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Sammanställning medborgardialog 1  

Bakgrund 
Medborgardialog 1 utgick från kommunens vision ”Vårt Håbo 2030”. Visionen användes som 
utgångspunkt för dialogen där fyra övergripande inriktningar var rubriker:  

• En aktiv part i Mälardalen 
• Mälarkommunen nära naturen 
• Bålsta – en levande småstad 
• I Hållbara Håbo finns det goda livet 

Dessa i sin tur blev uppdelat i fyra underrubriker som man sedan fick besvara hur de skulle 
uppnås. 

Medborgardialogen pågick mellan 5 februari- 18 februari 2016. 

95 svar inkom på medborgardialogen. 

Vanligt förekommande svar 
Nedan följer en sammanställning av de svar som kom in från medborgarna. Detta är ett över-
skådligt resultat där svaren är sammanställda med varandra. Separata svar som inkom redovi-
sas inte. För att se en mer detaljerad sammanställning av inkomna svar, samt frågeformuläret 
för medborgardialogen, se bilaga. 

Håbo – en aktiv part i Mälardalen:  
Enligt medborgarna behövs det fler bostäder i alla typer av former. För att bli en större kom-
mun med ett mål på 25 000 invånare behövs det bostäder till alla. Arbetstillfällen, utbild-
ningsmöjligheter och service i kommunen är också något som det behövs mer av samtidigt 
som att kollektivtrafikens turer måste utökas.  

Det är många som nämnt att en färja mellan Skokloster och Knivsta skulle underlätta resväg 
till och från bland annat Uppsala. Medborgarna påpekar att Bålsta tätort måste bli mer levande 
både på dagtid och på kvällstid. Ett stort utbud av fritidsaktiviteter, som också fungerar som 
mötesplatser, och att känna trygghet är något som är viktigt för att kunna bo och leva i kom-
munen hela livet.  
 
Mälarkommunen nära naturen: 
Håbo kommun ligger nära Mälaren och många medborgare har pekat på att tillgängliggöra 
Mälaren mer. Promenadstråk längs med vattnet är ett exempel som kan urskiljas från de svar 
som inkom. Andra påpekade att vi måste tillvarata stränderna som finns och inte bygga bort 
dessa med bostäder. Natur runt bostadsområden ska behållas och närheten till naturen är vik-
tigt för människors hälsa och för rekreation. Att marknadsföra kommunens vackra Mälarnära 
platser är också viktigt för att locka besökare till kommunen. Bevarandet av natur och vatten 
samt att skydda naturreservaten lyfts fram som viktigt. Det är även viktigt att ha kvar lugnet 
som finns i kommunen anser många. ”Landetkänslan” ska behållas. Andra påpekade att 
kommunen måste ta hänsyn till och bevara ett rikt växt- och djurliv och att ta ansvar så att 
färre gifter hamnar i marken.  
 
 



Bålsta – en levande småstad: 
I svaren från medborgarna kan trygghet och gemenskap utskiljas som viktigt att tillvarata i 
kommunen. Det ska inte finnas några trånga utrymmen och den så kallade ”Bykänslan” där 
alla känner alla ska fortgå. Det krävs bättre gatubelysning för att skapa  ökad trygghet. I en le-
vande småstad vill man känna närheten till Mälaren och göra den tillgänglig för alla. Det ska 
inte finnas några hinder för att kunna ta sig till vattnet från centrum. För att skapa en stark 
identitet är gemenskap och stolthet över kommunen viktiga ståndpunkter enligt medborgarna.  
 
Hållbara Håbo: 
Håbo kommun ska vara en kommun för alla där medborgarna ska få delta i kommunens ar-
bete genom bland annat medborgardialoger. I ett hållbart Håbo krävs bra skolor, bostäder för 
alla samt hänsynstagande till miljön. Det är många som påpekar att exploatering vid vattnet 
måste ske varsamt. Att skapa ett gott liv i Håbo kan ske genom att bygga ett samhälle kring 
Mälaren och att tillgängliggöra Mälaren för alla.  

