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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2017-01-31 

Samhällsbyggnadskontoret

 

Stadsbyggnadsnämnden 

 

 

Yttrande över Remiss: Medborgarförslag "Skapa Tälje 
Ström" 

Diarienummer: SBN-2015-02892 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Blindtarmen ska få mer liv genom att skapa en porlande 

grusbottnad strömsträcka med några ståndstenar för havsöring. Även att en ny bro ska byggas 

över Blindtarmen istället för befintlig bro. 

 

Beskriven plats finns med i kommunens utvecklingsprojekt för Marenområdet som just nu är i 

utredningsfas. I projektet ingår att se över Slussholmen inklusive Blindtarmen och där ingår 

dagens bro samt den nämnda vattenspegeln. Vad som är möjligt att göra på platsen måste 

samordnas med två andra stora projekt som berör Mälaren och dessa är Reglering av Mälaren 

och Mälarprojektet. Dessa projekt kan påverka vad vi kan göra och hur kommunens projekt 

fortskrider. 

 

Tankarna i medborgarförslaget är bra och liknande synpunkter har kommit in under 

medborgardialogerna som har hållits kring Slussholmen och efter genom både motioner och 

medborgarförslag. Detta måste dock vägas mot övriga synpunkter som har kommit in samt mot 

vad de undersökningar som pågår kommer att visa samt hur det påverkar kulturmiljön. Det vi 

vet nu är att nuvarande dämningskonstruktion måste bytas ut eller få ett tillägg men inte exakt 

lösning. 

 

Kontoret tackar för förslaget och tar med det som en möjlighet i framtida arbete. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

De ekonomiska förutsättningarna måste utredas ytterligare och beror på vilken lösning som 

kommer att väljas. 

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 

Nämnden lämnar kontorets skrivelse som svar på motionen. 
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Beslutet ska skickas till 

 

Akten  

Handläggaren 

   

 

  

Björn Rabenius Johan Hagland 

Stadsmiljöchef Samhällsbyggnadsdirektör 

 

 

Handläggare: 

Annelie Johnson 

Landskapsarkitekt 

Telefon (direkt): 08-523 030 68 

E-post: annelie.johnson@sodertalje.se 












