
Det inringade området 
kommer att få en ny 
 detaljplan som styr hur  
området ska utvecklas.  
Området består av Bro  
centrum, parkeringar, del  
av Enköpingsvägen, Bro- 
rondellen, EON-huset,  
gamla norr grindens för- 
skola, och delar av gräs- 
ytorna vid stjärnparken. 

Till sammans utgör dessa 
 platser det vi  under prome-
naden kallar  ”centrala Bro”. 
Du har nu en möjlighet att 

påverka utformning-
en av fram-

tidens cen-
trala Bro. 

Välkommen till 
Framtidspromenad i Bro!
Upplands-Bro kommun kommer att utveckla centrala Bro med fler 
 bostäder och verksamhetslokaler. Målsättningen är att skapa en levande 
och trygg plats med småstadskänsla. Nu har du som boende och verk-
sam i Bro möjligheten att bidra med dina perspektiv och kunskaper.  

Under denna framtidsvandring samlar  
vi in perspektiv och idéer som kan  
användas i utvecklingen av centrala  
Bro, på både kort och lång sikt.

Alla som gör Framtidspromenaden har  möjlighet att delta i utlottning av biobiljetter!

Bro ska vara en plats som människor 
vill bo, vistas och arbeta i. Ett lokal-
samhälle som präglas av trygghet, 
tillit, engagemang och stolthet. Till-
sammans bygger vi ett samhälle 
som håller ihop. 

FRÅGORNA  
ÄR GRUPP E RADE  

I SEX TEMAN:  
1. MÖTESPLATSER 

2. BRO – EN PLATS MED  
SMÅSTADSKÄNSLA 

3. ETT NATURNÄRA CENTRUM 
4. TRAFIK 

5. TRYGGHET 
6. ENGAGEMANG &  

FRAMTIDSTRO

Välkommen till en framtids promenad 
där du får möjligheten att svara på 
frågor om hur centrala Bro kan bli en 
ännu bättre plats. Framtidsprome-
naden är utformad som en tipsprome-
nad. Det finns inga rätt eller fel svar. Vi 
är intresserade av vad du tycker. 



Välkommen till 
Framtidspromenad i Bro!

Under våren 2022 genomfördes en 
 analys och flera dialoger om vardags
livet i Bro. Detta finansierades av 
Delega tionen mot segregation  
(Delmos).  
Analysen visar att utvecklingen av Bro 
centrum är viktig för utvecklingen av 
Bro. Vilken roll och funktion Bro cen-
trum ska ha när Bro växer är en fråga 
som lyfts. Det finns även utmaningar när 
det kommer till tryggheten i centrum 
och vilka grupper som upplever att de 
får vara där.  
Möten, gemenskap och sammanhållning är viktigt för en positiv utveckling. Tidigare utred-
ningar visar att befolkningen i Bro lever och rör sig ganska uppdelat och åtskilt. Människor 
i olika åldrar och i olika bostads områden möts inte så ofta spontant eller rör sig på samma 
platser. Det finns barriärer som till exempel järnväg och vägar som begränsar människors 
rörelser i de centrala delarna.  
De teman som lyfts upp i denna framtidspromenad kommer från analysen av levnadsvillkor 
och tidigare dialoger.

Vad har tidigare dialoger visat?

Öppna förskolan 22/3 kl. 10–12
Dialogen med föräldrar med små barn genomfördes 
med sju personer i anslutning till Öppna Förskolans 
sångstund. Öppna förskolan hade annonserat i sin Face-
book-grupp att dialogen skulle ske vilket lockade perso-
ner som tidigare inte varit på Öppna förskolans aktivite-
ter. Sju personer deltog i dialogen.
 
Kalevans seniorer 24/3 kl. 11–12
Dialogen med äldre som representerades av Kalevans 
seniorgrupp genomfördes i deras egna lokaler på Finn-
stastigen i anslutning till deras återkommande torsdags-
aktivitet, Bingo. Totalt deltog ca 15 personer i dialogen. 

Fritidsgården Broskolan 24/3 kl. 12–16
Dialogerna med unga representerades av ungdomar i 
årskurs 7–9 på Broskolan och genomfördes på fritidsgår-
den under en eftermiddag. Totalt deltog 20 ungdomar 
och en fritidsledare. Samtliga fyllde i vardagskartan och 
berättade om sin vardag i Bro, med stöd i de fördjupan-
de frågorna. 
 
Ungdomsgården Bro:n 24/3 kl. 18–19
Ungdomsgården Bro:n riktar sig till ungdomar mellan 18 
och 20 år. Den här kvällen dök två gymnasieungdomar 
upp som deltog i dialogen. 

