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Håbo – en aktiv part i Mälardalen 

 

 Håbo kommun har 25 000 invånare och fortsätter 

växa. 

 

 Hög nivå av innovation och mångfald gör Håbo 

attraktiv för näringslivet. 

 

 Vi är en aktiv part i regionens bostads- och 

arbetsmarknad. 

 

 I Håbo kommun bor och lever vi hela livet. 
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Håbo kommun har 25 000 

invånare och fortsätter att 

växa 

1 

Fler bostäder 

Lägenheter, radhus och 

villor byggs så att alla 

åldrar kan hitta boende 

Diskussion med 

byggherrar gällande 

standard  

Hitta tomter som man 

kan bygga på nära 

kommunikationerna 

Arbetstillfällen av 

många inriktningar 

ska finnas i 

kommunen 

Ett levande centrum 

med stort utbud av 

affärer finns 

etablerade 

Ett rikt utbud av 

fritidsaktiviteter finns 

etablerade 

Upplåta mark och 

lokaler för företag som 

vill etablera sig 

Tillgängliga lokaler 

att hyra till rimliga 

kostnader för 

föreningar 

Större centrum med 

rimliga lokalhyror för 

nyetablering av alla 

slags företag 

Bygga ett 

fritidscentrum i 

centrala Bålsta 

Köpa in privat mark 

att erbjuda företag 

Starta utbyggnad av 

centrumbyggnad 

samt Draget och 

Bista 
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Håbo kommun har 25 000 

invånare och fortsätter att 

växa 

1 

Service som 

attraherar många 

Bra villkor och service för 

företag att etablera sig 

här. Håbo blir centrum i 

Mälardalen 

God kommunal 

service. En 

närhandelsplats i 

kommunal regi 

Utökad turtäthet 

med Stockholm, 

Uppsala, Enköping 

och Västerås 

Detaljplanering 

Minskad 

anonymitet = 

lägre kriminalitet  

Fortsatt bra fart på 

bostadsbyggandet  

Mer resurser till 

polis/väktare/Bål

stapolarna 

Inga höghus i Bålsta! 

Centrumnära och 

stationsnära 

hyreslägenheter 

Känna trygghet i 

centrum och runt 

stationsområdet 

Tätare regionaltrafik med 

de större städerna 

(Stockholm, Uppsala, 

Västerås med flera) i 

regionen 

Fler pendeltåg till 

Stockholm, utökad 

busstrafik direkt till Uppsala 

och fler regionaltåg till 

Enköping och Västerås  

20 minuters trafik till 

Stockholm samt lägre 

biljettpris 

Trygghet som 

attraherar många 

Bostäder som 

attraherar många 

Bygg/etablera en 

"närhandelsplats"  
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Planera för flera höga 

bostadshus 20 till 40 

våningar  vid 

pendeltågsstationen  

Samtal med markägare, 

detaljplaner mm. Förstå 

nyttan med att flytta 

biltrafik till tåget 

Förståelse för att vi får 

offra några stadsnära 

träd för att centrum ska 

växa och tillåta att vi bor 

nära tåg och service 

Politisk vilja att bidra 

till att skapa attraktivt 

boende som sparar 

miljön! 

Nyetablering av 

företag som 

kompletterar befintlig 

näringsverksamhet 

En fast förbindelse 

mellan Skokloster 

och Knivsta 
LIS områdena har 

blivit verklighet, dvs 

det bor medborgare 

nära vattnet 

Riv upp beslutet 

om 

områdesbestämm

elser runt kyrkorna 

i kommunen, 

Etablera boende, 

istället för 

museiområden 

Ett levande centrum, 

både dag och 

kvällstid 

Utveckling av näringslivet 

i kommunen 

Bebyggelse i Skokloster 

för att medfinansiera 

förbindelsen. Byggnation i 

kyrkbyarna. 

Minst X antal 

nyetableringar av 

företag per år med X 

antal anställda 

Framtagande av 

marknadsföringsstr

ategi för växande 

näringsliv och 

turism 

Håbo kommun har 25 000 

invånare och fortsätter att 

växa 

1 
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Håbo kommun har 25 000 

invånare och fortsätter att 

växa 

1 

Bygg/etablera en 

"närhandelsplats" 

Marknadsföringsstrategi för 

boende. Merparten av 

etapperna för nya Bålsta C 

påbörjade. Framtagande av nya 

utvecklingsplaner för 

landsbygden 

Fler arbetstillfällen 

i kommunen 

Ökad inflyttning till 

kommunen 

Bättre marknadsföring 

och ökad byggande i 

kommunen.  

Öka tempot i 

genomförandet av nya 

Bålsta centrum samt 

utveckling av 

landsbygden 

Arbete som 

attraherar många 

Samla 

idrottsanläggningarna på 

ett och samma ställe 

Behåll befintliga 

anläggningar. Nya 

större anläggningar för 

idrott 

Bostäder i alla former 

ska finnas 

tillgängliga. 

Hyresbostäder till 

rimliga kostnader 
Snabb planprocess 
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Hög nivå av innovation och 

mångfald gör Håbo attraktiv 

för näringslivet 

Informatörer som är 

proffs 

Högskola etablerad i 

Skokloster 

Närverk för att driva 

högskolan och 

mötesplatser 

Bebyggelse och 

infrastruktur mellan halvön 

och residensstaden 

utvecklas. Kluster för 

livsmedelsindustri 

etableras. 

Samverkansavtal mellan 

Håbo kommun, 

Regionförbundet och 

SLU för att successivt 

staka ut vägen 

Politik och 

Näringslivsbolag 

med rätt kompetens 

och tydliga visioner 

Utbildning och 

kompetenshöjning 

Insikt och 

självrannsakan 

Utbildning och 

kompetensutveckling 

av ansvariga politiker 

och tjänstemän 
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Vi är en aktiv part i 

regionens bostads- och 

arbetsmarknad 

3 

Enklare bostads 

standard för ungdoms 

lägenheter 

Enklare lagstiftning 

Snabbare 

handläggning av 

kommunen 

Samordning och 

samarbete med klara 

uttalade riktlinjer 

Politisk styrning och 

en klar strategi 
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I Håbo kommun bor och 

lever vi hela livet 

4 

Den bästa 

äldreomsorgen och 

demensvården i 

Sverige 

Trygghet  

Fler platser på 

demensboende.  

Korttidsboende/hemtjänst 

Fortsatt Håbo-anda. 

Undvik anonymitet som 

finns i andra förorter och 

samhällen 

Lägenheter av god 

standard i centrum 

Satsa på fler vårdplatser 

och vårdpersonal för 

demensboenden 

Fler anställda på 

boendena. Bättre 

anställningsvillkor för 

anställda inom vård och 

omsorg 

Bostäder och omsorg 

för alla 

Bygg billiga och 

centrala lägenheter till 

ungdomar och 

pensionärer 

Mer pengar 

Synlig polis vid 

station och centrum 

Fortsätt bygga 

småhus och 

lägenheter med max 

3 våningar 

Kommunen erbjuder 

byggföretag mark att 

bygga lägenheter i max 

3 våningar nära centrum 

Skapa naturliga 

samlingspunkter för 

alla åldrar och 

skeden i livet 

Skapa 

idrottsanläggningar för 

samtliga idrotter där 

alla kan samlas 

Ta fram fler idrottshallar. 

