Inkomna synpunkter

Ämne
Grillplats
Utegym
Badplats Kairo

Inlägg
Iordningställd plats att grilla på.
Utegym med olika motions- och styrkemaskiner.
Badplats med bryggor och sandstrand.

Kommentarer och kompletterande inlägg
Finns vid Sättra
Bra med utegym, stärker spåret.
Stärk badplatsen gör det möjligt för fler att bada.
Interaktiv lekplats där vuxna och barn lär sig mer om våra värdefulla grönområden.
Bra sommardagar är det ofta fullt vid Kairo och svårt att parkera. För att klara bra
badmöjligheter när Väsby växer bör badmöjligheterna vid Sättra förbättras avservärt
för att antingen komplettera eller eventuellt på sikt ersätta Kairo. På Sättra finns
större plats.
Bra med café/matförsäljning sommartid. Skulle även kunna bli ett utflyktsmål
vintertid. Kaffe, varm choklad och skridskouthyrning?
Utveckla badet mer!
Strandpromenad, större bad
Bättre bad
Strandpromenad Kairobadet - Sättra
Kairo servering öppen helger vintertid (om inte servicecenter har café).
Gör större yta som man kan ligga och sola på. Ta bort sjögräs och rensa i sjön.
Bättre servering och toaletter.
Bättre badplats skulle få mig att vistas i området oftare
Jag vill ha camping vid badplatsen
Ett hopptorn och en brygga som man kan simma ut till skulle vara roligt

Grillplats
Kanotklubben Glid

Iordningställd grillplats.
Kanotklubben Glid där man kan hyra kanoter.

Båtklubb

Båtklubb och småbåtshamn.

Kanotklubben med kanotuthyrningen ligger lite långt från badplatsen.
Borde flyttas och vara en del av den marina som borde vara öppen för alla och som
borde innehålla sjökrog och annat trevligt. Promenaden borde göras så att alla vägar
leder dit...
Det saknas en strandpromenad i området jmf Sigtuna. Mer livfullhet, servering
sommartid som är öppet varje dag. Utökade parkeringsmöjligheter. Parkeringen vid
Harva skulle kunna vara en bra utgångspunkt för badplatsen och en
strandpormenad.
Hela området för båtklubben borde expandera. Varför inte bygga ut rejält och behålla
en privat del för klubbmedlemmar och en öppen del för gäster o sammanfoga
båtklubben med badet och bygga en trevlig 'sjö-krog' dit gäster kan anlända med båt.
Finns väldigt dåligt med matställen för sjöfolket.
Att båtklubben är otillgänglig för alla är inte OK. Båtklubben har ju ett förslag som jag
tycker att man ska ta till sig som både tar hand om uppställningaplatserna för båtar
som så klart inte ska ligga vid vattnet och som också löser öppenheten. Lyssna på
det... Att viken skulle kunna bli ett trevligt ställe året runt för alla med både sjökrog
och andra aktiviteter vore toppen och att inte utforska denna möjlighet är ett hån mot
detta Väsbys Bästa läge. Sättra gård borde bli konferensanl.
När Upplands Väsby växer kan det behövas mer plats för båtklubben, både förtöjning
och vinteruppläggning. Uppläggningsplatsen borde kunna utökas inåt land på den
mark där det tidigare stod växthus. Den verkar idag ha en låg användning

Ridhus

Ridhus för Väsby Ridklubb

Naturbad

Möjlighet att bada.

Grillplats

Iordningställd grillplats.

Idrottskluster

Foto: Udo Schröter

Område med fotbollsplan, sporthall och motionsspår.

Öppna båtklubbens område (som i SIgtuna nära ångbåtsbryggan)
Ridanläggningen bör byggas ut. Större hagar för hästarna.
Satsning på ridskolan! Väsby ridskola bör bli en del i ett aktivt friluftsområde.
Väg ner till Sättra dras om så den inte går utanför stallplatserna.
Nytt ridhus behövs! Hela anläggningen behöver rustas upp. Om verksamheten skall
utökas så behöver dock hästarna mer hagar!
Utredning pågår om att förbättra anläggningen med bland annat nytt ridhus, utökade
stall, mm. Det är positivt. Man bör också titta på hur hagarna kan förbättras. Och
kanske delvis flyttas till norr om anläggningen för att undvika hästallergener, etc om
t.ex. badverksamhet och annat utvecklas närmare stranden vid Sättra.
Toalett ska finnas sommartid!
Viktigt att bevara lugnt naturbad.
Tydligare Upplandsled - utmärkning, skyltning, kartor, info. Marknadsföring hos
kommunen.
Vindskyddet behöver restaureras, ny papperskorg.
Jag vill ha ett café i anslutning till motionsspår. Motionskort (samla poäng när man
motionerar). Final på Vilundavallen (tävling)
Motion och jobb med motionsspåren skulle få mig att vistas i området oftare
Jag vill se fler promenadvägar i området
Se över befintliga spår och stigar.
Förlängt elljusspår, reception, cafeteria, motionscentral i Sättra, övernatttningsstugor
för lägerskola m.m
Bättre skötsel vid Sättra-området, toaletter bl.a. (skidspår)
Bättre underhållna spår, fler spår
Förbättrad skyltning i motionsspår (ex. avstånd och faciliteter)
Runbyskolan är utgångspunkt för många aktiviteter i området. Där bör finnas en typ
av motionscentral med omklädningsmöjligheter och bastu för dem som nyttjar spåren
och andra aktiviteter i Runbyskogen. Tillgänglig för allmänheten, ev mot viss avgift.
Det är helt riktigt. Dusch och omklädningsmöjligheterna borde förbättras. Flera
gånger om året hålls små och lite större tävlingar (upp till cirka 300-400 startande).
Detta är ett återkommande fenomen och torde öka i framtiden med tanke på
expansionen. Behov att säkra störa ytor, såsom ängen, skidlekplatsen, liksom pplatser är avgörande. Belysningen har nyligt förbättrats radikalt, men för t.ex.
skidteknikträning (barn och ungdomar) bör man se över belysningen ytterligare.

Elljusspår Kairo

Upplyst motionsspår mellan Runby och Kairo.

Få till en rundslinga i Kairospåret, dvs ej rundspår.
Dika och avled vattensjuka delar längs Kairospåret.
Jag vill ha ett rundspår av Kairospåret som länkar ihop det med Runbyspåret
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Elljusspår Runby
Upplandsleden

Förlängt elljusspår

Upplyst motionsspår.

Ingen hall satsa på uteaktiviteter. Stärk motionsspår och skidspår, berätta att det
finns.
En del av upplandsleden går genom området.
Bättre Upplandsled
Tydligare Upplandsled
Tydligare Upplandsled - utmärkning, skyltning, kartor, info. Marknadsföring hos
kommunen, etc.
Underhåll Upplandsleden och förbättra markering och infoskyltar. Informera bättre
om att leden finns.
Rusta upp Upplandsleden så den motsvarar kvaliteten på Sörmlandsleden och se till
att det går bussar ut i området lite oftare så biltrafiken kan minskas (om man vill att
området ska nyttjas mer).
Elljusspåret till Kairo bör förlängas längs Upplandsleden Håller med 100%
och sedan längs skogsvägen tillbaka till gamla Apelgrens
handelsträdgård och där ansluta till elljusspåret i Runby.
Därmed kan man åka runt en stor del av Runbyskogen.
Japp, det vore ju kanonbra! Lysande id'e faktiskt!
Ja, vilket bra förslag! Det vore skönt att kunna springa eller gå lite längre och hitta
tillbaka till utgångspunkten igen!

Trädgårdsmästarbost Jag vill att det ska bli ett cafe i trädgårdsmästarbostaden.
aden
Den kan också fungera som reception och centrum för
området med information och uthyrning ( skridskor,
cyklar) med mera.
Mera mark till båtklubben - de behöver verkligen det för
den befintliga verksamheten - b.la. uppläggningsplats för
båtar.
Barnpark Karuseller, café, lekplatser, olika stationer,
bänkar, belysning
Sättra naturbad: Det borde finnas en stationär toalett
där.
Det borde finnas några fler vindskydd/ rastplatser/bord i
området. Kanske ett vindskydd uppe på utsiktsberget
med utsikt över Sigtunafjärden.
Marken vid Herrgårdsvillan borde utnyttjas till en
grusplan för spontanidrott/aktiviteter. En boulebana
skulle nog dra dit många...
Kairobadet: Kairobadets mark borde kunna utökas mot
kanotklubben. Detta för att göra parkeringsplatsen större.
Man borde kunna hitta på sätt som gör att Kairo - gäster
använder parkeringen uppe ovanför Mor Olas backe
istället för på vägen. Parkerade bilar på vägen är en stor
risk vid olycka och brand i området. Utryckningsfordon
kommer ej fram!
Elljusspår

Lekplats

Elljusspåren borde ses över så att de hänger ihop
ordentligt och kanske förlänga spåren enligt Lennart
Olsens förslag
Jag vill inte mera boteder

En multipark

Kairobadets trånga länge och bristen på P-platser är ett problem som kommer att bli
större när invånarantalet i Väsby växer. Därför bör det undersökas om hela badet
kan flyttas till Sättra, alternativt kompletteras med ett betydligt bättre bad vid Sättra

Om vi ska få fler bussar att gå hit än 3 per dag em på morgonen em på lunch och en
på kvällen så får vi nog se till att bli fler som bosätter sig här. Kanske måste man inte
ta i så mycket som sist detta diskuterades men varför inte göra en plan på att ta hit
1000 personer till varje år i ca 5 år. det skulle ge ca 300 bostäder per år i 5 år. Då
skulle även bussen gå hit och alla skulle kunna njuta av det fria friluftslivet och den
vackra miljö som finns här.

En lekplats till alla barn. Med studsmatta och rutschkana
förslag, campingstugor att området utvecklas med
camping bad osv,,

Trädröjning

Finns det någon verksamhet för kommunens övriga innevånare som klubben kan
erbjuda förutom en båtplats?

Jämför med Ängsjö. Campingstugor kan även användas för övernattning av t.ex.
skolklasser vid lägerskolor, för scouter och andra föreningar. Till detta borde också
knytas gemensamma utrymmen för enklare konferenser, mm. Kanske i Sättra gård?

Det har blivit jätte fint utmed grillplatserna sedan man röjt
bort all sly. Men det finns fortfarande en hel del stora
träd som skuggar grillplatserna längs med stigen. Det
skulle bli kanon fint och ljust om man kunde ta bort
dem.... Då får man den där riktigt sköna solen som
värmer. De flesta träden är bara gamla alar.
mvh
David.
en park som finns saker att göra för alla åldrar. som
T.EX:Gym,parkour bana och en Lekplats för dom yngre.

En multipark

Ifrån badet ska det gå en väg till parken. det ska finnas
saker för alla åldrar T.EX:Gym,Lekplats,Parkour bana.

en multipark

En park för alla åldrar. T.EX: Parkour
bana,Gym,Lekplats för dom yngre och en Rast stuga.

Spontanidrottsmöjligheter med grusplan och mål, boulebana, värmestuga vid
naturbadet. Elcykelpool.

mera hopp torn rutchkanor flyt brygor det var inget mer... Typ sånt här... http://vattenstudsmatta.se/images/front5.jpg<br/> <br/> och sånt
här<br/> http://static.feber.se/article_images/22/77/32/227732_980.jpeg<br/> <br/>
eller kanske detta?<br/>
http://sites.avero.se/Media/STUDS/produkter/vattenstudsmattor/extrabil
upprusta Sverigeleden
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Idag saknas en kort stump av vägen som förbinder
Runby och Barockparken med norra Runsahalvön. Den
gamla vägen norr om Lövsta gård fram till vägen mot
Oxunda gård är förfallen och behöver en upprustning.
En upprustning skulle innebära en stor förbättring för
vandring och cykling mot Runsa, Rosersberg och Verka.
Satsa på Sättra
badplats

Gör en ordentlig badplats med brygga. Anlägg ny strand Utred om den stora ängen och stranden direkt väster om Sättra gård och båtklubben
österut mot båthamnshållet.
kan göras till till en större badplats genom att ta bort vassen och göra i ordning
stranden som sandstrand. Det skulle på sikt eventuellt helt kunna ersätta Kairobadet
som ligger mycket trångt idag?. Men bra att också förbättra stranden och faciliteter
längre ut mot Tegeludden för dem som vill kunna bada i litet mer småskalig och lugn
miljö.
Ingen dum idé alls, åtminstone att satsa på, och iordningställa Sättra till ett rejält fint
bad. Dock bör man kanske beakta färdvägen dit, som idag går igenom ridklubbens
område, vilket inte kanske är optimalt! Ny dragning?
Gör i ordning Sättrabadet och ordna vinterplatser för fritidsbåtarna. Utveckla
Sättrabadet till huvudbadplats. Bättre möjligheter till parkering där. Ta bort vassarna
vid sättra och gör en badstrand för barnfamiljer och andra. Gör om
Trädgårdsmästarbostaden till café. Bygg bastu intill. Flytta tyngdpunkten för rörliga
friluftslivet dit. Det mesta finns ju redan där - kanotklubben, båtklubben,
hästverksamhet, badplatser m.m. Dra om motionsslingor så att de börjar och slutar
där.
Jag vill ha ett bra barnbad vid Sättra.
Det borde finnas badbryggor i Sättra
Vi håller med om det förslag som Naturskyddsföreningen
lämnade inför folkomröstningen om Väsby sjöstad.
Förslaget kallades 'Rapport 2014-05-09 Nätverket Nej till
Väsby sjöstad'.

