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Åtgärdsplan PFF – kommunen   
Åtgärd Status Kommentarer

Kyrkåsberget
Följ upp med Partillebo/kommunen och 
uppdatera medlemmarna

Renovering 
Kyrkåsliden 2 startat 
Q1, 2022
Översyn av 
”gammal” detaljplan
våren-22
Följs upp Q3-Q4

Bygglovsansökan för ombyggnad/renovering av Kyrkåsliden 2 
till 2-familjsvilla godkänts 7/6-21 och arbetet har påbörjats 
under kvartal 1, 2022. För övrigt väntar Partillebo på att få 
resurser från stadsbyggnadskontoret för att se över den 
”gamla” detalj-planen för Kyrkåsberget (inklusive Paradisv 15) 
för att se vad som kan göras efter avslag av tidigare plan.

Gavelåsbron
Regelbunden kontakt med ansvarig 
projektledare på kommunen-se 
kommentar. 

Följ upp och uppdatera medlemmarna 
fortlöpande.

Avstämt 29/8-22

Komplettering till 
mark-och 
miljödomstolen 
inskickad 4/5 -22

Nästa avstämning
Okt 2022

I ett beslut den 23 juni 2020 kräver länsstyrelsen att Partille 
kommun ansöker om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen 
för rivning och nybyggnation av Gavelåsbron. 
Tillståndsansökan lämnades in till mark-och miljödomstolen 
12 jan 2022 efter att länsstyrelsen återkopplat på samrådet 
som skett mars/april-21. På grund av begärda 
kompletteringar som skickades in 4 maj samt 29 aug 2022 
riskerar tidsplanerna att senareläggas (klar tidigast sommar 
2024) . Mer sannolikt kan kommunen påbörja de praktiska 
åtgärderna höst 2023 och bron vara klar ca 1 år senare dvs 
höst 2024. 
Observera att tidsplanerna är preliminära.

Uppdaterad 4 sep 2022
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Åtgärdsplan PFF – kommunen   
Åtgärd- Status Kommentarer

Paradisvägen/backen
Följ upp föreslagna åtgärder av kommunen efter 
regelbundna genomgångar med Marino Pozzi

-Förslag att placera ut sensorskyltar (LED) och/eller 
annan skylt alldeles där backen kommer upp i 
området-Under diskussion

Måla stopplinje på Kyrkåsliden mot Paradisvägen 
samt sätta upp nytt räcke i övre delen av backen. 
–del av årets målningsplanering via NCC, förslag på 
räcke överlämnat till ansvarig chef för beslut

-Förslag att komplettera med 1-2 farthinder ungefär 
vid Paradisvägen nr 20-22 (där den tidigare ”ön” 
fanns). -Tas upp i trafikenheten

-Sätt upp lämna företrädeskyltar vid farthinder efter 
kurvan i backen samt måla mittlinje i kurvan. –
Delegerat och ligger i årets plan

Diskussion 
pågår sep-22

Diskussion 
pågår sep-22

Besked aug-22

Diskussion 
pågår sep-22

Hastigheten upplevs fortfarande som hög både uppe 
i området och i backen. Likaså är det många som 
kommer från Kyrkåsliden som inte stannar trots 
stopptecken. 

Frågan om utplacering av LED-skyltar längst upp i 
backen är fortfarande under diskussion med 
kommunen. Föreningen undersöker om LED skyltar 
kan bekostas av föreningen. Alternativ är blomlådor.

Trafikö kommer sättas upp i höjd med Paradisvägen 
20-22

Förslag att bilister som kommer uppifrån i backen ska 
lämna företräde för de som kommer nerifrån ffa för 
att underlätta vintertid. Bilisterna har svårt att hålla 
rätt sida i kurvan varför en mittlinje kan underlätta.