Skapa träffpunkter för olika 

slags grupper och 

intressen 

Lägg in i budget och 

diskutera med kultur och 

föreningslivet vad som 

krävs. Involvera berörda 
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I Håbo kommun bor och 

lever vi hela livet 

4 

Företagande, idrott, 

motion och fritidsliv 

ska stå i centrum 

Skapa motsvarande 

platser för företag och för 

fritidslivet där tex vatten, 

skog och annan mark görs 

tillgänglig för alla 

Bostadsbyggande för 

unga 

God vård för äldre 

En bra skola för alla 

All nödvändig 

samhällsservice  

Lättåtkomlig och bra 

kommunikationer med 

närområdet 

Kommunstyrelse med 

visioner på positivt 

företagsklimat 

Rösta på det parti 

med den bästa 

politiken 

De styrande har en 

både lång och 

kortsiktig realistig 

planering 

Skapa skola och 

äldreomsorg med  

hög kvalitet och som 

räcker åt alla 

Utbilda lärare så de 

kan bemöta barn med 

särskilda behov. 

Anställ mer personal 

Höja lärarlönerna = 

locka lärare till Håbo. 

Övertydliga 

arbetsuppgifter för barn 



Mälarkommunen nära naturen 
 

 Håbo kommun har god tillgänglighet till lokala vatten- och 

naturmiljöer. 

 

 Håbo kommun uppfattas som Mälarnära. 

 

 Kommunen tar ansvar för vatten- och naturmiljöer. 

 

 I Håbo kommun finns ett bra samspel mellan att växa och att 

bevara. 

2 

3 

4 

1 



2016-07-04 

Håbo kommun har god 

tillgänglighet till lokala vatten- 

och naturmiljöer 

1 

Promenadstigar längs 

sjön 

Inga fler bygglov längs 

vattnet 
Fler stigar längs 

vattnet 
Projektera stigar 

längs stränderna 

Håll på 

strandskyddet 

Marknadsföra hur 

härligt det är med 

promenader vid 

vattnet 

Öppna upp med 

promenadstråk vid 

vattnet vid Fånäs  

Det krävs att man 

förstår att det är 

härligt med 

promenadstråk vid 

vattnet 

Marknadsföring, 

sälja in idén 

Skapa en fin bild av 

en härlig promenad 

vid vattnet som ligger 

närmast centrum 

Varsamhet med 

byggen vid vattnet. 

Spara skog!  

Utöka 

miljömedvetenhet 

hos alla 
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Håbo kommun har god 

tillgänglighet till lokala vatten- 

och naturmiljöer 

1 

Promenad- och cykelvägar 

runt Skokloster halvön samt 

att den binder samman till 

Bålsta 

Att kommunen 

kommer ta första 

spadtaget 

Kanske tala med 

markägare för att använda 

en del av deras mark om 

nu inte marken redan är 

Håbos 

Detta är fler som har 

påtalat ute i Skokloster 

samt Bålsta så det krävs 

inte ett nytt åläggande 

Behåll närheten till 

vatten. Behåll skogar 

och grönområden 

runt bostadsområden 

Bygg inte överallt. Låt 

inte kommunen bli för 

stor. Behåll närheten 

till väljarna 

Låt inte vinstintressen 

köra över väljarnas 

önskan om natur och 

miljö 

Bibehåll 

småstadskänslan och 

närheten till såväl vatten 

som grönområden  

Tillgång till vatten och 

naturmiljöer. Spara 

strandlinjen. Värna de 

bostadsnära 

naturområdena. Gör 

kommunens natur till ett 

varumärke. Arbeta för att 

skolan får in 

utomhuspedagogik 

Respektera 

strandskyddet på 

300m 

Politikerna i kommunen 

måste konsekvent sluta 

att ge bygglov inom 300 

m från stranden 

Politikerna och nämnder i 

kommunen måste helt 

sluta ge bygglov närmare 

än 300 m från vattnat 

Politikerna och nämnder i 

kommunen omedelbart 

börja att vägra att  ge 

bygglov närmare än 300 m 

från vattnat 



2016-07-04 

Håbo kommun uppfattas som 

Mälarnära 

2 

Inte bebygga 

stränderna mellan  

Söderskogen och 

Skokloster slott 

Stoppa exploatering 

av strandnära 

områden 

Beslut i  

kommunfullmäktige 

Politiker som tar  

sitt ansvar för detta 

Satsning och 

marknadsföring av 

Håbos vackra 

mälarnära platser 

Satsning på fina 

stränder och service 

Promenadvägar och 

utflyktsmål längs 

Mälarkusten 

Anställa fler 

sommarjobbande 

ungdomar  

Anordna aktiviteter,  

sopsortering. 

Trygghet genom polis 

Trevlig hamn med 

båtliv på sommaren i 

Aronsborgsviken. 

Promenadstråk dit  

Lätt ta sig till badplatsen 

i Kalmarsand 

Man tröttnar på stilla 

vatten utan båttrafik eller 

att bara se skog på 

andra sidan stranden 

Bygg höghus med 

havsutsikt centralt 

Marknadsföra sina 

vackra mälarnära 

platser  

Sommarjobbande 

ungdomar som kan 

arbeta vid stränder 

Det är bostäder och en 

förskola byggd där det är 

tomrum längs med 

cykelbana upp mot 

järnvägen idag  

Kalmarsandsvägen är 

integrerad med 

Bålstastaden mer än 

idag 

Bygga höghus så att 

man kan se 

vattenglittret 

Reklam för  bussarna 

som går förbi Ekilla- 

och 

Kalmarsandsbadet 
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Kommunen tar ansvar för 

vatten- och naturmiljöer 

3 

Slåtter av strandängar och 

ängsmarker och betesdrift 

gällande vatten- och 

naturmiljöer. Återskapande 

av igenväxta våtmarker. 

Försöka återskapa 

våtmarker och ängar. 

Skydda alla naturreservat 

Slåtter och bete. Sköta riktig äng. 

Gammal skog/våtmarker är 

livsviktiga miljöer för naturens 

mångfald. 

Intresserade tjänstemän 

på kommunen. Kan inte 

vara så dyrt 

Bevara vatten och 

naturmiljöer. Väx långsamt, 

satsa på kvalitet före 

kvantitet. Människor 

behöver lugnet. 

Stoppa byggen som inte 

passar in i miljön, väx 

långsamt, satsa på kvalitet 

före kvantitet,  folk som flyttar 

till Bålsta vill bo på 

landsbygden. 

Bevara bykänslan, 

bevara 

grönområden 

Bevara bykänslan, 

bevara grönområden,  

låt Bålsta förbli litet 

och lugnt 

Gynna ett rikt växt och 

djurliv och en god 

vattenkvalitet i Mälaren 

Samverkan inom kommunen 

och med andra aktörer. 

Deltagande i projekt för ex. 

finansiering. Långsiktig 

planering för skyddade 

områden 

Peka ut områden för 

ovanstående syften och sätt 

upp mål för när och hur 

dessa områden ska vara 

förverkligade 



2016-07-04 

Kommunen tar ansvar för 

vatten- och naturmiljöer 

3 

Fler skyddade områden. 