Kommunen ska även verka för att bli fossilbränslefri genom att minska antalet transporter och 
använda miljövänliga fordon. En effektivare återvinning och 100 % förnybar energi i kom-
munen är några av de exempel som framkom från medborgarna. För att fungera som en håll-
bar kommun behövs också tillgänglig kollektivtrafik. Att bevara naturen och skapa mer at-
traktiva besöksmål lyfts också fram som viktigt för att behålla kommunens karaktär. Att prio-
ritera gång- och cykelvägar och miljövänliga fordon är viktigt menar medborgarna.  
 

Slutsats 
Ett genomgående svar i medborgardialogen är att Mälaren måste tillgängliggöras. Vi måste ta 
vara på kommunens närhet till vattnet. Det anses även viktigt att bevara de naturområden som 
finns i kommunen. Håbo ska vara en resurseffektiv kommun där miljön tas omhand.  

En effektivare kollektivtrafik med goda möjligheter att ta sig till omkringliggande städer är 
också något som nämns ett flertal gånger.  

Att behålla ”landetkänslan” och lugnet men samtidigt skapa mer service, arbetstillfällen och 
mötesplatser, är enligt medborgarna, något som måste prioriteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanställning medborgardialog 2  

Bakgrund 
Under Medborgardialog 2 låg fokus på mindre orter i Håbo kommun. De orter som behandla-
des var; Skokloster, Övergran, Häggeby/Vreta och Krägga.  

Medborgardialogen pågick mellan 18 februari – 3 mars 2016. 

80 svar inkom under medborgardialogen. Mest svar inkom för Skokloster, där 28 svar inkom.  

Vanligt förekommande svar 
Nedan följer en sammanfattning av de vanligaste förkommande svar som inkom under med-
borgardialogen. Detta är ett överskådligt resultat där svaren är sammanställda med varandra. 
Separata svar som inkom redovisas inte. För att se en mer detaljerad sammanställning av in-
komna svar, samt frågeformuläret för medborgardialogen, se bilaga.   

Skokloster:  

Beskriv orten med 3 ord:  
- Vacker 
- Naturnära 
- Lugn 
 

Favoritplats i orten:  
- Hemma 
- Slottet och slottsområdet 
- Naturen 

Det bästa med orten:  
- Vacker natur 
- Närhet till Mälaren 
- Närhet till natur 

Det sämsta med orten:  
- Kommunikationerna 
- Vägarnas skick 
- Ingen service 

Hur ska orten utvecklas:  
- Mer boende 
- Färja/bro till Knivsta 
- Fler gång- och cykelvägar 

Övergran: 

Beskriv orten med 3 ord:  
- Vackert 
- Trygg 
- Lugn 

Favoritplats i orten: 



- Skogsområden 
- Kyrkan 

 
Det bästa med orten:  

- Skogen 
- Vattnet 

Det sämsta med orten:  
- Genomfartsled  
- Vägens skick 

Hur ska orten utvecklas:  
- Bättre vägar 
- Ny fotbollsanläggning 

 
Häggeby/Vreta: 

Beskriv orten med 3 ord:  
- Vackert 
- Tryggt 
- Lugnt 

Favoritplats i orten:  
- Hemma 
- Naturen 
- Utsikt 
- Kyrkan 

Det bästa med orten:  
- Lugnet  
- Närheten till naturen och vattnet 
- ”Semesterkänslan”  
- Närhet till ”social service” 

Det sämsta med orten:  
- Ej kommunalt VA 
- Höga hastigheter 
- Avsaknad av service  

Hur ska orten utvecklas:  
- Kommunalt VA 
- Fler gång- och cykelvägar 
- Långsam utveckling  

Krägga: 

Beskriv orten med 3 ord:  
- Vacker 
- Trygg 

Favoritplats i orten:  
- Hemma 



- Stranden 
- Skogen 

Det bästa med orten:  
- Närhet till Mälaren 
- Närhet till naturen 
- Lugnet 

Det sämsta med orten:  
- Brist på service 
- Dåliga kommunikationer (buss och cykelbanor) 
- Ingen motorvägspåfart 

Hur ska orten utvecklas:  
- Bättre kommunikationer 
- Mer service 
- Motorvägspåfart 
- Lekplats 

Slutsats 
Den övergripande slutsatsen är att alla orterna beskrivs som vackra och trygga. Den mest fö-
rekommande favoritplatsen i orterna är enligt medborgarna – naturen eller hemmet. Närhet till 
naturen beskrivs ofta som det bästa med orterna. Stränderna samt lugnet uppmärksammas 
också ofta som styrkor i orterna.  