Cykel väg till Harva

Förläng vägen från Eds Kyrka till Harva. På så sätt
kopplas vägen mellan Ängsjö ihop med nya cykelvägar
som utgår från Eds kyrka (Edssjön runt..)
Stärk och bevara biologisk mångfald
Cykelväg från Eds Alle till Harvakorsningen saknas.
Även från Kairo till Sättra borde byggas

Biologisk mångfald

Det saknas ett kafé enkelt matställe , typ det som finns i
Ängsjö, som ett naturligt mål för cykling, löpning och
promenader som utgår från Runby.

Håller med! Det behöver bli lättare och säkrare att ta sig till Kairo/Sättraområdet från
Runby, än enbart gåendes eller cyklandes genom skogen. Busstrafiken på
Runsavägen till detta område är kanske inte kommunens ansvarsområde, men den
skulle behöva förstärkas också som alternativ till att köra bil.
Håller helt med! Varför inte använda den gamla trädgårdsmästarbostaden vid
Båthamnen?
Varför inte en riktigt fin restaurang som får folk att vallfärda dit?!
Eller Sättra gård som ett konferenscenter med fler möjligheter än bara restaurang...

båt
Väsby Sjöstad

iläggningsplats/ramp för båtar
Bygg sjöstaden för Väsbys framtid. Vi behöver bostäder Ja vi behöver bostäder men folkomröstningen om Väsby sjöstad talade sitt tydliga
och naturområde. Dessa kan samexistera.
språk att bygga någon annanstans.
Bygg Väsby sjöstad
Utökad och förbättrad elbelysning för att möjliggöra
vandring, joggning och skidåkning på eftermiddag och
kväll, även mörkare årstider.

Friluftshus' med
informationstavlor,
kartor mm.

Skapa ett eller fler informationscentra i friluftsområdet,
en stuga eller vindskydd med informationstavlor, kartor,
översikt över naturområdet. Även ökad skyltning i hela
området, på platser där det finns intressanta växter, djur
och historiska lämningar.

Förbättra stigarna
Önskar att stigarna förbättrades (röjning av viss skog) så Mer ordnade leder med information om växter och djur. Önskar strandpromenad.
och vandringslederna att det går lättare att ta sig till fots från Sättra och
Natur- och friluftcenter. Skydd av intressanta naturmiljöer.
norröver, inklusive till Grimsta hamn vid vattnet. Även
Sverigeleden behöver upprustas på sina ställen.
Stigen utmed vattnet Norr ut från Sättra, borde göras bättre hela vägen upp till
Grimsta hamn och sedan åter via österut mot de fina ridstigar som återansluter till
Skeppartorp med omnejd.
Utomhusgym
campingplats

Bygg ett utomhusgym för att locka fler att träna i
området!
Jag tycker det skulle vara kul med en campingplats i
området nära vattnet
Skapa en friluftsgård typ Lida i Tullinge. Där finns olika
aktivitetsmöjligheter för alla åldrar och intressen.
Skid/löp/MTB spår, Värdshus, utegym, möjlighet att
övernatta i stuga, camping, möjlighet till läger, badplats,
pulkabacke, konferens mm. Bygg nya och ihop spåren
med de befintliga från Runby. Borde finnas en stor
möjlighet att göra ett bättre sammanhängande område
då det redan idag finns mycket på plats. Ordna så att
man kan promenera mellan de olika områdena som finns
redan idag, Badet-kanotklubb-båtklubb-sättra. Helst utan
biltrafik. Kanske kan bilvägen delvis läggas i tunnel. För
inspiration www.lida.nu
förslag
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Spontanaktivitet

Jag slår ett slag för en allt mer tynande företeelse Spontanaktiviteten. Om det fanns en tydligt utmärkt
grus/gräsplan med tillhörande mål (typ fotbollsmål),
kanske en boulebana och ett permanent nät ( typ för
volleyboll/badminton i området skulle det absolut locka till
sig fler motionärer och absolut locka besökande att
spontant röra på sig och leka en stund. Det ska vara
enkelt och kul att motionera

Sponyanaktivitet Utegym

Ett utegym skulle också passa mycket bra i området
Sättra. Det är ju så viktigt med styrketräning - inte minst
(kanske mest) för de något äldre... En möjlighet för alla
oavsett ålder och plånbok att spontant stärka sig. Ett
stort slag för folkhälsan.
Bättre sammankoppling av stigar i Runbyskogen. Det
vore bättre om stigarna inte slutade bara utan gick i
rundbanor

Stigar

Kairobadet

Gör något åt parkeringssituationen. De flesta parkerar på Önskar restaurang vid Kairo
Runsavägen trots att det finns lediga platser ovan Mor
Olas backe. Räddningsfordon kommer inte fram i
området vid nödläge.
Utred om man kan flytta Kairobadet till Sättra (på ängen bakom Sättra gård)

Bilda naturreservat

Gör naturreservat på kommun ägd mark Kairo och
Runby/Berga.. Säkra Järva-kilens getingmidja, bevara
natur och säkra området för friluftslivet. Förhandla med
privata skogsägare om naturreservat.

Hej, om du vill fördjupa dig i analyser av grönstrukturen ska du titta på den här;
Järvakilen- Prioritering av regionala värden i grönstrukturen - Kulturmiljövärden
Biologisk mångfald Sociala naturvärden, 2010-05-04. När Eds allé byggs ut har vi än
ännu smalare getingmidja vid Eds allé - Kairo. Den är den känsligaste delen i
Järvakilen genom Upplands Väsby.
Två saker. Jag tycker naturreservat är en toppenidé men vi vet av tidigare process
att markägarna bara går med på naturreservat om man exploaterar för bostäder.
Kommunen äger en mittremsa som ensam inte förslår särskilt och kommer att se
underligt ut varför en dialog kring bostadsbyggandet borde sättas igång igen. Då kan
hela skogens bredd skyddas.
För det andra är jag förundrad över att ingen talar om kilens verkliga getingmidja och
den del som löper mellan mälaren och edssjön och som blockeras av 2 stora tippar,
en bergtäkt och en gigantisk maskinuppställningsplats. Var är debatt och vilja att
göra något åt detta? Se bild...om jag lyckas ladda upp den... Annars kolla på google
earth eller eniro sattelitbild.

Utveckla utegymmet. Flera rejäla funktioner. Det finns
massor med bilder på webben över hur ett utegym BÖR
se ut. Upplands Väsby kommuns variant med
stålställningar är svårbegriplig och märklig. Gör det mer
attraktivt. Här finns plats och dessutom med möjlighet till
mindre parkering och en trivsam mindre NY entré till
grönområdet med nåbarhet från Eds allé. Det är
obegripligt att man inte planerat för detta redan i
planerna för Eds allé.
Potentiellt område för ny IP (idrottsplats) inkl dusch
omklädning, bastu med mera. I och med att Bergaplan
med största sannolikhet kommer att bebyggas med
paviljonger (pågående ärende / bygglov febr-mars 2016)
måste kommunen inse att en Idrottsplats försvinner! En
gymnastiksal har redan rivits i Runby! Men i detta
område kan det finnas möjlighet att skapa en 'positiv
ersättare'. Området ligger under NRL linjen för Arlanda
och har således starka restriktioner m a p
bostadsbyggande... Ängsmarken står idag för fäfot
(tyvärr), men i ett exploateringsperspektiv kan området
nyttjas för en attraktiv och välplacerad IP (bollsport i
första hand) för kommunedelen. Väl värt att fundera lite
på.
Områdesskydd (naturreservat), Kairohöjden där
markägare ges full komp. Anpassad skoglig skötsel OK
Separera cykelväg
från gående!

Den här sträckan är livsfarlig för cyklister och gående
som blandas. Ofta går här hundar i långa koppel eller
personer med barnvagnar i bredd vilket skapar osäkra
situationer och irritation. De kan rent av vara farliga. En
gång kom jag i full fart nedför backen och plingade tusen
ggr på ett par som gick mitt i vägen men de hörde inte
och styrde mot den sida jag kom cyklande. Körde nästan
på dem bakifrån. Är glad att jag och dom klarade sig.
Här saknas cykelfält och här saknas även trottoar för
gående. Man bör bygga båda (separerade).
Här finns smal trottoar för gående. Saknas cykelväg. Det
går inte att cykla på trottoaren för där får man inte plats
och kan definitivt inte hålla normal cykelhasttighet pga.
alla gående så här väljer de flesta att cykla på bilvägen,
vilket är säkrare för alla eftersom det minskar
olycksrisken mellan gående och cyklister.
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På Kariobadet saknas bra cykelparkeringar som är både
väder- och stöldskyddade.
Vid Runbyspåret saknas bra cykelparkering som är stöldoch väderskyddade.
Jag skulle gärna ha en vuxenlekpark eller hinderbana
istället för utegym här.
Det här är en bra cykelrunda. Synd att det är grusväg.
Skulle gärna se att man asfalterar några cykelfiler här så
att fler kan vara ute och cykelträna på fritiden i detta fina
område. Eftersom det är lite gångtrafik och lite
motortrafik passar detta område bra att cykelträna i.
Annars är man hänvisad till landsvägar och bilvägar i
kommunen, vilket skapar olycksrisker och osunda luftoch ljudmiljöer. Att cykla på kommunens trottoarer och
gångvägar är ännu mer farligt, för där går folk i bredd,
där finns kopplade hundar i farliga linor, där finns
barnvagnar, oberäknerliga springande barn, gående som
är döva eller har musik i öronen, m.m. Livsfarligt för alla
att cykla på det som kommunen kallar för 'cykelvägar',
men egentligen är gångvägar där det går att rulla i
gångtempo (de är direkt olämpliga att cykla på om man
håller normal cykelhastighet med en enkel stadscykel,
som går ca. tre ggr fortare än gående).
Bygg Väsby Sjöstad

Bygg Väsby Sjöstad!
Man kanske måste modifiera förlslaget något eftersom det blev nej, visserligen med
bara några hundra röster men ändå...<br/> Man kanske kan bygga 2000 bostäder ist
för 3000 som föreslogs i förslaget som röstades på. Bostadsbristen är värre idag än
då så jag tror att förslaget inte är bortkastat... recyc
Mälaren bör utvecklas med bostäder (i mindre utsträckning än Väsby Sjöstad
eftersom vi respekterar valresultatet), besöksnäring i lagom omfattning (hotell,
vandrarhem, restauranger, upplevelser och friluftsliv. Området kan bli en pärla!

Flytta Kairobadet

Gör Skeppartorp till en ny badplats, så löser man
parkeringsproblemet. Finns ju stora ängar som Sättra
knappt utnyttjar som kan göras till parkeringsplatser.
Dagens Kairobad kan göras om till en
konferensanläggning istället.
// Roy Rosenback //

Utsiktstårn

Vad om att bi bygger ett högt tårn (I trädvirke) med
klättervägg längs sidorna och trappa i mitten- för utsikt
och tankeverksamhet

Ploga vintertid

Ploga en bana på isen för långfärdsskridskoåkning även Hyvla isen vid behov. ploga en kortare rundbana.
om Vikingarännet inte plogar.

Hundbadet'

Rusta/underhåll 'Hundbadet' (mellan Kairo och Sättra).
Det har blivit skräpigt, fult och fullt med båtar och bilar.
Skydda naturområden för framtiden.
- Berga Skyddsvärd mark på Kairohöjden - Säkra Järvakilen
Förläng elljusspåret till Kairo med den nya storstigen
Mycket bra!<br/> En motionsgård t ex i anslutning till Runby motionscentral vore ju
Apelgrens-Skarvängskroken. Saknar omklädningsrum, toppen, med dusch o bastu samt fik! Skulle gå som 'smör i sols
toaletter, dusch och bastu för alla motionärer vid
Runbyskolan. Låt Bergaplan vara orörd den nyttjas för
olika aktiviteter som behöver en plan yta samt som
parkeringsutrymme när flertalet idrottsklubbar och
tiokampen har arrangemang i Runby.
Flytta Kairobadet hit. Göra en stor sandstrand, med gräs
ovanför. Åkrarna kan göras om till stor grusparkering.
Discgolfbana i skogen runt skeppartorp.
Menar du Frisbeegolf kanske? Det är skojigt!
Gör ordnade fotboll/boule banor på Tegeludden. Gör
iordning badet på Tegeludden med bryggor, enkel toalett,
så som det var förrut. Ställ en soptunna vid gamla Kairo,
hundbadet. Se till att soptunnan töms och stranden
städas, ju mer skräp ju mer lämnar alla.