Verka för att våtmarker 

återställs eller skapas för 

att minska 

näringsbelastningen på 

Mälaren. Gynna ett rikt 

växt och djurliv, värna en 

god vattenkvalitet i 

Mälaren. 

Samverkan inom 

kommunen liksom med 

andra aktörer i samhället 

. Deltagande i projekt. 

Långsiktig planering för 

skyddade områden 

Peka ut områden för 

ovanstående syften och 

sätt upp mål för när och 

dessa ska vara 

förverkligade  

Kommunen har från 2016 till 

2030 inte gett bygglov till nya 

byggnationer inom 300 m 

från vatten- och naturmiljöer. 

Kommunen har god 

vattenkontroll 

Att NCC stoppas från 

att bygga ut och 

trafikera våra fina 

vattenmiljöer 
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Kommunen tar ansvar för 

vatten- och naturmiljöer 

3 

Kommunen tillåter 

byggnation endast i 

områden som inte är 

strandnära 

Kommunen stödjer 

bruk av slåtterängar,  

och ängsmarker för 

betande djur 

Kommunen tar ansvar 

för att jordbruket inte 

läcker näring i 

vattendrag och sjöar 

Kommunen stöder 

ekologiskt, giftfritt 

jordbruk och 

grönsaksodling 

Utredning behövs 

Utredning behövs 

Utredning behövs 

Utredning behövs 

Försökverksamhet 

behövs först 

Försökverksamhet 

behövs först 

Försökverksamhet 

behövs först 

Försökverksamhet 

behövs först 

Stöd krävs 

Stöd krävs 

Stöd krävs 

Stöd krävs 
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Pendelavstånd till 

staden/jobbet 

(Stockholm, Uppsala, 

Västerås) 

Inte bygga på för små 

tomter samt skövla all 

naturlig mark vid 

nybyggnadsområden 

När det byggs nytt i 

Bålsta- beblanda 

nybygge med natur 

Bygg nytt i samspel 

med naturen och 

behåll den lantliga 

charmen i Bålsta 

Att kommunen bibehåller 

rekreations- och 

naturområden emellan 

bostadsområden i 

detaljplaner för framtiden  

Skog och landetkänsla 

åt alla - är viktigt för 

folkhälsan 

Att inte sälja för små 

tomter samt skövla all 

naturlig mark vid 

nybyggnadsområden  

Att kommunen 

bibehåller 

rekreations- och 

naturområden 

emellan 

bostadsområden i 

detaljplaner för 

framtiden. - viktigt 

för folkhälsan 

Att välja att bo i 

Bålsta – bo på landet 

med stora naturytor 

mellan bostäder 

Bibehålla naturområden 

emellan 

bostadsområden vid 

nybyggnation 

Det är "landet 

känslan" - Bålstas i 

särklass mest unika 

säljargument I Håbo kommun finns ett bra 

samspel mellan att växa och att 

bevara 

Kommunen har 

upprättat ett stort antal 

naturreservat: t.ex. 

Fagerön och Lillsjön 

När kommunen gör en 

detaljplan, upprätter 

den även ett nytt 

naturreservat 

När kommunen gör en 

detaljplan, upprätter 

den även ett nytt 

naturreservat 

Kommunen börjar 

omedelbart med att 

upprätta 

naturreservat 



Bålsta – en levande småstad 

 

 Bålsta präglas av mångfald, öppenhet och tolerans. 

 

 I Bålsta finns trivsamma och trygga stadsrum. 

 

 Bålsta är en hållbar stad. 

 

 Bålsta har en god koppling mot Mälaren. 

 

 I Bålsta har vi en stark känsla av identitet. 
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2016-07-04 

Bålsta präglas av mångfald, 

öppenhet och tolerans 

1 

Trygghet och 

gemenskap 

Att en majoritet umgås 

med minoriteter 

Att kommunen inte tillåter 

stora grupper av nyanlända 

eller ensamkommande som 

sedan drar runt på byn. Det 

är tydligt för många som 

kommit på för kort tid. 

Ex: Nyanlänt barn i en klass blir 

alla nyfikna på. Barnen lär av 

varandra. Nyanlända i en klass 

håller sig till sig själva. Man 

isolerar dem och skapar grupper 

istället för gemenskap. 

Omedelbart stopp för 

mottagandet av 

ensamkommande och 

nyanlända till kommunen 

Samarbete med/stöd 

till Tillsammans för 

Håbo/Håbo mot 

främlingsfientlighet 



2016-07-04 

I Bålsta finns trivsamma och 

trygga stadsrum 

2 
Bålsta är en härlig 

ort med bykänsla 

där "alla-känner-

alla" med 

gemenskap och 

omtanke 

Bebyggelse som ger 

goda grannar som 

bryr sig om varandra 

Lättare för folk att ta 

sig till centrum på 

kvällstid. Närvarande 

polis 

Skapa intressanta och 

roliga 

identitetsskapande 

händelser i Bålsta 

Bygg låga hus för att 

undvika anonymitet  

Närhet till centrum med 

lätt transport/allmänna 

kommunikationsmedel 

från områden runtom 

Bålsta 

Utnyttja centrum för 

gemensamma 

aktiviteter tex: 

Håbos festdag  

Detaljerade byggplaner 

från kommunen 

Överenskommelse 

med UL 

Planering från Kultur 

& Fritid 

Bygg inga trånga 

gränder/gångtunnlar, 

fungerande belysning, 

röja i skogspartier 

Bättre underhåll av 

vägar, gatubelysning 



2016-07-04 

Närheten till Mälaren 

märks tydligare i hela 

staden 

Hinder till Mälaren 

måste byggas bort och 

Mälaren måste 

integreras i samhället 

Staden måste växa mot 

Mälaren 

Bygg mälarnära 

bostads- och allmänna 

områden 
Ta fram en plan som 

beskriver hur stråket 

från nya centrum, 

tvåhusområdet och 

planerna vid 

Kalmarsand ska 

länkas samman 

Miljön runt Mälaren 

hålls tillgänglig för 

alla invånare 

Industrihamnen 

stoppas och att det 

hålls rent och fint runt 

Mälaren 

Krafttag mot Industrihamnen 

eller liknande projekt. 

Att kommunen engagerar sig i 

miljön runt Mälaren 

Miljöarbete och miljötänk  

i kommunen. Lugn och 

vacker natur och ändå 

nära till Stockholm. God 

service 

Bålsta har en god koppling 

mot Mälaren 



2016-07-04 

I Bålsta har vi en stark 

känsla av identitet 

5 

Respekt. Stolthet över 

att bo i en kommun 

med bra service och 

låg kriminalitet 

Gemenskap och 

samförstånd 

Att anonymiteten 

inte breder ut sig i 

Bålsta 

Fortsätta med 

småhusbebyggelse 

och lägenheter med 

småhuskänsla 

Inte växa för fort 

Lägenheter för unga 

och äldre. Trygghet i 

fokus  



Hållbara Håbo 

 

 Håbo är en kommun för alla. 