När det kommer till vad som är sämst med respektive ort är det ofta kommunikationsbristen 
som kommer upp. Många tycker även att det är dålig service i orten.  

Enligt inkomna svar ska orterna utvecklas genom mer service och bättre kommunikationer.  
En del efterfrågar mer bostäder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanställning medborgardialog 3  

Bakgrund 
Medborgardialog 3 handlade om att besvara frågor gällande stadsdelar i Bålsta. Exempel på 
frågor var: hur de vistas i stadsdelen och vad som är bäst respektive sämst med stadsdelen.  

Medborgardialogen pågick mellan 3 mars- 18 mars 2016. 

48 svar inkom. Flest svar inkom för stadsdelarna Centrum, Kalmarsand och Åsen.  

Vanligt förekommande svar 
Nedan följer en övergripande sammanställning av respektive stadsdel som det lämnades 
kommentarer på.  Detta är ett överskådligt resultat där svaren är sammanställda med varandra. 
Separata svar som inkom redovisas inte. För att se en mer detaljerad sammanställning av in-
komna svar, samt frågeformuläret för medborgardialogen, se bilaga.  
 
Centrum 
Anledning till vistelse: Boende, fritidsaktiviteter, arbetsplats, användning av service, start-
/slutpunkt för pendling 
Frekvens på vistelse: varje dag eller minst en gång i veckan. 
Beskrivning av stadsdelen: Tråkig, ful, sliten, otrygg 
Favoritplats i stadsdelen: ICA, biblioteket, parkeringen vid tågstationen  
Det bästa med stadsdelen: Centralt, pendlarparkering, aktiviteter 
Det sämsta med stadsdelen: ingen tilltalande utformning, risig stadsdel, få tåg från Bålsta 
Utveckling av stadsdelen: fler tåg bör avgå, inte höga hus, smartare parkeringslösningar 
 
Kalmarsand 
Anledning till vistelse: fritidsaktiviteter 
Frekvens på vistelse: minst en gång i veckan eller mer sällan 
Beskrivning av stadsdelen: Mälarnära, vacker men underutvecklad 
Favoritplats i stadsdelen: stranden och badplatsen 
Det bästa med stadsdelen: närheten till Mälaren och dess möjligheter 
Det sämsta med stadsdelen: Silon är oestetisk, vägen har mycket genomfartstrafik  
Utveckling av stadsdelen: bygga bostäder, gästhamn, Mälarnära samhälle 
 
Draget 
Anledning till vistelse: fritidsaktiviteter, passerar 
Frekvens på vistelse: minst en gång i månaden eller mer sällan 
Beskrivning av stadsdelen: tråkig, grå, höga naturvärden 
Favoritplats i stadsdelen: Lillsjön och salamanderdammarna 
Det bästa med stadsdelen: naturvärdena 
Det sämsta med stadsdelen: industrin 
Utveckling av stadsdelen: varsam utveckling, respekt för naturvärdena 
 
Åsen 
Anledning till vistelse: boende, vänner 
Frekvens på vistelse: varje dag eller minst en gång i veckan 
Beskrivning av stadsdelen: lugn, naturnära, central 
Favoritplats i stadsdelen: hemmet 
Det bästa med stadsdelen: lugnet, luften 



Det sämsta med stadsdelen: infrastrukturen 
Utveckling av stadsdelen: förbättra infrastrukturen 
 