Skydda naturen

Bygg Väsby sjöstad så vi kan få resturanger o cafer nere
vid sjön.Om man åker upp till den övre parkeringen så
finns det inte en människa där.Det är där som den viktiga
naturen finns med alla ovanliga örter som det pratades
så mycket om.
Gränserna för området
Naturreservat måsta skapas i detta område! En växande Man ska bevara det naturliga i området
kommun behöver bra sammanhängande naturområden
med kvalitet. Detta är en pärla att värna!
Jag vill bevara området i stort som det är
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Mindre ingrepp i naturen och färre bilar på vägen skulle få mig att vistas mer i
området
Mindre avverkning i området
Skogen ska inte röras
Bevara naturen. Ingen shopping, ingen stadskänsla
Använd
Se Trädgårdsmästarbostaden som en tillgång och
Trädgårdsmästarbost möjlighet. Café? Värmestuga? Föreningslokal?
aden
Geocashing
Skulle det finnas geocaching i området skulle jag vistas
ännu oftare i området.
Jätterolig idé!
Flera funktioner i
området

Vill ha: offentlig cykelpump, lekpark, fler parkeringar vid
Kairobadet, tätare bussturer på sommaren.
Idag
badar jag i området, cyklar MTB, åker längdskidor, har
picknick, är på Skeppartorp under sommaren.
Bättre kollektivtreafik, fler bussavgångar till området.
Jättebra idéer! Det behövs bättre kommunikationer generellt för att området ska
Ridskoleelever skulle kunna bli oberoende av sina
kunna besökas och utvecklas som rekreationsområde!
skjutsande föräldrar, på sommaren skulle man slippa Pköerna längs vägen vid Kairobadet. Om SL inte vill ta
fler turer, 'starta eget', antingen en kommunal eller privat
busslinje/pendelbuss (småbussar räcker nog)
Lösningen på detta problem är att se till att fler människor bosätter sig i området. Vi
kan skriva långa önskelistor om både det ena och andra, men i slutändan handlar det
om hur många som är stadigt reseunderlag varje dag... Så jag föreslår att man för att
lösa detta planerar fler bostäder i området också samtidigt som man talar om
friluftsmöjligheter och de förbättringar som behövs. Utan det ena kommer vi
nämligen aldrig att få det andra. Vi kan väl planera för 300 bostäder per år i 4-5 år...
Bättre förbindelser till ridhuset så föräldrar inte måste köra så mycket.
Fler bussavgångar!
Fräscha upp 'hundbadet' bredvid kanotuthyrningen,
städa bort skräp, glas etc.
Bra med café (gamla trädgårdsmästarihuset som det
finns förslag på), som t.ex. vid Bögs gård i Sollentuna

Kafé i trädgårdsmästarbostaden skulle få mig att vistas i området oftare

Jag vill se upprustning av trädgårdsmästarbostaden med café
Ny badplats mellan
Tegeludden och
båtklubben

Bygg en ny badplats i viken mellan Tegeludden och
båtklubben. Anlägg en lång fin sandstrand med bryggor
och hopptorn.
folkomröstningen svarade en tydlig men liten majoritet att
man inte vill att Väsby Sjöstad skall byggas enligt det
förslag som förelåg. Det skall respekteras. Däremot
beslöts inte att området skall förbli en exklusiv plats för
de som redan bor där. Jag ställer mig helt avvisande till
den vision som den sittande majoriteten pekar ut. Jag
anser att området är mycket lämpligt för boende i viss
utsträckning men också för utveckling av
besöksnäringen. Det finns möjligheter för
upplevelseaktiviteter, hotell/vandrarhem, restauranger
etc. En försiktig utveckling av detta skall kunna ske utan
att inkräkta på de naturvärden som finns och är värda att
bevara. En framtida plan bör öppna för detta. Detta
kräver bättre kommunikationsmöjligheter. Jag tror inte
att detta går stick i stäv med ett mer lokalt utnyttjande på
delar av området, dvs Sättra-området kan bli en plats för
både Väsbyborna och utomstående besökare.

Renare vatten önskvärt. Ta bort vassen vid Roparudden
för bättre genomströmning.
Jag vill att sjöstaden byggs. Som alternativ att senior och
äldreboende byggs här. Alla vill inte bo centralt vissa
uppskattar närheten till vatten mer. En strandpromenad
med en trevlig restaurang som kan ha uteservering på
sommaren behövs i denna kommun. Om det bara blir
friluftsområde behövs ordentliga parkeringsplatser. De
som bor på östrasidan har svårt att ta sig till området
utan bil. Alla kan inte cykla tex familjer med små barn,
personer med funktionsnedsättning och äldre med stela
kroppar. Bussen går för sällan för att man verkligen ska
kunna göra spontana besök. Badet behöver bli större så
en flytt längre norr ut behövs. Bättre gästbåtplatser
behövs nog också på sikt.
Förskola och
äldreboende vid
Kairobadet

Flytta Kairobadet till Sättra och gör en ny badplats mellan
Tegeludden och båtklubben. Gör sedan en förskola av
Kairo konferensbyggnad och bygg ett nytt äldreboende
på parkeringsplatsen nere vid badet.
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aa
Aktiviteter på
munkholmen

A
Denna fina ö skulle kunna i samarbete med försvaret /
fortifikationsverket som äger den kunna bli en utflyktsö
för tex scouter och friluftsfrämjandet. På vintern kan man
gå på isen och på sommaren kan man ta båt. En
höghöjdsbana för äventyrsaktiviteter skulle också kunna
byggas med en linbana (zipline) som skulle kunna gå
från ön (som sista moment på höghöjdsbanan) över till
Tegeludden på fastlandet som ett alternativt sätt att ta
sig dit igen. Om man bygger en höghöjdsbana av EU
mått med de vassaste banbyggarna kostar detta projekt
mellan 6-800.000 kr att genomföra. Det kommer att ge
rejält flöde av klättrare och friluftsintresserade personer
att komma ut i området. Eftersom banan ligger på en ö
är den också mer skyddad för obehörig användning mm.

En öppen Marina för
alla!

Bro från Roparudden till Munkholmen vore snyggt...
En av de mest spännande förslagen som fanns med i
förslaget om Väsby sjöstad är strandpromenaden från
Kairobadet via marinan/båtklubben och vidare till
Tegeludden med grillplats etc. Jmf sigtunas
strandpromenad. Den borde vara ganska enkel att
förverkliga oavsett bebyggelse, och skulle höja
tillgänglighet och attraktivitetet i detta område med flera
100%. För mitt vidkommande tyckte jag också att
experiment med flytande hem vore kul att prova längs
delar av samma sträcka under förutsättning att
människor kan passera utanför dessa i vattenlinjen.
Kolla dessa länkar:
http://markitekten.se/uploaded/Sigtunastrand2.jpg
http://www.svenskamoten.se/webarchiveexnet/hotels/21
6/216_20140328123043.jpg
http://time.com/2924637/7-floating-homes-that-will-makeyou-want-to-live-on-water/
http://www.gardochtorp.se/print.aspx?article=4463
http://sv.marinetek.fi/flytande-speciallosningar/
Idag är detta fina läge mitt i ett naturreservat tillägnat det Jättebra idéer!
rörliga friluftslivet instängslat och otillgängligt för de som
inte har båtplats i klubben. Detta sker med kommunens
goda minne och mot strandskyddsregler, allemansrätt
och säkert en del andra. Detta måste oavsett sjöstad
eller inte åtgärdas omedelbart. I Sjöstadsförslaget hade
båtklubben själva utformat ett förslag där
båtuppläggningen lösts så att marken närmast vattnet
blir tillgänglig och marinan kan bli öppen även för andra.
Denna del av förslaget måste tas med in i nya dialoger
och förverkligas. Detta område skulle istället för att vara
inhägnat exploateras i mindre skala. Skapa tillfälliga
övernattningsmöjligheter kopplat till en framtida
verksamhet i Sättra gård, kanske konferens, kanske
camping/läger el likn. Detta skulle kunna ge underlag för
en Restaurang typ Båthuset i Sigtuna samt andra
verksamheter, tex skulle Väsby kunna bjuda in
konstnärer som skapar själva eller tillsammans i
kreativa sessioner. Man kan ordna uthyrning veckovis
även för andra, inkl eller exkl båt kanske. Kontentan är
att Marinan ska vara öppen och man ska kunna röra sig
längs hela strandlinjen vilket man inte kan idag.

GC-väg

Gång och cykelväg hela vägen till Sättra vore önskvärt.

Ridhus och nytt stall

Nytt stall med plats för fler stallplatser. Det gamla stallet
sjunger på sista versen och många som står i kö för att
få börja rida. Ett till ridhus för att förbättra tränings och
lektionsmöjligheterna.

Utökad badplats och
fik/café

Göra badplatsen större. Tillgång till fik/café året runt.
Ploga skridskobana på vintern.

Mer snötillgång

Mer snötillgång (konstsnö?)

Jag vill att det ska finnas ett fritt stall där alla får rida
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Flytta Kairobadet och Det är fint och nostalgiskt både med Pensionatstomten
Glid
som idag är offentligt bad sommartid och Kanotklubben
som med markägarens goda minne byggde sitt fina
klubbhus vid vattnet på 40 talet tror jag det var... Men
efter att ha besökt området sommartid förra sommaren
och sett den kaos som uppstår. När Väsbys befolkning
överstigit 43000 personer och det kändes som om alla
var i Kairo just då. När områdets lokaler, parkeringar,
vägar samt service är anpassat till de få som rör sig i
området dagligdags... Är jag helt övertygad om att det
offentliga badet måste flytta där en större yta finns för
parkering. Detta gäller även kanotklubben vars
verksamhet borde passa utmärkt in i den publika marina
som båtklubben föreslog i Sjöstadsförslaget. Idag
fungerar inte den tillfälliga arrendelösningen som gjorts
på höjden vid mor olas backe särskilt bra.

Nja att allt skulle va löst kanske inte stämmer helt. Sträckan mellan Tegeludden och
Båtklubben är enligt kunniga på området en mycket o lämplig plats för bad och
strand. De är övertygade om att det skulle bli mycket svårt att anlägga sandstrand
där. Under lång tid då grisuppfödning var huvudsyssla i området användes just den
delen av strandkanten till att stjälpa av allt skit och bajs från grisuppfödningen. En
annan sak som försvårar flytten är närheten till munholmen och passagen för båtarna

Flytta Kairobadet och Dels räcker den inte till när det är högt tryck men Bilar
Glid
ställer sig ändå längs vägen och blockerar. Vägen är
usligt smal och skulle behöva ersättas av en bredare och
bättre.
På Kairobadets tomt skulle ett boende eller
annat kunna byggas. Konferenslokalen är redo att
renoveras ändå och då skulle man kunna inreda den
som en förskola och ha badplatsen som sin lekyta som
ett annat förslag. Oavsett vad man gör måste
trängselsituationen lösas. Den löses enklast genom att
etablera det nya Kairobadet mellan Tegeludden och den
nuvarande båtklubben. Där finns massor av plats att stå
med bil och allt skulle vara löst.

Utveckling av naturoch friluftsliv

Har potential att bli ett natur- och friluftsområde i
toppklass för hela Stockholms län. Gör den vackra
naturen på Kairohöjden och Bergaskogen till
naturreservat.

Området är Väsbys viktigaste friluftsområde och måste bevaras och utvecklas för
kommande generationer

Utnyttja att det är lugn och ro i området
Inga stora förändringar, bevara området. Bevara för barn och ungdomar.
Motionsslingor är viktigt. Träd och återplantering av dessa är viktigt. Motionsslingor
ska vara väl belysta så att de är trygga.
Friluftsområde behövs i en växande kommun
Skydda naturen, utveckla friluftsområdet, bättre kommunikationer, inga fler hus
Utveckla friluftsområdet, inga nya byggplaner, skydda områdets natur
Naturhus, en vacker strandpromenad
Ett friluftshus som samlar aktiviteter. Gärna gamla trädgårdsmästarbostaden. Gör en
skötselplan och en budget, så att allt kan fungera
Promenadvägar,
Promenadvägar, markerade leder, skridskobana
markerade leder,
skridskobana
Bättre tillgänglighet till Bättre tillgänglighet till strandlinjen
strandlinjen
Bostäder
Cykelvägar

Snygga bostäder som inte är för dyra + ett
pensionärshem med små lägenheter + ev. servering
Fler cykelvägar i området

Ja, verkligen! Idag tillhör Kairoområdet några få villaägare, gör det tillgängligt för
folket. Strandpromenad, cafeer och restauranger så att ALLA kan komma i kontakt
med Mälaren!
Bygg mera bostäder anpassade till området
Det vore bra om man kunde cykla säkert hela vägen från Väsby
Bättre gång- och cykelvägar till området som gör det lättare att ta sig dit säkert.
Naturskolan skulle kunna utökas, tomten kan användas mer.

Utveckling längs
strandlinjen
Alsumpskogen får
spång

Bostäder, strandpromenad, restaurang, café, bad,
Området vid Kairo skulle bebyggas
parkering
Jag hade tillfälle att besöka denna spånnande men
svårtillgängliga miljö med både naturskyddskunniga och
biologer och det är en fantastisk miljö. I det gamla
förslaget om sjöstaden fanns vid något tillfälle ett förslag
om att lägga spång med räcke för att skydda miljön
samtidigt som man gör miljön möjlig att upplevas för fler.
http://naturenruntapp.azurewebsites.net/Tab/Edit/10?loc
ationId=4

Restauranger

Restauranger ska finnas i området
Mera liv och rörelse i området
Mera liv och rörelse i området
Bättre kommunikationer med buss behövs
Förbättrade gångstigar - anslutning till Sättraområdet
från 'Kairospåret'.
Belysning på Långtomtastigen
Raststuga
Naturreservat
Bättre kommunikationer

Det räcker inte med glasskiosk och festvåning. Cafeer och restauranger och en
välkomnande gästhamn kanske?
Ja, verkligen!
Kan enklast göras genom att erbjuda fler att bo i området...

Hoppas alla inser att det inte blir nåt reservat om inte markägarna är med på det och
de är med på det om man får exploatera för bostäder på en del.
Tätare bussturer lördag och söndag = lättare att ta med sig barnbarn.
Jag vill ha mer tillgänglighet med buss till hav och skog
Jag vill se fler bussar och parkeringar i området
Bättre turtäthet bussar helger, Bilpol.
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Fik/café

Bättre parkering Kairo

Plogad is (även utan Vikingaränna)
Raststuga, värmestuga
Bättre skötsel av området
Infoplatser (typ upplevelsestråket)

Down rails skulle få mig att vistas i området oftare
Fler stigar i skogen, mera röjt
Mer tamboskap, gårdar, typ 4H-gård
Möjlighet att hyra cyklar
Jag tycker att området ska utvecklas varsamt, samt
utveckla fritidsaktiviteter
Jag vill se mer saker för barnfamiljer i området
Volleybollplan och utomhusgym skulle få mig att vistas i
området oftare
Klubbstuga' nära Mälaren med omklädningsmöjlighet,
servering = lättare att ta med sig barnbarn.