 

 Håbo kommun tar ansvar för kommande generationer. 

 

 I Håbo finns det goda livet. 

 

 Håbo kommun är fossilbränslefri. 

 

 Utveckling sker i balans med miljö och klimat. 
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2016-07-04 

Håbo är en kommun 

för alla 

1 

Att man ser på bygg 

bo och reseplaner lite 

ovanifrån 

Aktiv 

medborgardialog 

Att man bygger 

rimliga bostäder 

med service i 

närheten 

Att kommunen gör 

rätt från början. 

Medborgardialog 



2016-07-04 

Erbjud de bästa 

kommunala skolorna 

i Sverige - både för 

elever och lärare 

Trygg skolgång och 

bra betyg. Härlig 

arbetsmiljö 

Ordning och reda i 

klassrummen och 

på skolgårdarna. 

Respekt för lärare 

Inga mobiltelefoner i 

klassrummen 

Varsamhet med 

byggen vid vattnet. 

Spara skog och rädda 

floran 

Utöka 

miljömedvetenhet. 

Satsa på mötesplatser 

för alla 

Lägenheter för alla  
Större lägenheter 

byggs, 5rok. Finnas 

med i planeringen 

Inga höghus i Bålsta 

centrum. Bygg ut vid 

Silon, Kalmarsand 

Håbo kommun tar ansvar för 

kommande generationer 

2 

Ta ansvar för miljön 

och hållbar utveckling 

Bli en miljösmart och 

fossilbränslefri 

kommun 



2016-07-04 

I Håbo finns det goda livet 

3 

Bygga ett samhälle 

kring Mälaren 

Att Mälaren görs mer 

tillgänglig  

Planera för bostäder, 

parker, strövområden, 

service vid Mälaren. Inte 

för industri och verkstäder 

Tillgängligöra 

hamnområdet för alla. 

Bygg park och 

strandpromenad, 

café/restaurang vi hamnen 



2016-07-04 

Håbo kommun är 

fossilbränslefri 

4 

100% förnyelsebar 

energi nyttjas i 

kommunens 

verksamhet 

Framtagande av strategi 

och åtgärdsplan för att 

nå målet 

Elbilar i majoritet 

Effektiva 

värmeanläggningar 

Solceller och 

bergvärme 

Kontrakt med 

elleverantörer som 

endast har 

förnyelsebar energi 

 

Strategiframtagande   

Eliminera 

transporter med 

lastbil till 

köpcentrum Bygg lokalt 

järnvägsspår mellan 

omlastningscentrum 

och köpcentrum 

Bygg ett 

omlastningscentrum i 

anslutning till 

motorväg och järnväg 

Minska transporter Effektivare 

återvinning   
Bara att sätta 

igång 



2016-07-04 

Håbo kommun är 

fossilbränslefri 

4 

Kommunens innevånare 

producerar tillsammans all el 

som konsumeras i 

kommunen, och gärna lite till 

så att den kan säljas till andra 

delar av Sverige och världen 

Att en infrastruktur byggs 

upp som tillåter effektiva 

transporter med buss, 

cykel och elbil 

Strategiska laddstationer 

för elbilar. Förbättrade 

cykelvägar. Utbyggd 

lokaltrafik som körs på el 

eller biobränsle 

Utökad busstrafik som 

ger stor tillgänglighet 

Tätare 

pendeltågstrafik utan 

länspåslag 

Kommunen ger bygglov 

endast till energieffektiva 

byggnader samt jobbar 

med energieffektiva 

frågor  

Infrastruktur för elbilar 

med ladd stationer. 

Samt solpaneler på 

byggnader 

Uppmuntran till kollektivtrafik 

som drivs fossilfritt. T:ex 

uppbyggnad av infrastruktur 

för elbilar (laddstationer) 



2016-07-04 

Bevara skog och 

ängsmark,  

underlätta för  

små jordbruk 

Satsa mer på turism 

Hitta möjliga 

företagare, 

entreprenörer m.m. 

intresse av turism 

Företagare som ser 

möjligheter  

till vandringar i 

historisk miljö 

Tillgänglighet till 

vatten, skog och 

ängsmark 

Bra parkeringsmöjligheter 

nära station. Alternativa 

färdmedel till bil. Hög 

turtäthet när det behövs  

Se över centrumvisionen, 

våga planera för 

dubbelspår och bostäder 

över järnvägen? 

Skydda skog, strand 

och ängsmark 

Tillgänglig 

kollektivtrafik  

Dubbelspår för 

pendeltågen i Bålsta och 

inget Bålstatillägg 

Reducera Bålstatillägget, 

fler och bättre cykelbanor 

och vägar, fler 

cykelställningar 

Ekonomiska 

styrmedel, satsningar, 

information om 

energieffektivitet m.m.  

Utveckling sker i balans 

med miljö och klimat 

Uppbyggnad av 

infrastruktur för elbilar, 

flera laddstationer och 

solpaneler på byggnader. 



2016-07-04 2016-07-04 

Utveckling av  klimatsmarta 

och långsiktigt hållbara 

arbetsplatser som ger 

arbetspendling in till Bålsta 

Arbetsplatserna har sin 

egna busslinje, som kör på 

el. elbussar/elhybrider i  

kommunen.  

Varsamhet med 

byggen vid vattnet. 

Spara skog!  

Utöka 

miljömedvetenhet 

Att aktivt våga 

investera i 

klimatsmarta och 

långsiktiga lösningar 

Prioritera kollektiva 

trafiken, inte bilen 

Kombinera bostads- 

och arbetsområden 

Långsiktig planering. 

Förnybar energi i 

nybyggnationer. 

Effektiv utveckling  

Långsiktig och 

genomtänkt planering 

Att gång och cykelvägar 

prioriteras. Bygg en 

cykelväg mellan Bålsta 

och Bro på gamla 

järnvägen 

Fossilbränslefritt så långt det 

går. Inget utnyttjande av 

naturen till förmån för snabb 

utveckling av ex. industrier. 

Ingen NCC-hamn! 

Utveckling sker i balans 

med miljö och klimat 



2016-07-04 

Solpaneler på 

bl.a. byggnader. 

Kommunen har 

naturbetesområden 

Kommunen har 

naturbetesområden 

Kommunen har ett 

flertal 

naturbetesområden 

Kommunen sätter redan 

2016 igång med att 

etablera naturbetesmarker 

på igenväxande områden 

av hög naturvärde 

Kommunen har 

hälsorådgivare som 

informerar om vikten av 

hållbara livsmönster.  

Kommunen inför hälso- och 

lycko-index som mäts 

årligen bland 

kommuninnevånarna 

Kommunen anställer 

hälsorådgivare som 

informerar 

kommuninnevånare och 

företagare om vinsterna 

och möjligheterna med 

ekologisk mat och 

andra ekologiska 

produkter. Vinsterna 

uppstår för att folk blir 

friskare, piggare.  

 

Kommunen studerar 

och gör försök med  

hälso- och lyckoindex 

som mäts årligen bland 

kommuninnevånarna 

Ekologisk mat i 

kommunen samt 

odling.  