Lilla Ullfjärden/Yttergran 
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: naturlig, lantligt och nära till allt 
Favoritplats i stadsdelen: vattnet 
Det bästa med stadsdelen: närheten till Bålsta 
Det sämsta med stadsdelen: inga framtidsplaner 
Utveckling av stadsdelen: VA-utveckling, viss förtätning av bebyggelse och badområde 
 
Frösundavik 
Anledning till vistelse: boende, fritidsaktiviteter 
Frekvens på vistelse: minst en gång i veckan, varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: sjönära, har potential, vacker 
Favoritplats i stadsdelen: båthamnen 
Det bästa med stadsdelen: båtlivet 
Det sämsta med stadsdelen: ny bebyggelse nära vattnet, outvecklad möjlighet för fler båtplat-
ser 
Utveckling av stadsdelen: utökad plats för båtaktiviteter, sjönära bebyggelse avta  
 
Fånäs 
Anledning till vistelse: boende, vänner 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: naturskön, bebodd, bullrig 
Favoritplats i stadsdelen: hemma 
Det bästa med stadsdelen: nära Mälaren 
Det sämsta med stadsdelen: vägen som går rakt igenom, bebyggelse, rörigt hamnområde 
Utveckling av stadsdelen: förbjuda tung trafik, bevara rekreation, fler cykel- och gångvägar 
 
Torresta  
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: vacker, naturnära, oförstörd 
Favoritplats i stadsdelen: skogen, öppna marker, nära Mälaren 
Det bästa med stadsdelen: orörd natur 
Det sämsta med stadsdelen: inga påpekanden inkom 
Utveckling av stadsdelen: bevara höga naturvärden  
 
Myrskären 
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: naturskön, lugn, harmonisk 
Favoritplats i stadsdelen: hemma 
Det bästa med stadsdelen: vattnet, djurlivet 
Det sämsta med stadsdelen: avsaknad av modern detaljplan 
Utveckling av stadsdelen: en modern detaljplan 
 
 



Skörby 
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: vacker, lugn, naturligt charmig, tilltalande 
Favoritplats i stadsdelen: hemma, gångvägarna, strövområden, Stallområdet (borta nu) 
Det bästa med stadsdelen: bevarad skog runt om, lugnt, tryggt, gångvägarna 
Det sämsta med stadsdelen: stallet togs bort, oljud från Benders, industrierna kommer närmre 
Utveckling av stadsdelen: förtätning av området, 4H-gård 
 
Eneby 
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: låg bebyggelse, många gångvägar, öppet landskap 
Favoritplats i stadsdelen: hemmet, grönområden 
Det bästa med stadsdelen: villabebyggelse med stora grönytor 
Det sämsta med stadsdelen: underhållet av grönområden, skog och gångvägar, inga lekplatser 
Utveckling av stadsdelen: upprustning och kontinuerligt underhåll 
 
Mansängen  
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: trygg, barnvänlig, tyst 
Favoritplats i stadsdelen: hemmet, uteplatser 
Det bästa med stadsdelen: variation i bebyggelsen , gångavstånd till kollektivtrafik och ser-
vice 
Det sämsta med stadsdelen: ingen mötesplats, inget gemensamt ansvar i området 
Utveckling av stadsdelen: mer planering, bygg bostäder på parkering, bättre belysning 
 
Västerängen  
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: fin, grön, tråkig 
Favoritplats i stadsdelen: ängarna, hemmet 
Det bästa med stadsdelen: skolor, grönska, gångvägar 
Det sämsta med stadsdelen: oplanerad stadsdel, lite arbetsplatser, inget fibernät 
Utveckling av stadsdelen: knyta samman området närmast centrumleden med pågående cent-
rumutvecklingen, gemensamhetslokaler, bibehålla stadsdelen som den är idag 
 
Västerskog  
Anledning till vistelse: boende  
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: trygg, barnvänlig, perfekt 
Favoritplats i stadsdelen: hemmet, skogen 
Det bästa med stadsdelen: omringad av skog, ingen genomfartstrafik, endast två gator 
Det sämsta med stadsdelen: närheten till industriområde 
Utveckling av stadsdelen: fler parkeringsplatser, ingen utveckling 
 