Kafé
fik och arrangerade promenadstråk vid Runsa. Cykelväg/trottoar längs Runsavägen.
Cykelvägen genom skogen upplevs inte som trygg. Önskar parkering vid baden.
Året runt kafé i området. Bättre parkering vid Kairo och Skeppstorp. Ökade
friluftsaktiviteter, ingen tät gruppbebyggelse.
Fler parkeringar och leder (vandring- och infoleder)
Mera parkeringar
Mer fri parkering för folk som kommer till badplatsen

Ja detta är toppen. Hela upplevelsestråket borde gå ända till Runsa via Kairo och
alla infoskyltar borde uppdateras och även sättas upp på fler ställen. Idag måste man
ringa, helt ok men det finns ju qr koder och weblösningar där man skulle kunna
koppla detta till en lokalkännedomssida som finns på kommunens webplats. Den
skulle man dessutom göra ett kul Quiz på där man kan vinna en Väsbybok eller nåt.
Alla som är anställda i kommunen borde klara testet innan de får ha kontakt med
medborgare s

Jag vill ha fler sport- och familjeaktiviteter i området

Jättebra idé!

Särskilt önskemål: utnyttja stigen från Sättra-parkeringen
förbi Skeppartorp och uppe på höjden, där
Upplandsleden ansluter och vidare bort mot
Grimstahamnsängen och gör den lättframkomlig. Sätt
upp en skylt nära ängens övre ända (men på
kommunens mark) och informera om CJL Almqvist och
'Grimstahamns nybygge' med ett litteraturcitat! Visa på
skylten var husgrunden ännu ligger. Sätt också upp en
informationsskylt vid parkeringen om Almqvist, hans
barnbarn på Sättra och 'Grimstahamns nybygge' med
karta över stigen. - Denna stig är lättare att gå än den
nordliga som går rakt väst-östligt.
Naturskyddsföreningens förslag är mycket bra!
Varsamt utveckling av bostäder i området och inte bara
en gräddhylla
Bostäder,
Vi behöver fler bostäder och en utökad samhällsservice i
samhällsservice och området kring Kairo tillsammans med utvecklingen av
rekreationsområden i rekreationsområden. Även om Väsby sjöstad inte blev
ett
beslutad så ska det inte innebära stopp för all
bostadsutveckling. En reviderad plan som kombinerar
bostäder, service och rekreation tack!
Bostäder

Discgolfbana

En discgolfbana (frisbeegolf) hade varit ett bra och billigt
sätt att utöka fritidsaktiviteterna i skogen vid Runby
Skola. Det är roligt för alla åldrar och skulle få fler att röra
sig i området. Det finns gott om plats för en bana och det
stör varken motionsspår eller skidspår. Det har
dessutom ganska liten påverkan på skogen, så naturen
bevaras.

Bygg 150-550
bostäder, skydda och
utveckla
friluftsområdet

Dåvarande stadsarkitektkontoret fick 2008 i uppdrag att Väsby sjöstad, Nej tack igen!<br/> Utveckla friluftslivet! Ja men v
göra en studie för att pröva möjligheterna till utveckling
av Sättraområdet för såväl fritids-och
rekreationsverksamhet som eventuell
bostadsutbyggnad.
Den kom fram till att mellan 150550 bostäder kunde byggas i området ovanför
båtklubben.Området bör få en sådan exploatering att det
ger underlag till utbyggnad av kollektivtrafik och annan
service. Det är även en fördel om det går att få till
blandade upplåtelseformer.
Samtidigt skyddas och
utvecklas övriga delar av kultur-, natur- och
friluftsområdet. Bland annat med ett aktivitetscentrum för
friluftslivet.
Allt finns beskrivet i 'Förstudie Sättra'
Internremiss 2008-12-08 Upplands Väsby kommun.

...<br/> ja men visst skulle det b
Väsby sjöstad igen, nej <br/>
Hur kan ni som kommenterar tycka att 3000 bostäder (Väsby sjöstad) är samma
som detta förslag som har 550 bostäder... De är ju helt olika och utan exploatering i
detta området kommer det inte att finnas långsiktiga pengar för rekreation
överhuvudtaget.
Sjöstad Nej Tack! Friluftsgård ala Ängsjö/Hellasgården/Lida - Ja tack!
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Liknande
Hellasgården

Väsby och Sverige
behöver bostäder

Flera bänkar utmed
motionsspåren

Bostäder ger det
ekonomiska
underlaget för
investeringar för
resten

Fokusera på
Järvakilens riktiga
midlja istället

Vi är ganska ofta i Hellasgården. Borde finna något
liknande här. Bastu, fik, restaurant, många spår.
Övernattningsstugor.
Restaurang med gästbrygga.

Heja Daniel, varför väljer Väsby att inte visa för de som båtsemestrar på Mälaren att
det finns en trevlig kommun att bo och vistas i? <br/> utmärkt
Restaurang vid Kairo.
Fin sjökrog vid Kairo
Det behövs fler bostäder!
Det borde rimligen vara fullt Nej det har ju konstaterats att det enda sättet att bygga hållbart (vilket är krav idag på
möjligt att med varsam hand bygga fler bostäder
att kommuner gör) så kan det endast bli tal om storskalig bebyggelse i området. 2014
röstade Väsbyborna nej till Väsby sjöstad och bebyggelse i detta område. Bygga
samtidigt som natur och den fantastiska känslan i
bostäder effektivt - så bygg mycket - bevara oersättlig och värdefull natur - bygg inte
området bevaras.
alls i ommrådet. - det är jag övertygad om.
Brukar promenerar motionsspåren, 5 km eller 10 km
(Kairospåret) och gör det ibland med en äldre vän. Det
skulle vara trevligt om det skulle finnas bänkar längst
spåret, där man kan vila ibland.
Nu görs en dialog som i mycket av det jag sett handlar
bra tänkt!
om att människor ska önska sig det ena och det andra
Ett sätt att finansiera infrastruktur, barnomsorg osv för Kommunen, är att bygga
utan att ha en strategi eller plan för att finansiera det hela attraktiva bostäder i Kario, så skattebetalarna blir kvar även när barn har flyttat
på annat sätt än med kommunens skatteunderlag.
hemifrån.
Finessen med fastighetsutveckling och det som händer
om man bestämmer sig för att bygga bostäder här är att
markvärdet stiger ordentligt och om man gör en
överenskommelse med de som får bygga att en del av
denna värdeökning gemensamt satsas på att göra de
satsningar som behövs så behöver inte en skattekrona
gå till att bekosta detta. Det behövs en klok och kunnig
person på smart exploatering så kommer detta att bli
toppenbra. Om man inte gör det kommer man inte att
kunna genomföra ens en bråkdel av det hela och
dessutom blir kollektivtrafiken fortsatt usel med följd att
ingen ens kan ta sig hit om de skulle vilja. Alltså...
Planera och bygg bostäder försiktigt så att det finns
pengar till både reservat och till alla andra satsningar
man vill göra. Se till att projektet inte bekostas av
kommunens pengar när man räknat ihop det hela
(kommunen kan vara med och bygga infrastruktur mm
men ska ha igen pengarna för det så att ingen
nettokostnad uppstår när projektet är klart.)

Varför i hela Sjöstadsdebatten talades aldrig om kilens
verkliga midja och begränsning? Mellan mälaren och
edssjön går bryts kilen av 2 tippar en bergtäkt och en
gigantisk maskinuppställningsplats. Återstår gör en liten
smal remsa skog på varsin sida och ett smalt fält i
mitten. Hur kan skogen mellan Runby och Kairo vara så
avgörande om ändå kilen är betydligt mer decimerad
redan i ett område som politiker redan fattat beslut om.
Detta gör att alla argument för järvakilen blir konstiga.
Kolla på bilden själva... Detta borde vi göra något åt och
det innebär är inte hela världen om skogen bakom kairo
bebyggs med 200 m och resten av skogen blir
naturreservat.
Högre miljökrav på båtklubben. Dricksvattnet i Mälaren
blandas med mycket som kan tas om hand. Gammal
bottenfärg, bensin, diesel etc.
Den orörda naturen i Väsby har en hög attraktionskraft. För att kunna göra något vettigt av Kairo, måste vi ha skattepengar i Kommunen. För
Särskilt i framtiden då gröna områden i Stockholmnära
att få det, måste vi locka och behålla medborgare i Kommunen, vilket vi gör med
förorter kommer att vara en bristvara. Vi behöver
attraktiva bostäder
bostäder - men inte på oersättlig mark. Kalkylerna om
Väsby sjöstad visade att ett småskaligt byggande inte
lönade sig utan blev en för stor belastning på våra
skattepengar. Gör därför något bra av detta område så
att vi och framtidens Väsbybor har tillgång till välbehövlig
rekreation.
Bra sagt!
Friluftsområde och rekreation
Bevara Sättra som friluftsbad för oss som inte vill ha
Håller helt och fullt med dig!
playa-känsla.
JOLLESEGLING Under de senaste åren har intresse
för jollesegling vuxit i området, framför allt p g a att några
eldsjälar ideellt drivit verksamheten. Ett antal kurser har
hållits för barn, ungdomar och vuxna, och ett samarbete
med kommunens skolor har inletts, spirat och skänkt
glädje och gemenskap till alla inblandade. En win-win
situation för såväl personal, deltagare som kommun.
Jag hoppas att kommunen kan se vikten av detta
engagemang och på olika sätt vara behjälpliga vid
uppbyggnad och utveckling.
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JOLLESEGLING

Under de senaste åren har intresse för jollesegling vuxit i
området, framför allt p g a att några eldsjälar ideellt drivit
verksamheten. Ett antal kurser har hållits för barn,
ungdomar och vuxna, och ett samarbete med
kommunens skolor har inletts, spirat och skänkt glädje
och gemenskap till alla inblandade. En win-win
situation för såväl personal, deltagare som kommun. Vi
hoppas att kommunen kan se vikten av detta
engagemang och på olika sätt vara behjälpliga vid
uppbyggnad och utveckling.

Låt Väsbyborna få bo Vi behöver i Stockholmsområdet många nya bostäder.
Det är en lyx vi inte har råd med längre. Vi måste bygga hållbart, effektiv och nära. Vi
vackert!
Bygg lägenheter och mindre hus i området så att det blir behöver naturen - vi kommer att ångra oss i framtiden.
tillgängligt för många. Tråkigt med den utveckling vi har
nu av området där det bara växer fram enorma villor. Det
här skulle bli en mkt attraktiv del av Väsby.
Fler bostäder så våra barn kan bo kvar i Väsby.
Vill att det byggs bostäder och att det sats på friluftsliv-, bad- och service parallellt.
Bostäder för äldre

Jag tycker att det här området är mkt väl lämpat för
äldrebostäder. Bygg både lägenheter för äldre och också
äldreboenden för de som behöver mer omsorg.
Närheten till naturen tror jag skulle uppskattas mkt.

Sommarjobb för
Anställ ett par ungdomar till Kairobadet för att kratta
ungdomar - trevligare stranden, plocka skräp, tömma papperskorgar samt hålla
uppsikt över badet - helt enkelt se till att det är rent och
badplats
fint. Jag upplever att det ligger mycket skräp på gräset
och på sandstranden och är övertygad om att det skulle
bli ett rejält lyft för badet om det fanns någon/några som
hjälpte till att hålla ordning. Dessutom ett bra
sommarjobb för skolungdomar.
Utveckla Berga IP, med tiden kommer en riktig IP att
behövas i kommunens västra delar. Alternativa
placeringar tycks saknas i kommunens planering som
bara utgår från bostäder överallt. Allt annat är
underordnat, inklusive dagis som med kniven på strupen
tvingas smällas upp på befintliga IP som vid tidpunkten
har låg nyttjande. Den borgerliga Alliansen inkl Sjöstadshelvetet borde ställas till svars för kriserna och
konsekvenserna för folkhälsan som uppstått därefter
Gör området
tillgängligt för folket!

Idag är kommunikationerna till vårt fina Kairo alldeles för
dåliga, ingen säker cykelväg och väldigt lite bussar. Det
förutsätts att man har egen bil och parkeringarna räcker
inte till.
Strandlinjen är inte heller särskilt tillgänglig.
Gör en strandpromenad, och fyll den med gästhamn (så
välkomnar vi våra båtkommande besökare), cafeer och
restauranger så får vi ett härligt folkliv på sommaren.
Titta på Sigtuna tex hur trevligt det är att promenera l'ngs
med vattnet, stanna till på en bänk, fika, spela minigolf
osv. Även vid Bollstanäs, Norrviken finns fin
promenadsträcka, tyvärr utan cafeer, restauranger.
Tyvärr tillhör Kairoområdet idag några få exklusiva
villaägare som inte gärna släpper fram oss andra till
vattnet förutom vid badet. Men alla vill inte bada, vi
kanske bara vill promenera, fika, äta på restaurang, ta ett
glas vin, umgås och njuta av utsikten över vattnet.