Frågorna i den här dialogpromenaden utgår från de tidigare dialoger 
som genom fördes i Bro under våren 2022. Dialogerna genomfördes då 
med ungdomar, föräldrar och  seniorer vid följande tillfällen:

Fokus i dialogfrågorna har varit att förstå hur människor rör sig på platsen i nuläget, med beskrivning av vardaglig 
 användning och upplevelser av områdets kvaliteter ur ett invånarperspektiv. Särskilt intresse har funnits av att för-
stå  rörelsemönster, flöden, kopplingar och relationer mellan målpunkter i området. Vi har också varit intresserade 
av att förstå människors förväntan och tankar om framtiden.



Välkommen till 
Framtidspromenad i Bro!

Mötesplatser
Gemensamma mötesplatser där 
personer från olika bostads om-

råden och i olika åldrar kan  träffas 
är viktigt för sammanhållning och 

 inkludering. Enligt dialogerna som genom-
förts värdesätter invånare i Bro platser att 
umgås på både inomhus och utomhus.   
• Äldre och unga efterfrågar fler offentliga 

platser för umgänge i inomhusmiljö. 

• Föräldrar med små barn ser stor  potential 
i att utveckla platser utomhus, tex fler 
lekplatser och parker som uppmuntrar 
 möten över generationsgränser.   

Bro centrum beskrivs sällan som en mötes -
plats eller träffpunkt i sig. Idag är det en-
skilda ärenden och funktioner som får 
människor att passera centrum, tex köpa en 
macka på Ica, eller titta i blomsteraffären. 

Exempel mötesplatser som finns i Bro idag 
är biblioteket, café Nyfiket, fritidsgårdar, akti-
vitetscontainern, torg, parker, lekplatser och 
idrottsplatser. Det finns fler platser att mötas 
på i Bro, till exempel restauranger som Bro-
grillen, butiker och föreningslokaler. Vi vill veta 
hur mötesplatserna i Bro kan utvecklas för att 
möta invånarnas behov och vilka nya mötes-
platser som skulle bidra till ett bättre Bro.  

I Bro genomförs även evenemang där 
människor kan mötas. Exempel på dessa är 
Brodagen, sommarfestival, teaterföreställ-
ningar och loppis.

TEMA
1

Frågor
1. Behövs nya mötesplatser skapas?  

Har du några förslag? 

2. Hur kan de existerande mötesplatserna  
i Bro bli bättre?  

3. Vilka typer av evenemang skapar  
positiva möten mellan människor i Bro?

4. Vad skulle få dig att vara på torgen  
i Bro en längre stund?



Välkommen till 
Framtidspromenad i Bro!

Bro – en plats med  
småstadskänsla

Enligt de intervjuer som genom-
förts upplever vi att många är 

 positiva till en ökande befolkning i Bro, 
med fler bostäder och fler arbetsplatser. 
Samtidigt framhålls också värdet av att 
 bevara och stärka en ”småstadskänsla”. 
Unga säger att Bro måste fortsätta kännas 
litet och överblickbart och att det är mycket 
positivt och tryggt att känna igen de flesta 
i sin egen ålder. Föräldrarna säger att Bro 
upplevs som litet, samlat och centrerat. 

En viss oro finns här över att Bro dras ut 
på längden och att det kan bli glest med 
 flera otydliga centrum. Både unga och 
 vuxna uppskattar utflykter och närheten till 
Stockholm.

TEMA
2

Fråga
Vilken av dessa bilder tycker du bäst 
symboliserar vad en småstadskänsla 
betyder för dig? Beskriv varför.
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Välkommen till 
Framtidspromenad i Bro!

Ett naturnära centrum
Närheten till vackra natur- 
områden beskrivs i intervjuer  

med invånare som en underut-
nyttjad potential i Bros utveckling. 

En av de mest uppskattade mötesplatser-
na för unga är exempelvis friluftsområdet 
vid Lejondalssjön, men dit är det svårt att 
ta dig utan bil. Vuxna uppskattar att pro-
menera eller ta joggingturer i naturen och  
beskriver naturen som en anledning att 
flytta hit eller bo kvar. 

Intill centrala Bro finns flera naturområden, 
såsom Storskogen och stora grönytor vid 
Stjärnparken. I Bro centrum finns träd och 
blomsterplanteringar. 
Just nu utvecklas Finnstagårdsparken som 
ligger mellan centrum och Finnsta. Där 
byggs en vikingaby som bjuder in till lek 
och grillplatser. Det planteras även ängs-
blomster och fruktträd.

TEMA
3

Frågor
1. Hur ofta besöker du naturområden 

nära Bro?