Gamla Bålsta 
Anledning till vistelse: besöker området då och då 
Frekvens på vistelse: mer sällan 



Beskrivning av stadsdelen: besjälad, charmig 
Favoritplats i stadsdelen: inga svar 
Det bästa med stadsdelen: inga svar 
Det sämsta med stadsdelen: inga svar 
Utveckling av stadsdelen: området ska bevaras, näringsidkare ska uppmuntras, gamla järn-
vägsstationen ska fräschas upp 
 
Uppåkra 
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: lugn, fantastisk natur 
Favoritplats i stadsdelen: skogen 
Det bästa med stadsdelen: skogen 
Det sämsta med stadsdelen: lastbilar från Kraftleden 
Utveckling av stadsdelen: behålla som det är idag  
 
Viby/Viby äng 
 
Anledning till vistelse: Vänner och fritidsaktiviteter 
Frekvens på vistelse: minst en gång i veckan 
Beskrivning av stadsdelen: Lugnt och mysigt 
Favoritplats i stadsdelen: Vibyspåret 
Det bästa med stadsdelen: Skogen 
Det sämsta med stadsdelen: Dåliga kommunikationer och mörkt 
Utveckling av stadsdelen: Avveckla utveckling av ny bebyggelse 

  
Slutsats 
Det som kan urskiljas ur svaren från medborgardialog 3 är att närheten till Mälaren uppskattas 
i de stadsdelar som ligger längs med vattnet. Ofta framhålls det som det bästa med stadsdelar-
na.  

Hemmet är den övervägande favoritplatsen i stadsdelarna. Många anser att naturen är det 
bästa i stadsdelen, grönområden och promenadstråk är vanligt förekommande svar.  

Många tar upp oljud från industrier och från vägarna som det sämsta med stadsdelarna. I vissa 
stadsdelar förekommer svar att stadsdelarna anses vara risiga och i dåligt skick.  

 

 

 

 

 

 

 



Sammanställning medborgardialog 4  

Bakgrund 
I medborgardialog 4 skulle ens favoritplats i kommunen markeras ut. Det gavs även tillfälle 
att beskriva och motivera valet. Kartan som finns bifogad visar en sammanställning av de svar 
som inkom. Liknande svar har slagits samman för att få en överblickbar bild över hur fördel-
ningen av favoritplatser i kommunen ser ut.  

Medborgardialogen pågick mellan 18 mars- 31 mars 2016. 

53 svar inkom på medborgardialogen.  

Vanligt förekommande svar 
Ett mönster som kan urskiljas från de inkomna svaren är att de flesta favoritplatser är längs 
med strandlinjen, fördelade över hela kommunen. Närheten till vattnet är något som värderas 
högt.  De kommentarer som har inkommit på dessa platser är att det är närheten till vattnet 
som gör det till en favoritplats samt att det är fina områden.  

Utöver fina grönområden längs med strandlinjen var även områden i Bålsta favoritplatser.  
Vackra gångstråk och att det finns plats för alla utgjorde bland annat motivering för dessa om-
råden.  

Skokloster är utpekat som en favoritplats, inklusive Skokloster slott tillsammans med omgi-
vande landskap och natur. Även promenad utmed stränder och det lugn som finns i området 
uppmärksammades.  

Torresta/Talltorp var ett område som pekades ut av flera, detta för att det finns härlig natur 
och trevliga gångstigar så som Torresta naturstig i området.  

Kalmarsand pekades ut för närheten till Mälaren och för badet som finns där.  

Granåsen är också ett område som pekades ut av flera för dess fina friluftsmöjligheter.  

Slutsats 
En slutsats som kan dras från medborgardialogen är att det är områden kring kusten som är 
populärast. Det är framförallt områden i och i närheten av Bålsta som framhävs mest. Prome-
nadstråk, fin utsikt och bra plats för alla åldrar är några av motiveringarna som beskrivs för de 
valda favoritplatserna.  
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