Röj upp i denna hemska otillgängliga skog så att vi vågar
vara där!
Koncentrera friluftsaktiviteterna till Sättraområdet och
spara Kairoområdet för modernt folkliv.
Mera bostäder i området, varierad bebyggelse, villor
Kommuninvånarna röstade 2014 nej till Väsby sjöstad just av den anledningen att
finns det redan, men bygg radhus och lägenheter (gärna de inte vill ha bostäder i detta område - majoriteten vill istället ha ett utvecklat
både hyr- och bostadsrätter), blanda äldreboenden med friluftsområde och ett rikt friluftsliv i detta område. Kom gärna med förslag!
55+ och familjeområden så området blir mer blandat,
varierat, välkomnande och tillgängligt för ALLA:
Kommuninvånarna röstade 2014 nej till Väsby sjöstad just av den anledningen att de
inte vill ha bostäder i detta område - majoriteten vill istället ha ett utvecklat
friluftsområde och ett rikt friluftsliv i detta område. Kom gärna med förslag!
Använd kommunens mark i området till att bygga t ex seniorboende. Den utveckling
vi ser idag är förkastlig. Väsby behöver inte en ny gräddhylla utan istället fler
bostäder för alla människor. Inte bara de med stora plånböcker ska få möjlighet att
bo på Väsbys bäst plats.
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Ursäkta men några hundra rösters övervikt och nya tider med ännu mer press på
bostadssituatrionen gör kanske att man kunde ha en lite mer ödmjuk approach till
någon som vill ha bostäder här fast på ett annat sätt än Väsby sjöstadsförslaget.
Förresten kommer ingen finansiering att tala om att lossna för området förrän man
gör viss markexploatering. Inga fler bussar utan fler innevånare.... så ska det bli nåt
får man tänka om i majoriteten... och mig veterligt är ju inte alla mot bostäder där.
Naturskyddsföreningens idéer om utvecklingen av Sättra Mycket bra och väl genomtänkta förslag!<br/> Hej
friluftsområde • Utveckla möjligheter till friluftsliv • Säkra
och utveckla naturvärden • Gör området mer tillgängligt
på ett ansvarsfullt sätt. Utveckla möjligheter till friluftsliv •
Servicecenter – mötesplats med kafe´
(skridsko/skiduthyrning) • Tydligare Upplandsled –
utmärkning, skyltning, kartor, info. Marknadsföring hos
kommunen etc. • Kulturinfo – t.ex. ”Här bodde
Almqvist…” -skyltar, QR-kod eller motsvarande för
mobilinfo, gärna till tonerna av Almqvists ”Det doftar i
Sättra skog”. • Plogad långfärdsskridskobana - om inte
vikingarännet plogar • Kairo servering öppen helger
vintertid (om inte servicecenter har kafé) • Utegym,
bollplan, bouleplan, schack • Raststuga
sommar/värmestuga vinter (skidor/skridsko) Sättrabadet • Rusta/underhåll hundbadet (mellan Kairo
och Sättra) • Bevara/underhåll/tillgängliggör Sättra
friluftsbad med tillhörande strandpromenad. • Använd
Kairobadet som ordnad badplats. Bredda Kairobadet mot
kanotklubben – få folk att använda parkering Mors Olas
backe (använd brandförsvaret som info)• Ge
föreningarna i området möjlighet att utveckla
verksamheten, t ex med uthyrning av båtar, kanoter,
nybörjarorientering, pröva-på-aktiviteter, servering, m.m.
• Orientering, skid- och skridsko-föreningar kanske kan
nå ut till nya intressenter genom verksamheter i området.
Uthyrning och ”prova på”. / Styrelsen
Naturskyddsföreningens idéer fortsättning • Bind
Mycket bra och väl genomtänkta förslag!<br/> Hej
samman Servicecenter med både Kairobadet och
Sättrabadet genom en strandpromenad/brygga.• Säkra
och utveckla naturvärden – två nya naturreservat •
Runby/Berga naturreservat – göra tillgänglig och bevara
skyddsvärd mark? • Kairo naturreservat – skyddsvärd
mark • Säkrar också Järvakilen och den smalaste delen
av kilen • Srätta ett naturrum där man kan visa och
beskriva de olika naturtyperna i området. Underlätta för
föreningar att arrangera guidade turer i området genom
att kommunen står för basresurser och annonsering mm.
• Med ny digital teknik visa vad som händer i naturen.
Webkameror kan riggas som visar vad som händer i
holkar och på andra intressanta platser. Kanske livet i en
bäverhydda eller i en fladdermuskoloni. • Upprätta
markerade, både permanenta och tillfälliga, naturstigar
där växter, djur och svampar kan beskådas. Gör
området mer lockande och tillgängligt • Samlad
information om områdets kvalitéer och befintlig service
på kommunens hemsida. Återkommande blänkare i
lokaltidningar. • Cykelväg från Eds allé till Harva. •
Lånecyklar även med cykelkärra (hämta här lämna där
principen) – kod via app • Knyt ihop skid/löparspår –
tydlig info, skyltar • Bättre turtäthet bussar helger • Bilpol
Styrelsen för Naturskyddsföreningen Väsby

Oskar Weinmar vill undersöka en försiktigare utbyggnad Tätare bostadsområde, bygg flera bostäder, förnya och locka både yngre och äldre
av området enligt ett uttalande i Vi i Väsby. Det var
till området. Gör gröna områden med cykelväg, promenadväg med bra belysning
precis det som undersöktes i projektet Väsby sjöstad då runt området.
man kom fram till att brytpunkten för lönsamhet och miljö
gick vid 3000 bostäder. Detta har redan kostat oss
skattebetalare flera miljoner. Varför lägga ner ännu mer?
Sättra friluftsbad

Bevara/underhåll/tillgängliggr Sättra friluftsbad med
tillhörande strandpromenad.

Sättra friluftsbad ser för gräsligt ut, som en soptipp på sommaren. Snygga till, ta bort
båtar, soptunnor. Du och din hund ska väl kunna bada där.

Raststuga/värmestug Raststuga sommar/värmestuga vinter (skidor/skridskor)
a
vid Sättrabadet.
Strandpromenad/bryg Bind samman Servicecentermed både Kairobadet och
ga
Sättrabadet genom en strandpromenad/brygga.

Utveckla
verksamheten

Kulturinfo

Servicecenter - mötesplats med café
(skridsko/skiduthyrning).
Ge föreningarna i området möjlighet att utveckla
verksamheten, t ex med uthyrning av båtar, kanoter,
nybörjarorientering, pröva-på-aktiviteter, servering, m.m.
T ex 'här bodde Almqvist...'-skyltar, QR-kod eller
motsvarande för mobilinfo.

Detta borde ske i hela Väsby... finns massor som folk inte har en aning om...
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Naturstigar

Upprätta markerade, både permanenta och tillfälliga,
naturstigar där växter, djur och svampar kan beskådas.

Naturrum

Upprätta ett naturrum där man kan visa och beskriva de Det behövs inga speciella funktioner. Låt skogen och aktuella områden vara
olika naturtyperna i området. Underlätta för föreningar att naturliga. Åk skidor på skogsstigarna, jogga i skogsterräng, leta svamp i den
arrangera guidade turer i området genom att kommunen befintliga skogen. Njut av naturen som den är!
står för basresurser och annonsering, m.m.

Webkameror

Med ny digital teknik visa vad som händer i naturen.
Webkameror kan riggas som visar vad som händer i
holkar och på andra intressanta platser. Kanske livet i en
bäverhydda eller i en fladdermuskoloni.

Samlad information

Samlad information om områdets kvalitéer och befintlig
service på kommunens hemsida. Återkommande
blänkare i lokaltidningar.
Upplyst GC-väg Runby/Kairo/Sättra - Långtomtastigen

Upplyst GC-väg
Lånecyklar
Knyt ihop
skid/löparspår
Gör Kairo elljusspår
till en slinga

Lånecyklar även med cykelkärra (hämta här, lämna därprincipen) - kod via app.
Knyt ihop skid/löparspår - tydlig info, skyltar.
Kairo elljusspår kan förlängas till en slinga och nå Runby
elljusspår vid f.d. Apelgrens trädgårdsmästeri. Det är
mer stimulerande att löpa/promenera på en slinga än att
vända och ta samma väg tillbaka. Därutöver får man på
köpet ett mer integrerat spårsystem i Runbyskogen.
Runbyspåret och Kairospåret får två naturliga kopplingar.

Konstsnö Runby
elljusspår

När det kommit 10-15 cm snö kan man åka skidor på
gärdena i Runby tack vare att det planerade skidspåret
prepareras på senhösten. Det är ganska ovanglit att
snötäcket blir tjockare än 15 cm och då går det inte att
åka i elljusspåren. Runby elljusspår erbjuder mer
varierande skidåkning än gärdena. Ett system
(permanenta rör och snökanoner) som kan erbjuda
konstsnö skulle göra området unikt i Stor-Stockholm.

Vaxmyra - en oas
men vattensjukt

Vaxmyra koloniträdgårdsområde är en oas i Väsby men
tyvärr ett vattensjukt området. Vid snabb snösmältning
eller när det kommer stora regnmängder som det t ex
gjorde en söndag i september 2015 blir området
översvämmat. Översvämningarna gör att odlingarna
förstörs och att stugorna skadas. Den kulvert - som går
från diket väster om koloniträdgårdsområdet till bäcken
mot Oxundasjön - är underdimensionerat och bör bytas
ut.

Kairoområdet

Jag är övertygad om att ett bostadsområde i anslutning
till Kairo och sättra skulle bli oerhört attraktivt och fint.
Det lilla grönområdet som tas bort känns bar som en
tallodling. Ingen riktig skog iaf. Och det är kilometervis
med skog kvar.

Kairo

Dra vägen till Kairo över fälten mellan Harva och Eds
K.a, blir rak och säkrare då, ha belysning så den kan
användas dygnet runt. Rusta upp badet med en stor
lekplats, ha även omklädningsrum. Skippa alt svammel
om bostäder, en folkomröstning ska respekteras.
Redovisa gärna hur många miljoner (19?) som lades ner
förgäves, det kanske hade räckt till en förskola till i
kommunen.
Det känns sorgligt att det byggs på värdefull odlingsmark
vid Eds allé. När man åker förbi så är det så fin jord.
Bygg på sluttningen ner mot Mälaren och få en levande
stadsdel med fint boende, caféer, restauranger.... Vi
flyttar gärna dit!

Bygg på sluttningen
mot Mälaren

bevara naturområden

Sättra behöver vakna Bygg en del bostäder, gärna flerfamiljshus, radhus, villor.
Vandringsled och grillplatser. Bra bussförbindelser från
Väsby station. Konsthall med restaurang och sjöutsikt.
Uthyrning av vattenfarkoster ex roddbåt både med eller
utan motor, kanot, optimistjolle. fartygstur mellan
Upplands Väsby och Sigtuna med guide (historisk)

Än en gång - nuvarande politiks ledning tolkar folkomröstningens resultat som ett
fribrev att skapa ett exklusivt område vid Mälaren där de nuvarande boende skall
påverkas så lite som möjligt. Samtidigt kastar man glatt fram förslag att förtäta
Bollstanäs än mer genom att bebygga idrottsplatsen - ett förslag som jag hoppas
hamnar i papperskorgen. Området vid Mälaren bli en pärla med bostäder,
besöksnäring i lagom omfattning (hotell, vandrarhem, restauranger, upplevelser etc)
och friluftsliv.
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Kairobadets framtid!

Kairo badet bör utvecklas och vara kvar där det ligger
Bad och motion vid Sättra.
idag. Det figurerar förslag om att flytta det till Sättra naturbad. Det vore enligt mig mycket olyckligt.
Ett
naturbad som Sättrabadet (vid tegeludden) är ett riktigt
smultronställe för kommuninnevånarna och borde så
förbli. Den stora gröna ytan och den fina promenaden
längs mälarens kant är underbar. Om Kairobadet skulle
flyttas hit så förlorar kommunen denna naturliga pärla.
Platsen för Kairobadet - förstår ni nog alla - skulle inte
kunna ersätta det förlorade badet vid tegeludden.
Ett
annat motargument handlar om den korta sträckan från
Sättrabadet till munkholmen. Om det läggs i bryggor och
hopptorn mm vid Sättrabadet så har vi genast badande
gäster - kanske till största del barn och ungdomar - ute i
leden där alla båtar ska till och från hamnen. Många ser
säker det också som en utmaning att simma över till
munkholmen. Passerande båtar och simmande/lekande
ungdomar är inte en bra kombination. Der kommer
garanterat att hända olyckor.

Bad och motion i Sättra/Runby. Bygg ut Kairobadet och kanotklubben samt ridskolan.

Kairobadets framtid

Långfärdsskridskor Ja tack!

Långfärdsskridskor är en växande vinteraktivitet. Låt
bana mellan Kairio och Sigtuna vara plogad under hela
vintern då isen tillåter. Samarbeta med vikingarännet
som endast plogar fram till dagen för vikingarännet. När
isarna håller och bana är plogad är det fullt med
skrinnare i området...
Kairo badet bör utvecklas och vara kvar där det ligger
idag. Det figurerar förslag om att flytta det till Sättra naturbad. Det vore enligt mig mycket olyckligt.
Ett
naturbad som Sättrabadet (vid tegeludden) är ett riktigt
smultronställe för kommuninnevånarna och borde så
förbli. Den stora gröna ytan och den fina promenaden
längs mälarens kant är underbar. Om Kairobadet skulle
flyttas hit så förlorar kommunen denna naturliga pärla.
Platsen för Kairobadet - förstår ni nog alla - skulle inte
kunna ersätta det förlorade badet vid tegeludden.
Ett
annat motargument handlar om den korta sträckan från
Sättrabadet till munkholmen. Om det läggs i bryggor och
hopptorn mm vid Sättrabadet så har vi genast badande
gäster - kanske till största del barn och ungdomar - ute i
leden där alla båtar ska till och från hamnen. Många ser
säker det också som en utmaning att simma över till
munkholmen. Passerande båtar och simmande/lekande
ungdomar är inte en bra kombination. Det kommer
garanterat att hända olyckor.

Långfärdsskridskor är en växande vinteraktivitet. Låt
bana mellan Kairio och Sigtuna vara plogad under hela
vintern då isen tillåter. Samarbeta med vikingarännet
som endast plogar fram till dagen för vikingarännet. När
isarna håller och bana är plogad är det fullt med
skrinnare i området...