Uppdaterad  4 sep 2022



Åtgärdsplan PFF – kommunen   
Åtgärd Status Kommentarer

Paradisvägen/backen forts

-Åtgärda problem med vattenläckage från tomten 
nedanför Villa Porthälla permanent.-ska åtgärdas 
av Partillebo

-Kyrkås trappor-underhåll/växtlighet bristfällig
-Stock på slänten ovanför parkering till 
bostadsrätterna-kan utgöra risk. – Överlämnat till 
Brf Ringblomman som ansvarig fastighetsägare

Övergångsstället i korsningen Vintergatan, 
Paradisvägen, Ulvåsvägen- del av årets 
målningsplanering av NCC

Avstämt mar-22

Avstämt aug-22

Avstämt aug-22 

Felanmälan angående rännilar i backen vid skyfall med 
risk för halka har gjorts höst-21. Orsak vattenläcka på 
Partillebos ägor. Problemet åtgärdat akut. Ska åtgärdas 
finalt innan nästa vinter.

Växtlighet under kontroll. 

Åtgärdas i samband med övriga målningsärenden

Jebsens väg
-Problem med brunnslock som sjunkit med 
omgivande asfaltsskador. – Överlämnat till 
vägunderhållsansvarig för åtgärd (Marcus Hull).

Avstämt aug -22 Åtgärdas 2023 när stora delar av Jebsens väg ska 
asfalteras om

Uppdaterad 4 sep 22



Åtgärdsplan PFF – kommunen   
Åtgärd Status Kommentarer

Stigen Paradisv-Helge Källas väg och  
Himlastegen

-Vinterväghållning och underhåll på ”Annas”stig
och Kärleksstigen. – Överlämnat till 
renhållningsnämnd. 

-Förslag på nya namn inkommit till styrelsen.
”Annas stig” (mellan Helge Källas v. och Paradisv.) 
och ”Veras Sandbergs väg” (vägen in mot Villa 
Porthälla)
Ärendet överlämnat till namnberedningsgrupp

Ska följas upp 
vidare med 
kommunen till 
hösten.

Pågående

Vid Helge Källas väg har armaturer justerats. 
Parkenheten har röjt växter på kommunens mark men 
fastighetsägare är skyldiga att hålla rent där växtlighet 
kommer från privat mark. 

Fått initial feed-back. Regler finns att man inte får 
namnge efter nu levande person. Frågan har dock gått 
vidare i processen som tydligen tar tid-politiskt beslut

Uppdaterad 4 sep 2022



Åtgärdsplan PFF - kommunen  
Åtgärd Status Kommentar

Kärleksstigen och Ravinen Riddar Tures väg
(Samma miljöaspekter gäller i båda områdena) 
-Styrelsen försöker ordna ett möte med ekolog i 
höst för att diskutera möjligheten av viss röjning av 
ris, sjuka och/eller nedfallna träd etc. 

-Frågan har diskuterats med ekolog Martina 
Wetterlund. Andra boende i Paradiset har också 
kontaktat ekolog i frågan. Pga resursbrist (från 2 
heltidsekologer till nuvarande 0,5) kommer hon inte 
kunna hålla i seminarier eller gå runt i området som 
planerat. Däremot kan hon ev se till att 
informationsskyltar om fauna och flora kommer upp 
samt prata med gata/parkenhet om vad som kan 
göras nu. Det är också svårt att få till möte med 
styrelsen men frågan diskuteras vidare.

Avstämt aug-
22

Styrelsen 
planerar 
möte med 
ekolog höst-
22

Flera medlemmar har uttryckt missnöje med att 
områdena ser mer förfallna ut än tidigare. Enligt 
kommunens ekolog är miljön ffa kring Besebäcken
sällsynt och av högt naturvärde (se klassificering bild 7-
10). Fuktig ravin med mycket lövträd och död ved som 
gynnar livsmiljön för insekter och fåglar. Det är ett 
medvetet val att lämna så mycket som möjligt orört. 
Endast träd som utgör säkerhetsrisker åtgärdas. 
Kommunen har nyligen sågat ner en del av döda almar 
helt eller delvis dock med flera stockar utspridda. 

Även vattenfåran bör lämnas orörd då groddjur som 
leker är skyddade enligt lag. Dock har alltfler träd nu 
fallit över Besebäcken. 

Ekolog ska prata med gata/parkenhet om att samla ihop 
nedsågade stockar och ev se över träd som nyligen fallit 
över Besebäcken. Skyltar med info/beskrivning av växt 
och djurliv ska sättas upp när tillfälle ges. 

