
mieszkańców, przekształcenie dróg o dużym 
natężeniu ruchu w ulice miejskie i 
odświeżenie centrum Brandbergen. 

 
 

Z poważaniem, komisja robocza do spraw Brandbergen: Anna Ragnar (-, 
przewodnicząca), Barbro Nordgren (s), Mikko Svensson (s), Britt Lindberg (c), Tove 
Ovsiannikov (v), Michael Fridebäck (m), Matts Wallin (l) i Mary Vel (kd). 

Rejon rozwoju 
 

Projektowane przyjazne 
wjazdy 
 

Planowany odcinek drogi 
dla ruchu samochodowego, 
pieszego i rowerowego 
 

Granica programu 