Utegym för folkhälsan Ett utegym skulle också passa mycket bra i området
Sättra. Det är ju så viktigt med styrketräning - inte minst
(kanske mest) för de något äldre... En möjlighet för alla
oavsett ålder och plånbok att spontant stärka sig. Ett
stort slag för folkhälsan.
Mera Spontanaktivitet Spontanaktivitet Jag slår ett slag för en allt mer tynande
företeelse - Spontanaktiviteten. Om det fanns en tydligt
utmärkt grus/gräsplan med tillhörande mål (typ
fotbollsmål), kanske en boulebana och ett permanent nät
( typ för volleyboll/badminton i området skulle det absolut
locka till sig fler motionärer och absolut locka besökande
att spontant röra på sig och leka en stund. Det ska vara
enkelt och kul att motionera
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Kairobadets framtid

Kairo badet bör utvecklas och vara kvar där det ligger
idag. Det figurerar förslag om att flytta det till Sättra naturbad. Det vore enligt mig mycket olyckligt.
Ett
naturbad som Sättrabadet (vid tegeludden) är ett riktigt
smultronställe för kommuninnevånarna och borde så
förbli. Den stora gröna ytan och den fina promenaden
längs mälarens kant är underbar. Om Kairobadet skulle
flyttas hit så förlorar kommunen denna naturliga pärla.
Platsen för Kairobadet - förstår ni nog alla - skulle inte
kunna ersätta det förlorade badet vid tegeludden.
Ett
annat motargument handlar om den korta sträckan från
Sättrabadet till munkholmen. Om det läggs i bryggor och
hopptorn mm vid Sättrabadet så har vi genast badande
gäster - kanske till största del barn och ungdomar - ute i
leden där alla båtar ska till och från hamnen. Många ser
säker det också som en utmaning att simma över till
munkholmen. Passerande båtar och simmande/lekande
ungdomar är inte en bra kombination. Det kommer
garanterat att hända olyckor.

Långfärdsskridskor Jaa tack

Långfärdsskridskor är en växande vinteraktivitet. Låt
bana mellan Kairio och Sigtuna vara plogad under hela
vintern då isen tillåter. Samarbeta med vikingarännet
som endast plogar fram till dagen för vikingarännet. När
isarna håller och bana är plogad är det fullt med
skrinnare i området...

Flytta hellre båthamnen då och lägg badet där båtarna finns idag... Kairo är ett bad
dimensionerat för när kommunen var färre än 8000 innevånare. Idag är man 43000.
Do the math! Kairobadet kan inte ligga kvar med de olyckor och risker som trafik och
annat skaoar

Utegym för folhälsan Ett utegym skulle också passa mycket bra i området
Sättra. Det är ju så viktigt med styrketräning - inte minst
(kanske mest) för de något äldre... En möjlighet för alla
oavsett ålder och plånbok att spontant stärka sig. Ett
stort slag för folkhälsan.
Mera spontanaktivitet Spontanaktivitet Jag slår ett slag för en allt mer tynande
företeelse - Spontanaktiviteten. Om det fanns en tydligt
utmärkt grus/gräsplan med tillhörande mål (typ
fotbollsmål), kanske en boulebana och ett permanent nät
( typ för volleyboll/badminton i området skulle det absolut
locka till sig fler motionärer och absolut locka besökande
att spontant röra på sig och leka en stund. Det ska vara
enkelt och kul att motionera
Sättra gård
Det vore önskvärt att kunna erbjuda möjlighet till
konferens/lägerskola övernattning och lokaler för för enklare
konferenser/lägerskolor, etc vid Sättra. I första hand
inriktat på föreningsliv, skolor, mm som inte har så
mycket pengar. Huvudbyggnaden Sättra gård borde
kunna vara centrum för en sådan möjlighet kompletterad
med några övernattningsstugor bredvid och kanske
också möjlighet till enklare tältcamping. Det skulle
samtidigt kunna fungera som reception och servering för
hela området. Ännu bättre kunde det bli om det också
anlades ett bad i anslutning till detta vid ängen där det
idag är vass väster om Sättra gård och båtklubben. Med
motionscentral/bastu/omklädnad för både bad,
lägerskola och ev. mindre camping.
Föreningsnav och
Vi i Wäsby Warriors amerikansk fotboll har en idé om ett En förening som växer behöver resurser och lite hjälp från Kommunen. Vi som
möteplats Bergaplan föreningsnav i Runby.
Idén bygger på en gräsplan för förälder ställer upp och sköter om resten så att våra barn ska utveckla sig så bra
amerikansk fotboll – stor del av finansieringen kommer som möjligt. Hjälp oss att förverkliga det.
från Riksidrottsförbundets Idrottslyftet. Till planen så
tillkommer en läktare med lokaler under. Tanken är en
lokal för fysträning för ungdomarna, ett mötesrum,
kiosk/café och ett mindre kök. Förrådsutrymmen för
föreningarna är önskvärt. Lokalerna finansieras via
bidrag från Arvsfonden och Boverket.
Vi tänker att
detta kan användas av flera föreningar och Runbyskolan.
Vi söker samarbetspartners för att utveckla denna idé.

Bygg på
bergsluttningen mot
Mälaren

Vore självklart för kommunen att se till att Wäsby Warriors får en dedikerad plats att
driva sin verksamhet från. Vare sig det är i Runby eller någon annanstans i
kommunen.
Det känns sorgligt att det byggs på värdefull odlingsmark Fler bostäder i området så våra barn kan växa upp och bo kvar i Väsby, sjönära.
vid Eds allé. Bygg mot sluttningen ner mot Mälaren och
få en levande stadsdel med fint boende, caféer och
restauranger.. Vi flyttar gärna dit!

Bygg bostäder

Vill att det byggs bostäder och att det satsas på friluftsliv,
bad och service parallellt.
Bygg Väsby sjöstad Bygg Väsby sjöstad
Bygg Oxunda sjöstad Bygg boende hela Lövstavägen!
Utbyggnad av
Prästgårdsmarken

Bra att man bygger ut Prästgårdsmarken.
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Enkelriktad vägslinga Biltrafiken genom eller förbi Kairo-området behöver
förbi Kairobadet
förenklas. Enkelrikta trafiken förbi Kairo-badet söderut
och låt trafiken norrut gå uppe på berget, så som det
skissades i sjöstadsförslaget, så att den passerar
parkeringen på berget. Om sträckan söder om
parkeringen är dubbelriktad minskas belastningen på
vägen utmed stranden.
Serviceanläggning
med utsikt över
Mälaren

En anläggning i närheten av parkeringen på berget och
med utsikt över Mälaren skulle kunna ge service åt alla
slags motionärer och samtidigt vara en lockande station
för olika besökare. En servering på berget är tillgänglig
för alla skogsbesökare, året om, till skillnad från en
servering vid stranden, beroende den långa branten.

Äldreboende på
sluttningen mot
Mälaren

Sluttningen mot Mälaren erbjuder en fantastisk utsikt
över vattnet. Det är ett perfekt läge för ett
serviceboende, typ äldreboende, för dem som prioriterar
utsikten och lugnet framför närheten till folkvimlet och
vägarna. En sådan anläggning kan med fördel
kombineras med annan typ av service riktad till alla som
så önskar.
Bra att vi respekterar folkomröstningen om Väsby
sjöstad och satsar på friluftsliv och natur istället för
bostäder i detta område. Det är viktigt att vi bevarar
sådant som kommer att bli en bristvara i framtiden.

Instämmer. Det är viktigt att människor får 'söka sig TILL något'. Man söker sig TILL
och UT i en skog. Man söker lugn och att få vidga sina sinnen genom att vistas i och
motionera i variationsrika miljöer. Allt detta är oerhört viktigt. För belackare
åtminstone en viktig aspekt. För många omedvetet ett stort värde! Allting ska inte
serveras (elakt uttryckt tryckas ner i käften på en likt all reklamsörja). Det finns
funktioner som är lite underutvecklade i Kairo-Sättra. Sure! Men det finns ocks
Nej i forlkomröstningen sa ju inte nej bara till bostäder utan också till att bilda
naturreservat i skogen samt satsa på aktiviteter och en utvecklad marina i Sättra mm
mm. I och med detta dialog startar man ju upp dialogen igen om en helhet för
området och inget är exkluderat som jag ser det. Tiderna är förändrade sedan sep
2014. Bostadsbristen dramatiskt värre, större behov av bostäder också i och med
flyktingsituationen, nya ekonomiska förutsättningar mm mm

Brygga för Strömma- Iordningställ en brygga så att båtarna på Mälaren också
kanals båta
kan lägga till i Väsby så att Väsby kan bli en del av
besöksnäringen runt Mälaren.
Strandpromenad

Bygg ut strandpromenaden så att den möjliggör även för
funktionshindrade att ta en promenad längst med
Mälaren. Gör den så lång det är möjligt så det kan bli ett
utflyktsmål för Väsbyborna både sommar och vinter.

Bygg bostäder i området. Börja med att bygga på
kommunens mark. Gärna seniorboende. Det vi sade nej
till i folkomröstningen var att bygga 3 000 nya bostäder,
men vi har inte sagt nej till att bygga överhuvudtaget.
Detta är ett av Väsbys bästa område. Det borde vara
tillgängligt för bostäder för fler människor.
Badplatsen idag är alldeles för liten. Bygg ut så att fler få
möjlighet att bada vid Mälaren. Kanske en badplats till
om det inte går att bygga ut vid nuvarande.
Behövs
också fler parkeringsplatser.
Utflyktsmål vid
Mälaren

Väsby behöver fler utflyktmål. Gör därför strandlinjen vid
Mälaren tillgänglig för fler. En lång strandpromenad med
plats för café/restaurang, konsthantverkare, mindre
butiker skulle vara attraktivt för många.

Sättra Gård blir
konferens och
lägeranläggning

Kommunen borde starta en dialog med olika intressenter
i syfte att hitta en entreprenör som är intresserad att göra
om Sättra gård till en konferensanläggning och utöka
med stugor för tillfälligt boende eller lägerverksamhet.
Här skulle kunna hållas Världsungdomsläger inom tex
CISV eller Rotary/Lions eller andra scoutarrangemang
eller friluftsfrämjandet. Viktigt att det finns både
konferensrum och olika nivåer av boende. Både
stugboende och hotell i kombination. Restaurang borde
ordnas och finnas med både utekök och
undervisningskök så att man kan ha utbildning samt
större självhushållsmöjligheter om det skulle behövas.
Även grillplats/kåta skulle vara bra. Men en riktigt bra
som håller i driften vore det allra bästa. Så att det inte blir
som när kommunen tog över driften av Sodexo i
Messingen. Det var dåligt innan men nu är det ännu
värre. Messingen förtjänar bättre.
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Stockholms
häftigaste Zipline från
klippan i Kairo till
Munkholmen

Runt om i Sverige och Världen finns sk ziplines som
attraherar besökare som ofta med inte alltid är
klätterintresserade eller allmänt friluftsintresserade.
Höjdförhållandena i Kairo skulle tillåta med en liten
tornkonstruktion (som också kan fungera som utkikstorn)
från klippan på kairohöjden att Sveriges längsta zipline
byggs och drivs i Upplevelserika Kairo... Detta vore nåt
för Väsby. På ön kan man ha en höghöjdsbana och en
mindre zipline över till fastlandet i Sättra. Kostar 5-800' kr
att anlägga (inkl höghöjdsbana).
Kolla mer här:
http://www.swedenzipline.com/sv
eller här:
https://www.youtube.com/watch?v=YcwrRA2BIlw

Iläggsplats för
kajak/kanot

Jag vill ha en lättillgänglig iläggsplats för kajak/kanot för
den som har egen (och inte hyr av kanotklubben). Det
går att lägga i vid Sättrabadet nu, men man får bära
kajaken en bra bit från parkeringen. Jobbigt. Så gör det
möjligt att komma närmare strandkanten med bilen.
Parkeringen behöver inte ligga vid stranden.

Plogad skridskobana Jag vill ha en plogad skridskobana på Mälaren, så lång
det går, helst i angränsande kommuner också. Tänk
Vikingarännet, men längre säsong. En bana som den
som finns på Norrviken. Med service som
skridskouthyrning/slipning och korvkiosk. en plogad bana
gör att även den som inte har gedigna iskunskaper kan
våga sig ut på isen - om banan underhålls/skyltas vet
man att den är säker.
Jag vill ha en säker cykelväg från centrala Väsby ända
fram till Runsa
Något som vore mycket trevligt är en övernattningsstuga
i djupaste/bortersta delen av skogen på Runsahalvön
liknande den som finns i Lunsen i Uppsala. Den i Lunsen
är alltid öppen och olåst, risk finns att det blir ett tillhåll för
div festande om det ligger för centralt. Men i Lunsen
funkar det. Ett alternativ är en stuga som kan bokas via
kommunen och där man hämtar ut en nyckel. vore
trevligt för skogsutflykter och övernattningsläger, tex för
skolklasser.
Kanotled
Lite utanför det markerade området kanske,
men jag passar på för idén är bra:
Jag vill ha en
kanotled genom kommunen. Vi har fina vattenvägar från
Norrviken via Edsån, till Edssjön, till Väsbyån, till
Oxundasjön och sen ut till Mälaren. Vildmarksäventyr
mitt i Väsby!
Enda haken är att det är inte
framkomligt överallt. På vissa ställen måste man lyfta
kanoten - kanske ofrånkomligt ibland, men då är det bra
om man underlättar lyften, ordna plats för att ta sig i/ur
vattnet, en stig runt, etc. På andra platser, tex Edsån
nära Edssjön, krävs helt enkelt röjning för att det ska
vara möjligt att ta sig fram i ån (nästan helt igenväxt
under sommaren). tror detta kan genomföras ganska
billigt.
Att det förblir oexploaterat, som en naturoas, skulle få
mig att vistas i området oftare
Skötsel av befintliga spår, ljus förbättring
Utvidgande av skidspår så det täcker en större yta.
Ledda exkursioner
Bevara som det är!
Samordnade spår. Förlängningar till kusten.
Området är absolut lämpligt som central
knutpunkt/utgångspunkt/café/vallningsstuga.
Spårcentral. Behöver byggas ut. Ta vara på norra
badområdet.