Uppdaterad 4 sep 2022



Åtgärdsplan PFF - kommunen  
Åtgärd Status Kommentar

Kärleksstigen forts
-Åtgärda dagvattenbrunn utan lock vid sidan av 
stigen nedanför Apel - och Ormstigen - lämnat till 
VA ansvarig (ny ansvarig person)

-Åtgärda nytt ras på Kärleksstigen vid ungefär 
samma plats som tidigare.

Skogsstigar Lexbybybergen-Paradisområdet
-Återställa entrén till området efter nybyggen

-Kommunen ska sätta upp skyltar vad som gäller 
beträffande motionscyklister och motorcyklar samt 
regler för koppling av hundar i området-kommunen 
följer lagen om tillsyn av hundar och katter

Avstämt 
aug-22. 
Följs upp-
höst/vinter
-22

Problemet 
åtgärdat 
(aug-22)

Avstämt 
10/6. 

Kommunen (VA) planerar att byta ut brunnslocket som 
lyfts av vid höga vattenflöden, till ett med maskor, som 
släpper igenom vattnet. På längre sikt ska de försöka lösa 
stoppet som sitter relativt högt upp.

Enligt projektledaren på kommunen har kommunen nu 
åtgärdat raset. Undersökningar har visat att raset troligtvis 
berodde på en ”ravinspricka” i området. 

Enligt ansvariga på kommunen (mark-och exploatering) 
har de nu ”färdigställt” entrén. Stigen har flyttats och 
stora informationstavlan återplacerats. Regler för koppling 
av hundar i området har också satts upp. Kommunen 
följer lagen om tillsyn av hundar och katter.  
Allemansrätten råder i området varför man inte kan 
förbjuda motionscyklister. Motorcyklar är ej tillåtna. Skylt 
med förbud av motorcyklar etc utplacerad men ligger ner. 
Ska återplaceras. 

Uppdaterad 4 sep 22



Naturvårdsplan Partille kommun
Naturvårdsklasser och hänsyn till områden i Paradiset

Detaljer finns specificerade i Objektskatalog som är bilaga till Naturvårdsplanen

Se kommunens hemsida:

https://www.partille.se/bygga-bo--miljo/naturvard--klimat/

https://www.partille.se/bygga-bo--miljo/naturvard--klimat/


Naturvårdsplan-Objektskatalog-områden i Paradiset

https://www.partille.se/bygga-bo--miljo/naturvard--klimat/

https://www.partille.se/bygga-bo--miljo/naturvard--klimat/


Naturvårdsplan-Objektskatalog-områden i Paradiset

• Naturvårdsklass I-högsta naturvärde - Inga områden i Paradiset

• Naturvårdsklass II-högt naturvärde
• Besebäcksravinen-område 31 

• Området bör lämnas utan andra ingrepp än de som är absolut nödvändiga för 
framkomlighet och säkerhet

• Ulvåsberget sydväst-område 32
• lämna orört, utom stigrensning och om gran hotar att komma upp



Naturvårdsplan-Objektskatalog-områden i Paradiset

• Naturvårdsklass III-påtagligt naturvärde
• Kvarnåsen-område 30

• lämnas orört. Ingen exploatering utan nv-inventering - skyddsvärda arter kan finnas

• Ulvåsberget-Lexby-Suketjärn-område 33
• Bränning för att åstadkomma nya miljöer för klockgentiana och alkonblåvinge vore önskvärt. I 

övrigt bör skogsbruk ske med stor hänsyn till värdet av hedmiljöer och hedsuccessioner och 
undvikas helt i branter. Håll stigar i gott skick 

• Bratten-område 37
• Värna kulturhistoriska karaktärer, som stenmurar o öppen betesmark etc. Värna gamla grova träd 

• Besebäcken övre-område 39
• Undvik all körning i och nära bäcken. Lämna helst skogen orörd, f.f.a. i fuktiga delar utmed 

bäcken. 
Ev. kan yngre gran utan naturvärden gallras för att gynna löv utmed bäcken.


