
Nedan återges hembygdsföreningens yttrande över plansamrådet för Kulla-området. 
Även torpinventeringsgruppen har lämnat in ett yttrande "Rädda Abrahamnsberg", se 
vår webb www.orkesta.nu . 

Till Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning, Plan och exploatering, 186 86 Vallentuna 

Vallentuna kommun Angående Detaljplan för Bostäder vid Kulla omfattande Lindholmen 2:1 och 3:1 
samt delar av Kulla 1:1 m fl fastigheter i, Stockholms län  

Orkesta hembygdsförening har tagit del av rubricerade samrådshandling och vill i anledning av detta framföra 
följande synpunkter. 

Hembygdsföreningen har förståelse för att en utbyggnad av Lindholmens samhälle på sikt är aktuell och 
nödvändig. I det framlagda förslaget måste dock enligt vår uppfattning några faktorer speciellt beaktas. 

Vi ifrågasätter starkt en utbyggnad enligt förslaget utan en samtidig upprustning och förbättring av väg 950 
mellan Vallentuna och Lindholmen. Redan i dag är denna vägsträcka undermålig i förhållande till den aktuella 
trafikintensiteten. I denna innefattas också den betydande förbifartstrafik som varje dag passerar genom 
Lindholmens samhälle. Konsekvensen av detta återspeglar sig i ett alltför högt antal olyckor. En ytterligare 
ökning av antalet bilar på väg 950, vilket blir en följd av föreslagen utbyggnad vid Kulla, kommer enligt vår 
uppfattning medföra stor ökad risk för betydande trafikproblem och olyckshändelser. 

Vad blev det av förslaget till en ny förbifart som presenterades i en tidigare plan och som innebar att förbitrafiken 
skulle ledas väster om Lindholmens samhälle ? 

Ett genomförande av förslaget kommer också att innebära en ökad trafikbelastning vid Lindholmens station med 
behov av ytterligare utbyggnad av befintlig långtidsparkering. 

Vidare bedömer vi risken som stor att trafikanter från Kulla-området till Lindholmens station kommer att som 
genväg utnyttja Lövhagsvägen, en vägsträcka som i dag är förbjuden för genomfartstrafik. Vi ansluter oss därför 
till det förslag som framförts från annat håll om uppsättandet av en vägbom vid Lövhagsvägens avfart från 
Lindholmsvägen och således helt och permanent stoppa genomfartstrafik på Lövhagsvägen. 

Det framlagda förslaget innebär också att torpet Abrahamsberg skall rivas och tomten bebyggas med  parhus. 
Torpet Abrahamsberg är enligt vår uppfattning av betydande kulturhistoriskt intresse som ett uttryck för hur den 
ursprungliga bebyggelsen i Lindholmen tidigare sett ut. Det är vår absoluta uppfattning att Abrahamsberg med 
intilliggande ekonomibyggnader skall bevaras för framtiden! 

Lindholmen den 24 maj 2007. 
För Orkesta hembygdsförening 

Gunnar Bergsten, ordförande      

Byggmästaren Thure Egnell bodde på 1920-talet med 
sin stora familj i torpet Abrahamnsberg

 
Torpet Abrahamnsberg - idag med lummig grönska -  är nu 
rivningshotat - kommunen vill bygga parhus på tomten.