Ja precis V.A ! 'förlängningar till kusten'.... jäpp ussp

Bättre cykelstigar skulle få mig att vistas i området
oftare.
Satsa på MTB-leder. Det skulle locka folk. Kombinera
det med ett café så blir det kalasbra.
Jag tycker om området som det är
Bättre parkeringar skulle få mig att vistas i området
oftare
Trygghet (i och med Runbymordet) skulle få mig att
vistas i området oftare
Fler utegym
Bevaras! Området blir bättre och bättre
Jag vill se fler stigar, mer upplyst, cykelvägar
Området ska utvecklas med fler promenadstråk
Bättre stränder och lekpark för barn skulle få mig att
vistas i området oftare
Bygg Väsby sjöstad
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Mer rutschkanor, sittplatser, utsmyckningar, saker
närmare stranden (mamma och pappa simmar inte alltid
ut). Mer skyltar att dom som åker motorbåt att inte köra
nära stranden
Mer aktiviteter och bättre badplats skulle få mig att vistas
i området oftare
Lägenheter, större badplats, båtliv
Bättre promenadstråk. Mer bebyggelse. Anlägga
strandkanten, röja upp, bättre badmöjlighet
Förbättra och bygg ut spåren
Bevara området och gör det tillgängligt
Se till att Vaxmyra Kol får fungerande avrinning! Koppla
ihop Kairospåret med Runbyspåret. Konstsnö i
Runbyspåret.
Fler grupper som Team Pannben
Barnaktiviteter
Mer säkerhet
Kafé, möjligheter att träffas med övriga hundägare
Kiosk. Toalett vid stranden Sätra. Cykelväg.
Nytt ridhus till alla ridintresserade. Bredare väg.
Cykelbana. Frilufts- och rekreationsområde för alla!
Bättre kommunala kommunikationer. Bänkar med
ryggstöd vid promenadstigarna. Naturreservat. Fler
aktiviteter för alla åldrar.
Bättre cykel- och gångväg. Fler busslinjer.
Strandpromenad Kairo - Hamnen. 2-3 uthyrningsstugor
för campare. Området ska utvecklas försiktigt till ett
friluftsområde.
Båt, natur, djur, promenader, runstenar och historia.
Sjölivet, fåglar och andra djur. Vackert som det är. Jag
tycker att området ska vara som det är, så alla i
Upplands Väsby kan njuta av en orörd natur med mera.
Jag tycker att området ska utvecklas till fritidsområde
Utveckla springspåret till ett rundspår. Bilda
naturreservat i Runbyskogen. Utveckla Sätrabadet till
ett friluftsbad (Kairo räcker snart inte till). Bättre
betesmöjligheter till hästarna.
Cykelvägar så att man bättre kan ta sig ut till området
utan biltrafik. Rastplatser med vindskydd och gärna
motionsredskap och bänkar vid vackra utsikter. Ökad
busstrafik. Bevara Trädgårdsmästarbostaden enligt
Roland Storms idéer. Stöder också
Naturskyddsföreningens idéer om utvecklingen av Sättra
friluftsområde. Stationer efter vandringsleden med
gymnastikredskap. Parkering på Mor Olas backe
fungerar dåligt. Alldeles för många parkerar nere på
vägen. Parkering måste lösas på något annat sätt.
Överhuvudtaget borde biltrafiken lösas på något sätt.
Flerfamiljshus vid
Kommunen äger mark uppe i skogen vid Nybygget
Nybygget/Båtbyggart (Båtbyggartorp). Istället för att stycka av och sälja dessa
orp
som villatomter kan man istället bygga ett flerfamiljshus i
2 eller 3 våningar (kanske ett terasshus) och därigenom
ge fler människor möjlighet till ett sjönära boende än
enbart ett fåtal villaägare.
Kairo/Sättra/Runsa

Som många redan framfört är det angeläget att en trygg
och säker gång-och cykelväg anläggs utmed
Runsavägen från Eds allé. Detta lär bli än mer efterfrågat
när bostadsbyggandet vid Eds allé blir klart och antalet
besökare från det bostadsområdet mot
Kairo/Sättra/Runsa ökar.
Se över möjlighet till
'närtrafik'/'vinktrafik' från Väsbys centrala delar mot
Kairo/Sättra/Runsa med mindre bussar som är smidiga
ur många aspekter såsom storlek, utsläpp och buller.
Med närtrafik kan turtätheten ökas och minskas efter
efterfrågan ex. solig högsommar = fler turer mot badet
(badbussar). Busstrafiken genom Eds allé lär av samma
skäl även gynnas av mindre bussar.
Även se över
möjligheten att, med hänsyn tagen till strandskydd och
andra naturvärden, anlägga vandringsleder (lite bredare
och jämnare än stigar/Upplandsleden) vid
Kairo/Sättra/Runsa liknande de anlagda ridvägarna kring
Sättra.
Bevara de höga naturvärden som Väsby har
kring Kairo/Sättra/Runsa utan att skövla för bostäder
eller motsvarande när det alltjämt finns mer tillgängliga och mer ekonomiska och ekologiska - områden att
exploatera för bostäder inom Väsby.
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Kairo/Sättraområdet

Jag tycker att Sättraorådet skall bli en plats för
fritidsaktiviteter,fler motions/skidspår,minigolf, satsning
på utbyggnad av kanotuthyrning,även roddbåt. Ett
kafe skall finnas med möjligher att också grilla korv ,en
bra cykelled till runby ock väsby centrum.
Utrymme i
byggnad för samankomster för t.ex friluftsfrämjande,ock
naturskyddsföreningar.
Sättra ridskola skall det även
satsas på.
Björn
Badplatsen i Kairo är en favorit!
Att inspireras av!
Festlokalen i Kairo har ett fantastiskt läge men behöver
renovering.
Fler badplatser med olika karaktär längs Mälarstranden.
Kairo och Sättra finns redan men anlägg gärna
badplatser även vid t ex Harva, Roparudden och vid
Borgudden i Runsa.
Café vid Kairo även vintertid med skridskouthyrning!
Kanotuthyrning direkt intill badplatsen i Kairo så att det
går att kombinera aktiviteterna på ett enkelt sätt under en
dag.
Övernattningsmöjligheter på hotell, vandrarhem och Bed
and breakfast så att besökare och turister kan bli fler.
Anlägg strandpromenad med vattenkontakt hela vägen
från Roparudden till badplatsen i Sättra. Man ska inte
behöva gå runt småbåtshamnen.
Strandpromenaden kan fortsätta från Roparudden i
söder över en bro till Munkholmen. En bro även i norr vid
badplatsen i Sättra skulle skapa en trevlig
promenadslinga runt hela Harvaviken.
Fler restauranger, caféer och butiker i området.
Småbåtshamnen är ett trevligt inslag men ska inte
stänga ute och avskräcka flanerare. Området ska vara
tillgängligt, öppet och prydligt – sommar som vinter.
Vinterförvaring på annan plats.
Båtliv ska göras tillgängligt även för dem utan egen båt.
Uthyrning av kanoter och roddbåtar.
Pendelbåtförbindelse mellan Stockholms stadshus och
Sigtuna med stopp i bland annat Kairo. Kairo kan också
vara utgångspunkt för turbåtar och kryssningar på
Mälarens vatten.
Rakare och bättre väg mellan Eds Allé och Kairo med
breda trottoarer för gångtrafikanter och med cykelfält.
Fler bostäder i bra blandning. Även för vanligt folk som
vill bo natur- och sjönära. Tillräckligt många bostäder så
att underlag finns för lokal service – förskola, skola,
matvarubutik och tät busstrafik.
Sluttningarna ner mot Mälaren är perfekta för bostäder
där alla får en fantastisk sjöutsikt!
Sluttningarna ner mot Mälaren är perfekta för bostäder
där alla får en fantastisk sjöutsikt!
Fler fantastiska boendemiljöer mitt inne i Runbyskogen i
likhet med Björnmyren.
Skogsbruk i tätortsnära skog är inte samhällsekonomiskt
lönsamt! Men tyvärr samtidigt lönsamt för de enskilda
skogsägarna. För 40 000 väsbybor har all skog klart
större värde för rekreation än som timmer. Hur
säkerställer vi att samma gäller för 4 skogsägare?
Fler bostäder och bevarande av tätortsnära skog är inget
motsatsförhållande – de går i själva verket hand i hand.
Fler bostäder i området gör att fler har nära till skogen
och kan nyttja de fantastiska grönområdena till vardags
och inte bara som ett utflyktsmål några gånger om året.
Fler som betalar skatt gör att vi tillsammans har råd att
bibehålla skogen för rekreation.
Öka tillgängligheten till skogen för alla grupper genom
god skötsel och omsorg.
Kortare vägförbindelse genom skogen mellan
Harva/Törndal och Ängsjö. Idag hänvisas alla som ska
denna korta sträcka till en lång omväg via Rotebroleden
och Stäket. Inte bra för miljön om bilar tvingas ta långa
omvägar.
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Folkomröstningen hade INTE någon tydlig vinnare.
Varken ja eller nej fick egen majoritet. Dessutom avstod
många från att rösta i just denna fråga – endast 70 %
röstade. Omräknat till andel av röstberättigade fick ja
31%, nej 34% medan övriga (blankröster och de som
inte röstade) var 35%. Det talar sitt tydliga språk. Ska
någon utropas till vinnare så var det de sistnämnda som
inte ville ta ställning till eller klarade att välja mellan två
extremer. Lyssna på alla dessa människor och visa att
det i framtiden går att hitta kompromisser som betydligt
fler kan bli nöjda med.
Ridstigar

Jag tycker att det borde satsas på egna ridstigar och att
de vandringsstigarana som finns repareras. Går själv
mycke i skogen och ser det som en rik tillgång men
tycker det är tråkigt med de söndertrampade stigarna
och all hästbajs som behöver kollas upp för att slippa
trampa i på min vandring. Upplandsleden är tex ingen
ridstig, men tyvärr så används den som det

Rusta upp leder

Jag älskar att nyttja området för just
rekreation/friluft/idrott. Att bo nära detta område är en av
de främsta anledningarna till att jag älskar att bo där jag
bor. Jag brukar gå ut på skogspromenader och plockar
svamp när det finns. Jag nyttjar gärna vindskydden för
grillning/övernattning eller besöker dem dagtid. Jag
springer gärna i spåren och cyklar på lederna som finns.
Närheten till vattnet är också fantastiskt, antingen bara
att se ut över när man promenerar längs med eller
paddla på sommaren och åka långfärdsskridskor på
vintern. Det här området är ju en pärla som det är nu,
dem förbättringar jag dock gärna skulle se att dem görs
är att underhålla/rusta upp det som finns. Till exempel
skulle jag personligen bli väldigt nöjd om gröna spåret
och svart/vita spåret rustas upp och får lite kärlek då
vissa delar är rätt svåra att ta sig fram på som det ser ut
nu.
Min uppfattning är att det inte behöver göras så mycket i
det här området. Förslagsvis kanske mer ved i
vindskydden så att man kan gå dit och vara säker på att
det alltid är påfyllt. Upprustning av stigarna/lederna som
finns skulle också vara en bra insats.
Jag tycker inte
att man ska bygga några bostäder i området då hela
charmen med ett större orört naturområde för friluft etc. i
nära anknytning till Väsby då försvinner.

S, K & R

Det nämnda området är en fantastisk tillgång för friluft
och rekreation just i detta skick som det är idag. Själv
nyttjar jag området regelbundet några gånger i veckan
och det är en av de främsta anledningarna till att jag
stormtrivs där jag bor. Några fler faciliteter vid Kairobadet t.ex. café och skridskouthyrning vintertid skulle
uppskattas. Området ska i varje fall inte bebyggas!
Är rätt fundersam över den valda tidpunkten för denna
undersökning då det är många färre Väsbybor som
besöker/nyttjar området under vinterhalvåret och då blir
det betydligt färre som uppmärksammar den och lämnar
sina åsikter. Hur tänkte kommunen där??

Respektera
folkomröstningen!

Respektera folkomröstningens NEJ till Väsby sjöstad –
inga smygplaner för ”försiktig” utbyggnad med bostäder
– satsa istället på att bygga ut området som ett värdigt
och fullödigt friluftsområde, som med stolthet kan
jämföras med de bästa anläggningarna i länet! Bevara
naturen, utöka skyddet av den och gör samtidigt området
lättare tillgängligt för friluftslivet. Satsa på
ungdomsverksamheter! Det i sig innebär bättre service
till kommunens alla invånare och ökar attraktionskraften
även för nyinflyttning.
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Friluftsgård

Skapa ett sammanhängande friluftsområde av stora
delar eller hela Runsahalvön, med natur, idrott och kultur
i fokus. Med ett centrum kring dagens Kairobad,
Marinan, Sättra och Sättrabadet, nära vattnet och
badmöjligheter. Och sammanbunden med Runbyskogen
via förlängda skid-/motionsspår och Långtomtastigen,
från Runbyskogen ner till fälten mittemot
Trädgårdsmästarvillan. Låt det bli norra länets bästa
område, fullt i klass eller bättre än Alby friluftsgård i
Tyresö, Domarudden frilufts- och konferensgård i
Åkersberga, Hellasgården i Nacka, Lida friluftsgård i
Huddinge, Tveta friluftsgård i Södertälje, Ågesta
friluftsgård i Huddinge, Ängsjö friluftsområde i Järfälla ...
och många fler fina anläggningar. Varför inte kalla det
”Sättra friluftsgård”? Satsa på faciliteter som kafé,
värmestuga, liten affär, bastu vid Mälaren, bollplan e.d. i
närheten, anslutning till vandringsleder och skid/motionsspår på andra sidan Runsavägen, men kanske
även nya skid-/motionsspår på västra delen av
naturreservatet? Samarbeta med den närliggande Sättra
ridskolan och sammanbind området med en strandväg
längs med Marinan fram mot Kairobadet. I området
ligger även Naturskolan, vilken skulle kunna vara en del
av verksamheten. En ny minibusslinje skulle kunna ha
sin slutstation vid friluftsgården.