Utveckling sker i balans 

med miljö och klimat 



Medborgardialog 2 

- Kommunens landsbygdsorter 

2016-07-04 



Skokloster 
Hur vistas du i orten? Hur ofta vistas du i orten? Beskriv orten med 3 ord 

Favoritplats i orten Det bästa med orten? 

Hur ska orten utvecklas? 

Jag bor där: 24 

Jag arbetar där: 2 

Jag har vänner där: 5 

Jag har fritidsaktiviteter där: 7 

Annat: tillbringar mycket  

tid i naturen där 

Varje dag: 24 

Minst en gång i veckan: 1 

Minst en gång i månaden: 0  

Mer sällan: 3 

-Vacker                       -Utspridd                      -Motsättningar                 -Tyst                             

-Sjö- och naturnära    -Lugn                          -Trygg                             -Outvecklad                       

-Värdefull                     -Natur                          -Underbart                      -Fridfull 

-Bra ridvägar               -Hemtrevlig                   -Mycket barn                   -Balanserad                       

-Lantlig                        -Potential                      -Bra skolor                       -Tråkig                               

-Barnvänlig                -Skog                            -Fågelkvitter                    -Gemytligt                          

-Otrygg                        -Rofyllt                          -Avskilt                            -Underbart                    

-Ödslig                        -Historisk                     -Spännande                     -Atmosfär                          

-Sovande                    -Levande                       -Dålig gemenskap          -Oprioriterad 

- Slottsparken, slottshamnen           - Vattnet 

- Slottet, slottsområdet         - Den sjönära naturen 

-    Hemma, i egen trädgård        - Vid kyrkan  

- Stränderna         - Värdshuset 

- Gillets torp         - Skogen, ängarna 

- Poolenområdet,                - Upplandsleden 

- Lugnet/skogen               - Bevarade naturreservat 

- Slottet med omnejd                      - Vacker och värdefull natur  

- Fint             - Bra kommunala skolor 

- Närhet till natur och Mälaren       - Många möjligheter  

- Lugnet              - Kultur  

- Engagerade eldsjälar    - Närhet till bla. Stockholm 

- Naturdominerad           - Familjär känsla 

- Lagom liten/stor            - Låg kriminalitet  

- Säker uppväxt för barn                   - Lantligt 

- Tillväxt              - Prisvärda fastigheter 

- Dess historia                       - Glada människor 

Det sämsta med orten? 

- Skokloster behandlas styvmoderligt                - Dålig vägförbindelse 

- Planering att bygga bort stränderna                     - Snabb och tung trafik 

- Motståndet mot att utveckla orten                        - Saknar belysta bilvägar 

- Dålig service och kommunikation                    - Nedskräpning 

- Inga idrottsanläggningar                     - Biotoppskogen 

- Nyinflyttade som inte förstår vart de flyttat           - Inskränktheten 

- Buskörning av fordon                         - Vildsvinens utbredning 

- Dålig polisbevakning                        - För litet och avsides  

- Vägar och cykelvägars skick                      - Saknad av aktiviteter 

- Avståndet till större orter                      - Bristande gemenskap 

-Samma status som Bålsta                                               -Mer boende och service under 

-Utveckla service                                                              -Bättre kommunikationer  

-Fler gång- och cykelvägar                                              -Bevara skog och mark  

-Fler aktiviteter och evenemang                                         -Skokloster sjöstad? 

-Aktivare/synligare polis                                                     -Ej utbyggnad av bostäder  

-Lekpark                                                                             -Ingen sjöstad 

-Kommunen mer aktiv i Skokloster                                -Utveckla i långsamt tempo  

-Expansion av hamnen vid slottet/kyrkan                           -Färja/Bro  till Knivsta  

-Snabbare förbindelse till Uppsala (Bro, överfart)              -Motionsspår  

-Småbåtshamn                                                                   -Satsning på ungdomar  

-Fler ska upptäcka och ta del av skokloster                       -Kommunal skola   

-Håbo kommun ska införlivas med Sthlms län                   -Fiberanslut  

-Utveckla strand m. restaurang m.m                                  -Skapa positiv skoklosteranda 

- Mer prioriterad 
 



Övergran  
Hur vistas du i orten? Hur ofta vistas du i orten? Beskriv orten med 3 ord 

Favoritplats i orten Det bästa med orten? 

Hur ska orten utvecklas? 

Jag bor där: 5 

Jag arbetar där: 1 

Jag har vänner där: 5 

Jag har fritidsaktiviteter där: 3 

Annat: varit aktiv i Övergrans IF 

Varje dag: 6 

Minst en gång i veckan: 0 

Minst en gång i månaden: 2 

Mer sällan: 1 

-Vacker                 -Omväxlande                  -Trygg 

-Trevlig                               -Lantlig                           -Kulturell 

-Öppet landskap                -Naturlig                          -Ovanlig 

-Behagligt avstånd             -Intressant                      -Utvecklingsbar  

-Naturskön                         -Central                    -Kulturplats 

-Kommunikationsfattig       -Fint                                -Tyst 

-Vacker kulturmiljö             -Rikt friluftsliv 

-   Skogsområden                        - Biskops Arnö 

-   Öppna landskapet                     - Varpsund  

- Fotbollsplanen                        - Bygdegården 

- Museet                                      - Utsikten över Mälarviken 

- Hemma                                     - Stranden 

- Båthamnen                               - Naturen 

- Kyrkan 

-    Lagom avstånd från Bålsta                   - Landet 

- Gårdarna                                              - Åkrarna 

- Skogen                                                 - Kyrkan 

- Ridverksamheten                                 - Vattnet 

- Utsikten                                                - Historia 

- Expansionsmöjlighet                            - Centralt läge 

- God grannsämja                                   -God förbindelse med hela Mälardalen 

- Mälarnära                                             - Fiska    

Det sämsta med orten? 

- Genomfartsled                         - Vägen 

- Styckning av mark för villabyggande     - Röjningsobjekt 

- Att fotbollsplanen har förfallit                 - Brist på service 

- Inte mycket som utvecklas                    - Ingen gatubelysning 

- Dålig kommunikation och borde gå tätare 

- Hastigheten är för hög på Kräggavägen 

- Inga hållplatsfickor för bussarna 

-Långsam & försiktig utbyggnad av bostäder    -Mindre trafik 

-Förenkla djurhållningen                                    -Småskaligt lantbruk 

-Satsa på närodling för mat                                -Attraktiv naturplats 

-Fotbollsanläggning                                         -Idrottsområde 

-Till en modern kyrkby                                        -Locka turister 

-Gatubelysning på Kräggavägen                       -Attraktivt boende 

-Bättre kollektivtrafik                                           -Flera boende 

-Aktivitetsort; sport och musik                            -Fler promenadstråk  

-Ingen utbyggnad av bostäder inom strandskyddsområdet  

-Inte stycka av tomerna så att det blir villa tätort 



Häggeby/Vreta 
Hur vistas du i orten? Hur ofta vistas du i orten? 

Beskriv orten med 3 ord 

Favoritplats i orten Det bästa med orten? 

Hur ska orten utvecklas? 