2. Finns det något som hindrar dig att 
ta dig från centrum till närliggande 
naturområden?

3. Finns det något du särskilt upp
skattar eller saknar när det kommer 
till växtligheten i Brocentrum?



Välkommen till 
Framtidspromenad i Bro!

Trafik
Många av de intervjuade 
upplever det som enkelt att 

både cykla och gå i de centrala 
 delarna av Bro. 

Boende i bostadsområden utanför centrala 
Bro är något mer kritiska och menar att det 
saknas tydliga och trafiksäkra gång och 
cykelvägar som kopplar ihop centrum med 
omkringliggande bostadsområden, samt 
gång- och cykelvägar som tar dig mellan 
områden. 

Bilen ses som viktig för att ta sig in till 
 centrala Bro, samtidigt som de stora 
 parkeringsytorna uppfattas som en  barriär 
 mellan exempelvis Bro centrum och 
 stationen. 

TEMA
4

Frågor
1. Hur tar du dig till Bro centrum idag?  

2. Hur tar du dig mellan Bro station och 
Bro centrum?

3. Hur skulle du vilja ta dig till Bro centrum 
och vilka förändringar behövs för att det 
ska bli verklighet?  

4. Finns det platser i centrala Bro idag där 
trafiksäkerheten behöver förbättras? 



Välkommen till 
Framtidspromenad i Bro!

Trygghet
Kommunen har  tillsammans 
med polisen genomfört 

 dialoger med olika målgrupper 
för att ta reda på vilka områden som 

invånarna anser viktiga i trygghetsarbetet. 
Områden som har pekats ut är bland annat 
Bro centrum. 
Boende i Bro uppgav att de mestadels 
upplevde sig trygga i sin omgivning, men 
beskrev en ökad otrygghet i centrum på 
kvällar.  
 

I dialogerna har det framkommit att 
 invånare anser att kommunens synlighet 
i offentlig miljö är en trygghets skapande 
faktor i sig. medborgare  upplever sig 
 trygga när platsen är väl belyst och 
 befolkad, när man känner många i sitt 
 närområde samt vid naturlig synlighet av 
polis, väktare och andra trygga vuxna  
– inte bara när brott begåtts. 
Det framkommer att både polis och 
 kommun behöver förbättra sin kommuni-
kation till medborgare om de trygghets-
insatser som görs i kommunen. 

TEMA
5

Frågor
1. När är Bro centrum en trygg plats? 

2. När är Bro centrum en otrygg plats?  

3. Vad kan bidra till en ökad känsla av trygghet? 

4. Hur vill du få information om de trygghets
skapande insatser som görs?  



Välkommen till 
Framtidspromenad i Bro!

Engagemang 
och framtidstro

I dialogen med invånare  uttrycker 
många att de är nyfikna och intresserade 
av utvecklingen i Bro. Flera tycker det är 
positivt att nya byggnader och bostäder 
planeras och att fler människor kommer  
att bo och arbeta i Bro i framtiden.

Alla har vi olika erfarenheter och kun-
skaper som kan komma nytta i ett stads-
utvecklingsprojekt. Den som bor eller 
 arbetar i Bro har bäst koll på hur vardagen 
fungerar lokalt.

TEMA
6

Frågor
1. Varför borde man flytta till Bro? 

2. Vad är det bästa med att bo i Bro idag? 

3. Vad är viktigt att bevara och förstärka i utvecklingen av centrala Bro? 

4. Är det någon av frågorna dialogen som du tyckte var extra viktig?

5. Saknar du en frågeställning som borde varit med i dialogen? 

6. Hur vill du involveras i utvecklingen av Bro framöver?



Välkommen till 
Framtidspromenad i Bro!

Vad händer nu?

Under den närmsta månaden kommer 
 personal från Upplands-Bro kommun 
 sammanställa resultatet från framtids-
promenaden. Vi kommer även ha dialoger 
med målgrupper som vi sett saknats under 
denna dag.  

När resultatet är sammanställt kommer det 
användas i utvecklingen av detaljplan, men 
också mer kortsiktiga åtgärder för att göra 
Bro till en ännu bättre plats. Vi kommer att 
trycka samanställningen samt publicera 
den digitalt.

TACK för att du deltagit i framtidspromenaden! 
Nu börjar nästa steg. 

Du kan läsa mer  
om arbetet med att  

utveckla Bro på 
www.upplandsBro.se/ 

omdaningbro

Om du efter denna framtidspro
menad kommer på något mer 
som är viktigt i utvecklingen av 
centrala Bro kan du höra av dig på 

omdaningbro@upplands-Bro.se