Jag bor där: 14 

Jag arbetar där: 0 

Jag har vänner där: 4 

Jag har fritidsaktiviteter där: 3   

Annat: 

Varje dag: 14 

Minst en gång i veckan: 2 

Minst en gång i månaden:1  

Mer sällan: 0  

-Fritidsområde permanent        -Naturnära               -Ljust 

-Närhet till ”storstan”                    -Vackert                   -Tryggt                     

-Intressant                                    -Utvecklingsbar       -Tråkig                   

-Skogig                                         -Lugnt                      -Fridfullt  

-Saknar gång- och cykelbanor     -Övergiven               -Enslig                  

-Lugn i utvecklingsfas                  -Trafikfarlig               -Charmig 

-Paradisk                                      -Mysig/fint                -Trevlig  

-Dåliga kommunikationer             -Kulturbygd               -Vänskap 

 

-Hemma                                         -Naturen 

-Vattnet                                          -Skogarna 

-Livet på landet                              -Bygdegården  

-Museet                                          -Kyrkan 

-Promenad mot vattnet                  -Utsikt över åkermark 

-Rölundaåsen                                -Upplandsleden 

-Vyn över skolmuseet                    -Grannar 

- Hela bygden  

-”Närheten” till social service                        -Naturnära 

-Gemenskap                                                     -Centralt läge 

-God grannsämja                                              -Lugnt 

-God förbindelse med hela Mälardalen             -Promenad 

-Stora tomter för hus                                         -Miljön 

-Närhet till vattnet                                            -Smala gator 

-Relativt lugna invånare                                     -”Semesterkänslan” 

-Blandad bebyggelse                                         -Fin kyrka 

-Blandad ålder                                                   -Vreta lagom stort 

-Låg kriminalitet/bus                                          -Fridfullhet 

Det sämsta med orten? 

-Avsaknaden av service                            -Snöröjningen 

-Inte mycket som utvecklas                         -Trafikfarligt för barnen 

-Inget kommunalt vatten och avlopp       -Bilberoende 

-Gång- och cykelvägar saknas                -Ej barnvänligt  

-Mörkt område under vinterhalvåret            -Dåliga vägar 

-Mobiltäckningen                                         -Gatubelysning 

-Stor påverkan på gator av slam                 -Nattbuss 

-Hög trafikerad väg med hög hastighet   -Kommunikationerna  

-Bättre kommunikationer                               -Mer närservice 

-Sakta med bättre vägar och belysning        -Skola 

-Sakta (gammal kulturbygd)                       -Äldreboende 

-Olika verksamheter och fler bostäder          -Fixa soppsortering                                     

-Gång- och cykelvägar                                -Badplats                                            

-Kommunalt VA                                           -Lekpark                                              

-Gatubelysning                                            -Bättre trafiksäkerhet  

-Återvinning                - Lugnt 



Krägga  
Hur vistas du i orten? Hur ofta vistas du i orten? 

Beskriv orten med 3 ord 

Det bästa med orten? 

Hur ska orten utvecklas? 

Jag bor där: 23 

Jag arbetar där: 0 

Jag har vänner där: 4 

Jag har fritidsaktiviteter där: 3 

Annat: 

Varje dag: 23 

Minst en gång i veckan: 0 

Minst en gång i månaden: 0 

Mer sällan: 1 

-Idylliskt                          -Vackert                        -Rogivande 

-Sjönära                          -Otillgänglig                  -Trygg 

-Naturnära                      -Tråkig                           -Mysig                          

-Lugn                              -Karaktär                       -Trevlig                         

-Fin natur                        -Mörk                            -Utvecklingsbar            

-Oplanerad                      -Sällsynt                        -Dålig bilväg på vintern          

-Utan service                   -Potential                      -Grönt                                

-Energigivande                -Ren                              -Sjöutsikt 

-Hemma                                                  -Stranden 

-Gamla banvallen                                   -Herrgården 

-Skogen                                                  -Trädgården 

-Båthamnen                                            -Badet                     

-Fotbollsplanen                                       -Midsommarfirande 

-Gamla järnvägsspåret längs vattnet     - Strandpromenaden   

-Herrgårdsområdet 

-Mälarnära                                        -Bra avstånd till grannar 

-En väg in till Krägga                         - Närhet till naturen 

-Lantkänslan                                    - Lugnet 

-Hemma                                            - Trevliga grannar 

-Vackert                                            -Tryggt 

-Frihetskänslan                                 -Närhet till skog & vatten 

-Avskild                                             - Landet men nära till tätort                                       

-Mysig                                               -Välplanerad och trevlig detaljplan      

-Naturtomter                                      -Lagom avstånd till Bålsta 

-”Bullerby-känsla”                              -Känner de flesta                  

-Sjöutsikt                                           -Många barn   

Det sämsta med orten? 

-Dålig kommunal kommunikation till Bålsta -Dåliga stigar 

-Dåliga cykel- och gångvägar                         -Avsaknad av service  

-Ingen motorvägspåfart                    -Saknas gatubelysning 

-Folk har dålig respekt                                      -Ingen mötesplats                          

-Folk vill ändra karaktären                                -För höga hastigheter 

-Inget för barn att göra                                   -Dålig snöröjning 

-Återvinningskärlen ofta fulla                            -Otryggt 

-Vägkvalitet                                                       -Pendlingsavståndet 

-Fler permanentbostäder                        -Nybyggnation där det känns lämpligt 

-Bevara charmen                                      -Mer bebyggelse, småhus 

-Tätare busslinjer                                    -Utveckla stigar/cykelbanor                     

-Motorvägspåfart                   -Service                                                     

-Varför utveckla?                   - Lekplats 

-Minska hastigheten                                  -Mer gatubelysning 

-Utveckla varsamt                                     -Sköta allmänna stranden 

-Förbättra återvinningsstationen               -Viltstaket 

-Tätortskortet ska gälla                             -Bättre vägskyltar                                       

-Skapa mötesplats                                   -Bullerskydd mot E18                                 

-Värna om grönområden                           -Bättre väg till Krägga                                 

-Naturnära aktiviteter                                  

-Fastigheter på prickad mark ska  

styckas av och tas med i detaljplanen   

Favoritplats i orten 



Medborgardialog 3 

- Bålstas stadsdelar 

2016-07-04 



Kalmarsand 
• Hur vistas du i stadsdelen? 

–  Fritidsaktiviteter  
 

• Hur ofta vistas du i stadsdelen? 
– Minst en gång i veckan 

– Mer sällan  
 

• Beskriv stadsdelen med tre ord: 
– Vacker 

– Sjönära 

– Livlös 

– Underutvecklad  

– Turism 

– Resursslöseri 

– Mälarpärla 

– Dålig trafikmiljö 

– Vattenhorisonten 

– Miljövacker 
 

• Favoritplats i stadsdelen? 
– Stranden 

– Badplatsen 

 

• Det bästa med stadsdelen? 
– Närheten till Mälaren 

– Vattnet 

– Möjligheterna 
 

• Det sämsta med stadsdelen? 
– Genomfartstrafiken 

– Silon 

– Att stadsdelen inte utnyttjas till fullo med tanke 

på läget 
 

• Hur vill du att stadsdelen ska utvecklas?  
– Mälarnära samhälle 

– Gästhamn i Kalmarsand  

– Bättre kommunikation till centrum 

– Riv Silo och bygg bostadshus 

– Stäng genomfartstrafik 

– Bygg ny förbifart 

– Gör Kalmarsand finare och tryggare 

 

 

 

 

 



Draget 

• Hur vistas du i stadsdelen? 
– Passerar 

– Fritidsaktiviteter 
 

• Hur ofta vistas du i stadsdelen? 
– Minst en gång i månaden 

– Mer sällan  
 

• Beskriv stadsdelen med tre ord: 
– Tråkig 

– Ovälkomnande 

– Grått 

– Höga naturvärden 
 

• Favoritplats i stadsdelen? 
– Salamanderdammarna 

– Lillsjön 
 

 

 

 

 

 

• Det bästa med stadsdelen? 
– Naturvärdena 
 

• Det sämsta med stadsdelen? 
– Inte särskilt trevligt 

– Industrin 
 

• Hur vill du att stadsdelen ska utvecklas?  
– Nyetablering av industri ska bara ske under 

hänsynstagande av naturvärden 

– Lederna i Draget är en omtyckt plats 

– 4H- gård – kanske i draget?  

 



Centrum 
• Hur vistas du i stadsdelen? 

– Bor i Bålsta 

– Utnyttjar centrum 

– Fritidsaktiviteter 

– Service 

– Arbetar 

– Pendlar 
 

• Hur ofta vistas du i stadsdelen? 

– Varje dag 

– Minst en gång i veckan  
 

• Beskriv stadsdelen med tre ord: 

– Livlös 

– Tråkig 

– Bra placerad 

– Sliten 

– Fint centrum 

– Ful 

– Oinspirerande 

– Tråkig och rörig parkeringsplats 

– Otrygg 
 

• Favoritplats i stadsdelen? 

– ICA 

– Biblioteket 

– Gratis parkering 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Det bästa med stadsdelen? 

– Mycket aktiviteter 

– Allt samlat på samma plats 

– Ligger centralt 

– Nära till det mesta 

– Pendlarparkering 
 

• Det sämsta med stadsdelen? 

– Livlös 

– Tråkig 

– Inte trevliga sittplatser 

– Planeringen och utseendet 

– Kall 

– Saknar samlingsplats 

– Centrum är litet 

– Inte tillräckligt utbud med parkeringsplatser 

– Plats i biljetthallen 

– Inte tillräckligt med tåg under rusning 

– Bålstatillägget  
 

• Hur vill du att stadsdelen ska utvecklas?  

– Mer parkliknande känsla; träd, sittplatser, planteringar m.m.  

– Bättre gestaltning på husen och omgivningen  

– Mer trygghetskänsla 

– Idrottens hus 

– Smartare parkeringslösningar 

– Inga höga byggnader 

– Fixa centrum; mer butiker 

– Dubbelspår med bostäder över  

– Tjugominuterstrafik med tåg och inget tillägg 

 

 

 

 



Eneby 

• Hur vistas du i stadsdelen? 
– Bor där 

• Hur ofta vistas du i stadsdelen? 
– Varje dag 

• Beskriv stadsdelen med tre ord: 
– Öppet landskap 

– Många gångvägar 

– Låg bebyggelse 

• Favoritplats i stadsdelen? 
– Villatomten 

– Grönområden 

• Det bästa med stadsdelen? 
– Villabebyggelse med stora grönytor 

 

 

 

 

 

 

• Det sämsta med stadsdelen? 
– Underhållet av grönområden 

– Skog och gångvägar  

– Lekplatser 

• Hur vill du att stadsdelen ska utvecklas? 
– Upprustning och kontinuerligt underhåll  

 



Frösundavik 

• Hur vistas du i stadsdelen? 
– Bor där 

– Har fritidsaktiviteter där 
 

• Hur ofta vistas du i stadsdelen? 
– Minst en gång i veckan 

 

• Beskriv stadsdelen med tre ord: 
– Vattennära 

– Potential 

– Vacker 

– Outvecklad 

– Friluftsliv 
 

• Favoritplats i stadsdelen? 
– Båtklubben 

– Frösundavikens båthamn 

 

 

 
 

• Det bästa med stadsdelen? 
– Båtklubb med bryggor 

– Båtlivet  

• Det sämsta med stadsdelen? 
– Outvecklad möjlighet med fler båtplatser 

– Ny bebyggelse nära vattnet 
 

• Hur vill du att stadsdelen ska utvecklas?  
– Utökad plats för båtaktiviteter 

– Minska sjönära bebyggelse 

 



Skörby 

• Hur vistas du i stadsdelen? 
– Bor där 

 

• Hur ofta vistas du i stadsdelen? 
– Varje dag  

 

• Beskriv stadsdelen med tre ord: 
– Vacker 

– Lugn 

– Mysig 

– Naturligt charmig 

– Enkel 

– Tilltalande boendemiljö 
 

• Favoritplats i stadsdelen? 
– Hemma 

– Gångvägarna 

– Stallområdet (som är borta nu) 

– Strövområden 

 

• Det bästa med stadsdelen? 
– Att skog är bevarat runt området 

– Gångvägarna 

– Lugnet 

– Trygghet 
 

• Det sämsta med stadsdelen? 
– Industrierna som kryper närmre 

– Oljud från Benders 

– Att stallet togs bort  
 

• Hur vill du att stadsdelen ska utvecklas? 
– 4H- gård där stallet låg 

– Förtätning av stadsdelen  

 



Åsen 

• Hur vistas du i stadsdelen? 
– Bor där 

– Vänner där 
 

• Hur ofta vistas du i stadsdelen? 
– Varje dag 

– Minst en gång i veckan 
 

• Beskriv stadsdelen med tre ord: 
– Lugn 

– Naturnära 

– Central 

– Skön 

– Naturrik 

– Vacker 

– Trygg 
 

• Favoritplats i stadsdelen? 
– Hemmet 

– Skogen 
 

• Det bästa med stadsdelen? 
– Lugnet 

– Långt mellan husen 

– Fritt 

– Lätt att umgås med grannar 

– Frisk luft 
 

• Det sämsta med stadsdelen? 
– Infrastrukturen 

 

• Hur vill du att stadsdelen ska utvecklas? 
– Förbättra infrastrukturen  

– Promenadstråken är omtyckta   

 



Västerängen 
• Hur vistas du i stadsdelen? 

– Bor där 
 

• Hur ofta vistas du i stadsdelen? 
– Varje dag 

 

• Beskriv stadsdelen med tre ord: 
– Fint 

– Otydlig 

– Grön 

– Tråkig 

– Bra 

– Bäst 
 

• Favoritplats i stadsdelen? 
– Ängarna runtomkring 

– Hemma 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Det bästa med stadsdelen? 
– Bra område för barn 

– Lekplatser 

– Skolor och förskolor nära 

– Grönska  

– Gångvägar 

– Tillgänglig skog  
 

• Det sämsta med stadsdelen? 
– Inget fibernät 

– Oplanerad stadsdel 

– Fåtal arbetsplatser 

– Saknas kommersiell service  
 

• Hur vill du att stadsdelen ska utvecklas? 
– Behålla som den är 

– Området närmast centrumleden bör knytas 

samman med den pågående 

centrumutveckligen  

– Del av ”Gröna dalen” som finns i stadsdelen bör 

luftas fram tydligare i stadsplanerna 

– Bygga hus med kommersiella lokaler längs 

centrumleden 

 



Mansängen 

• Hur vistas du i stadsdelen? 
– Bor där 

 

• Hur ofta vistas du i stadsdelen? 
– Varje dag 

 

• Beskriv stadsdelen med tre ord: 
– Tryggt 

– Ordning 

– Människor 

– Barnvänlig 

– Lagom med fordon 

– Lagom tyst miljö 

– Känns ”grönt” utomhus  
 

• Favoritplats i stadsdelen? 
– Hemma 

 

 

 

 
 

• Det bästa med stadsdelen? 
– Variation trots miljonprogramsområde 

– Gångavstånd till kollektivtrafik och service 
 

• Det sämsta med stadsdelen? 
– Finns ingen riktigt samplingsplats 

– Boende tar inget gemensamt ansvar 
 

• Hur vill du att stadsdelen ska utvecklas? 
– Mer planteringar 

– Bättre belysningar 

– Bygg bostäder ovanpå parkeringen vid 

Stockholmsvägen 



Yttergran 

/Lilla Ullfjärden 

• Hur vistas du i stadsdelen? 
– Bor där 

 

• Hur ofta vistas du i stadsdelen? 
– Varje dag 

 

• Beskriv stadsdelen med tre ord: 
– Naturligt 

– Lantligt 

– Nära 
 

• Favoritplats i stadsdelen? 
– Vattnet  

 

• Det bästa med stadsdelen? 
– Närheten till resten av Bålsta 

 

 

 

 
 

• Det sämsta med stadsdelen? 
– Bristen på framtidsplaner 

 

 

• Hur vill du att stadsdelen ska utvecklas? 
– Utveckling med VA 

– Möjlighet till viss förtätning 

– Möjliggör vattnet med badområde och närhet till 

vattnet  

– Gång- och cykelbro över motorvägen upp till 

Grans gård   

 



Västerskog 

• Hur vistas du i stadsdelen? 
– Bor där 

 

• Hur ofta vistas du i stadsdelen? 
– Varje dag 

 

• Beskriv stadsdelen med tre ord: 
– Perfekt 

– Trygg 

– Barnvänlig 
 

• Favoritplats i stadsdelen? 
– Hemma 

– Skogen 
 

• Det bästa med stadsdelen? 
– Ingen genomfartstrafik 

– Endast två gator 

– Omgärdat av skog 
 

 

 

• Det sämsta med stadsdelen? 
– Närhet till industriområde 

 

• Hur vill du att stadsdelen ska utvecklas? 
– Inte alls! 

– Fler parkeringsplatser 

 



Fånäs 

• Hur vistas du i stadsdelen? 
– Bor där 

– Har vänner där 
 

• Hur ofta vistas du i stadsdelen? 
– Varje dag 

 

• Beskriv stadsdelen med tre ord: 
– Naturskön 

– Bullrig 

– Bebodd 
 

• Favoritplats i stadsdelen? 
– Hemma 

 

• Det bästa med stadsdelen? 
– Nära Mälaren 

 

 

 
 

• Det sämsta med stadsdelen? 
– Vägen som går rakt igenom samhället 

– Bebyggelse 

– Rörigt hamnområde 

– Skräpigt 

• Hur vill du att stadsdelen ska utvecklas? 
– Dra om vägen till Bro  

– Förbjud tung trafik 

– Bevara möjligheten till rekreation runt Mälaren  

– Ingen industrihamn 

– Fler cykel- och promenadvägar  

 



Uppåkra 

• Hur vistas du i stadsdelen? 
– Bor där 

 

• Hur ofta vistas du i stadsdelen? 
– Varje dag 

 

• Beskriv stadsdelen med tre ord: 
– Lugn fantastisk natur 

 

• Favoritplats i stadsdelen? 
– Skogen 

 

• Det bästa med stadsdelen? 
– Naturen  

 

• Det sämsta med stadsdelen? 
– Alla lastbilar på Kraftleden 

 

• Hur vill du att stadsdelen ska utvecklas? 
– Den kan vara som den är  

 



Viby, Viby äng 

• Hur vistas du i stadsdelen? 
– Vänner där 

– Fritidsaktiviteter där 
 

• Hur ofta vistas du i stadsdelen? 
– Minst en gång i veckan 

 

• Beskriv stadsdelen med tre ord: 
– Mysigt 

– Lugnt 
 

• Favoritplats i stadsdelen? 
– Vibyspåret  

 

• Det bästa med stadsdelen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Det sämsta med stadsdelen? 
– Lite mörkt varstans 

– Dåliga kommunikationer 
  

• Hur vill du att stadsdelen ska utvecklas? 
– Bygg inte bort alla fritidsområden 

– Ta inte bort all fin skog  

 



Myrskären 

• Hur vistas du i stadsdelen? 
– Bor där 

 

• Hur ofta vistas du i stadsdelen? 
– Varje dag 

 

• Beskriv stadsdelen med tre ord: 
– Naturskön 

– Lugn 

– Harmonisk 
 

• Favoritplats i stadsdelen? 
– Hemma 

 

• Det bästa med stadsdelen? 
– Vattnet 

– Sjungande fåglar 

 

 

 

 

 
 

• Det sämsta med stadsdelen? 
– Avsaknad av modern detaljplan 

 

• Hur vill du att stadsdelen ska utvecklas? 
– Modernisering av detaljplanen  

 



Gamla Bålsta 

• Hur vistas du i stadsdelen? 
– Besöker området då och då 

 

• Hur ofta vistas du i stadsdelen? 
– Mer sällan 

 

• Beskriv stadsdelen med tre ord: 
– Besjälad 

– Charmig 
 

• Favoritplats i stadsdelen? 
 

• Det bästa med stadsdelen? 
 

• Det sämsta med stadsdelen? 
 

• Hur vill du att stadsdelen ska utvecklas? 
– Området ska bevaras 

– Näringsidkare ska uppmuntras 

– Gamla järnvägsstationen ska fräschas upp 

 



Torresta 
• Hur vistas du i stadsdelen? 

– Bor där 

– Jag har vänner där 
 

• Hur ofta vistas du i stadsdelen? 
– Varje dag 

 

• Beskriv stadsdelen med tre ord: 
– Vacker 

– Natur- och Mälarnära 

– Miljö 

– Oförstörd 

– Speciell 
 

• Favoritplats i stadsdelen? 
– Skogen 

– Öppna marker 

– Nära Mälaren 

– Tomten 

– Stranden 

– Vibyspåret 

– Naturstigen 

• Det bästa med stadsdelen? 
– Orörd natur 

– Bullerby- och ”bopålandet” känsla 
 

• Det sämsta med stadsdelen? 
- Smal och krokig väg 

- Vältrafikerat 
 

• Hur vill du att stadsdelen ska utvecklas? 
– Stadsdelen ska ha kvar sitt höga naturvärde 

– Säkrare väg 

– ”Lantlig idyll” nära Bålsta 

– Kollektivtrafik om möjligt  
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