Nya arbetstillfällen

Skapa nya arbetstillfällen i området. Det kommer
behövas bemanning för en friluftsgårds verksamheter –
kombinerat med ideella föreningars insatser – men även
badvakter, parkvakter, café- och restaurangpersonal.
Sommartid kan arbetstillfällen beredas för ungdomar,
många vill ha sommarjobb.

Minibussar

Inrätta en minibussverksamhet, som komplement eller till
och med ersättning av SL-bussen som går alldeles för
sällan idag. Antingen i kommunens eller privat regi.
Linjesträckning från U-V centrum till friluftsgården,
hållplatser vid Kairobadet, Sättra ridhus, andra
intressepunkter. Man kanske kan hålla halvtimmes eller
åtminstone heltimmes tidstabell, eventuellt anpassat
efter årstid. Utöver transport till friluftsgården skulle det
vara en avlastning och säkerhetsökande insats inte
minst för ungdomar som skall till ridhuset eller är aktiva
med andra aktiviter i området.

Café och restaurang

Satsa på café och ”sjörestaurang” i området. Tänkbara
kandidater är t.ex. Trädgårdsmästarvillan, men även
området mellan Trädgårdsmästarvillan, Sjövillan, ”Sättra
herrgård” och västerut. För en friluftsgård skulle det falla
sig naturligt att ha caféverksamhet, kanske med enklare
matservering. Och en riktig Sjökrog i området skulle
välkomnas av de flesta! Ett café skulle kunna vara en
tvillingsverksamhet till Picchus Café vid sjösidan av
kommunen, med inriktning på konst, musik,
framföranden och med lokala historiska och nutida
personer i fokus.

Uppfräschning av
stigar och spår

Satsa på en uppfräschning och utbyggnad av skid- och
motionsspår, större promenad- och cykelvägar. Fler
belysta spår, belysning på t.ex. Långtomtastigen för ökat
trivsel och säkerhet. Konstsnö för utvalda skidspår. Gör
en avstickare från Kairospåret och Långtomtastigen ner
mot en tilltänkt friluftsgård, via fälten mittemot
Trädgårdsmästarvillan. Lämpligen anlägges en
”slutstation” nära naturreservatets parkering invid
Runsavägen, med ett övergångsställe mot friluftsgården.
”Slutstationen” skulle ha bänkar utomhus, en
värmestuga och toaletter.

Plogad skridskobana Plogad bana för skridskoåkning på Harvaviken och en bit
ut över sundet, inom kommunens område. Samma
sträckning som vikingarännet, men med underhåll både
före och efter vikingarännet, så länge isen tillåter.
Komplettera med en slinga i viken och ut mot sundet.
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Strandpromenad

Strandpromenad från Kairobadet via gamla friluftsbadet,
längs med Marinan (behöver öppnas för allmänheten),
fram till friluftsgården och anslutning till Sättra-badet.
Som kompensation får Marinan ett större område tilldelat
för vinterförvaring av båtar samt del i/hjälp med
områdesbevakning. Är attraktivt för många
båtintresserade, som inte är medlem i marinan, gynnar
även säkerheten med fler personer i området, och höjer
intresset och status för området.

Ungdomsverksamhet Utöka ungdomsverksamheter i området! Satsa på
utökad seglarskola, kanot/kajakskola, rodd- och
motorbåtskurser, sjövettskurser, simskola, sommarfiske
och pimpelfiske, skridskoskola, skidskola, ponnyridning;
naturupplevelser i samarbete med naturskolan, fauna
och flora; kultur- och historieverksamhet med inriktning
på områdets rika vikingafynd, fornborg och
skeppssättning m.m. Självklart bör även vuxna erbjudas
motsvarande möjligheter.
Ångbåts'-trafik

”Ångbåts”-trafik med särskild brygga invid Marinan, t.ex.
en avstickare/hållplats för Sigtunabåten

Sättra ridskola

Satsa på nödvändiga renoveringar och eventuell
utbyggnad av Sättra ridskola

Underhåll

Bättre underhåll av stigar och spår; fler sopkärl och
regelbunden tömning av dessa, framförallt där många
människor rör sig. Fler vindskydd/lägerplatser t.ex. längs
med Upplandsleden i reservatet. Fler och utförligare
informationstavlor om lokala sevärdheter och historiska
fynd och personer, t.ex. vikingalämningar, fornborg,
varggrop, Carl Love Almqvist

Engagera skolor

Engagera skolor för natur och friluftsliv; samordna
”vårstädning” med skolorna i Väsby; erbjud sommarjobb
för Väsbys skolungdomar i området t.ex. vid badet, på
friluftsgården, restaurang och café m.m. Arrangera
samarbeten mellan skolor och med berörda föreningar,
t.ex. om segelkurser, fiske, naturskola, simning, skidoch skridskoåkning m.m.

Naturskydd

Utöka naturskyddet i området, det finns många bra
förslag på skyddsvärda miljöer och områden. Säkra
dessa för framtidens Väsbybor, gör om dem till
naturreservat idag.
Skydda området där Bergaskogen utgör kärna i form av
ett naturreservat. Elljusspåret ingår i detta och ska
fortsätta vara en plats för idrott och gemenskap.
Skidåkning inkl träning och tävlingar då så möjligt.
Denna del skyddas för exploatering på så sätt att
elljusspåret i dess hela nuvarande sträckning bevaras.
Det är lagt här i samförstånd och med tanke på att
utgöra en fin och viktig, även utmanande, miljö med
backar för träning och folkhälsa. Utsiktspunkter mot
Mälaren bevaras. Kringliggande skogsmiljö skyddas och
bevaras. Den viktiga och känsliga tallsluttningen i
västläge skyddas och bevaras för att ge en
helhetskänsla och att skogen ska vara sammanbunden
med Mälaren.

Flera attraktiva
bostäder

Småbåtshamn

Själavård med
naturen som
omgivning

Flera bostäder, så vi frigör villor till barnfamiljer och
behåller skattebetalarna i kommunen efter att barnen är
klara med grund- och gymnasieskola.
Bra kommunikationer för alla människor i olika stadier i
livet
Bättre, trevligare, mera inbjudande småbåtshamn, med
restaurang, café osv.
Större utbud av kropp- och själslig vård
Större utbud av kropp- och själavård

Bra kommunikationer
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Tysta områden finns i dessa trakter! Vi känner alla till
bullerproblemet i Uppl Väsby. Flyg, tåg, motorvägar,
bergtäkter, skjutbanor och det allmänna samhällsbullret i
form av fläktar på tak et c. Beroende på tidpunkt och vart
man vistas i detta område så kan man få uppleva
tysthet: flyget korsar inte luftrummet alla dagar och
tidpunkter, dito FM övn Kungsängens garnison, tågbuller
blockeras av kullar, berg och skog, dito motorvägsbuller.
Bullret från centrala samhället avtar och är helt borta
längs bortre (västra) delar av t.ex. elljusspåret, bullret
från bergtäkter är också intermittent och blockeras också
av topografin. Slutsats: det finns flera platser här (se
bifogad karta) där bullret i Upplands Väsby blockeras.

Området är inte sällan förvånansvärt tyst och rogivande.
'Vad bra, då kan vi bygga en massa här', tänker säkert
någon. Men nej, det är trots allt under NRL-linjen för
Arlanda. Och det är fortfarande Järvakilen. Men just
värdet på naturupplevelsen stärks enormt de tidpunkter
(t.ex. helgmorgnar) då det är kav lugnt. En exploatering,
Väsby Sjöstad el dyl skulle för gott förstöra allt detta.
Kvar skulle bli en parkliknande skog i mitten utan naturoch friluftskänsla, åtminstone inte en som kan jämföras
med dagens. Det stora värdet med området ligger i
naturkontakten ända fram till Mälaren och de
friluftsattribut som där finns. Lugnet, tystnaden,
gemenskapen, rofylldheten längs elljusspåret, et c. Låt
oss slippa Stockholmsstressen här! Säkerställ och
arbeta för skydd av naturmiljön om inte centrala aktörer
och dito ägare själva är intresserade av i jämförelse
varsamhet och god folkhälsa. Men nu har vi NEJ till
Väsby Sjöstad att respektera. Skönt.
Fler bussar, organiserade verksamheter. Utökade
badmöjligheter, hundstrand, naturstrand Bevarade
naturområden. Vägar till området som gör det lättare att
ta sig dit säkert för fotgängare, cyklister/barn.
Naturskolan skulle kunna utökas och tomten användas
mer.
Funktioner jag vill se mer av i området: Kairobadet! Och
kanotklubben plus ridskolan. Bad och motion i
Sättra/Runby.
Området ska behållas som det är.
Bättre belysning i spåret. Göra i ordning Kairobadet.
Utegympaställe. Mera parkeringar. Göra större yta som
man kan ligga och sola på. Ta bort sjögräs och rensa i
sjön. Bättre servering och toaletter.
Fler poliser i Väsby (dygnet runt). Bevara området som
det är. Vi ska vara rädda om Väsby och det här området.
Bevara funktioner dvs mjukspåren fina och upplysta,
polispatrull ibland. Sjökrog, särskilt sommartid.
Kairoanläggningen skulle kunna göras till fin sjökrog.
En strandpromenad från Kairobadet som sträcker sig till
Sättrabadet och vidare. Serviceställe som är öppet året
runt med enkel mat, korv och glass. Prio 1:
Runsavägen måste rätas ut och breddas samt
trottoarförses, åtminstone fram till Väsby Ridklubb.
Skydda naturen, inrätta naturreservat. Gör
naturreservat på Kairohöjden och Bergaskogen.
Bättre förbindelser till Väg ner till Sättra dras om, så att det inte går utanför
Sättra
stallplatserna. Friluftsområde rekreation. Bättre
förbindelser så att föräldrar inte måste köra så mycket.
Att flickorna får det bättre i en ny miljö sliter som bara
den.
Friluftsområde med
Ett friluftsområde är mycket bra. Café. Naturreservat.
café
Förlängning av
Ännu bättre spår för löpning. Återuppliva 10km och 15
Kairospåret
km spåren. Förlängning av Kariospåret. Rullskidobana
för att skilja på åkare och biltrafik.
Friluftscenter med
Någon form av friluftscenter i Sättra där ett konstsnöspår
sommar och vinter
kan ligga (i närhet till vatten) och användas för
skidspår
rullskidåkning på sommaren.
Bättre parkering
Bättre parkering både vid Kairo och Skeppartorp.
Kafé
Ytterligare något kafé åretrunt.
Friluftsaktiviteter

Ökade friluftsaktiviteter, ingen tät gruppbebyggelse.

Fik och parkering

Fik, lite bättre arrangerade promenadstråk vid Runsa till
exempel parkering vid baden
Utbyggda vattenaktiviteter.

vattenaktiviteter
tryggare cykelväg

Cykelväg/trottoar längs Runsavägen. Cykelvägen genom
skogen upplevs inte som trygg
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Bostäder och
promenadallé
Läka med grönt

Infoled om växt- och
djurlivet

Tätare bostadsområde, mera folk för trygghetens skull.
Flera bostäder, fina promenad allé och mera sittbänkar
mellan områden.
Bygga flera bostäder, förnya. Läka genom att även tänka
att gröna områden skulle locka både äldre och yngre dvs
bygg cykelbana, promenad väg, flera belysning runt
områden.
Mera ordnade leder med information om växter och djur.
Strandpromenad. Parkering och leder (vandring och infoleder). Natur och friluftscenter. Skydd av intressanta
naturmiljöer.
Lättare att åka till och från, cykelpool/uthyrning. Plogning
av långfärdsskridskobana genom samarbete med
Vikingarännet. Kairo till Sigtuna...Elcykelpool,
spontanidrottsmöjligheter, grusplan mål, boulbana,
värmestuga vid naturbadet på vintern.

Snygga till Sättra
friluftsbad

Sättra friluftsbad ser för gräsligt ut. Som en soptipp på
sommaren. Usch! Snygga till, ta bort båtar, soptunnor!
Du och din/min hund ska väl kunna vilja bada där.

Stad och natur
kompletterar
varandra

Min förhoppning med Runby Kairo och Sättra är att
naturen tas till vara och LYFTS FRAM av kommunen.
Det är ju en jättetillgång! Stad och natur kompletterar
varandra. Ta vara på det! Jag har en dröm om att
Trädgårdsmästarvillan rustas upp och görs till ett
sommarkafé kombinerad turist-/naturområdesinformation både på land och i Sjö,
sommar som vinter. På vintern åker många
långfärdsskridskor på Mälaren. Båtklubben ligger alldeles
bredvid! Här kan säljas lokalproducerade produkter i liten
skala honung, äppelmust etc, kaffe och temuggar
kommer från Lenas Keramik i G:a Apoteket. Hembakat
alt köpt från lokalt bageri. Vintertid öppet på helger.
Driften kan vara privat men också i samarbete med
kommunen, natur-/idrotts och hembygdsföreningar och
privat. Kan bli praktikplats under ledning.
Sommarungdom, flykting. Kanske ena halvannan huset
kan bli något slags museum? Trädgården ska också
rustas/återskapas. Liten odling kanske är möjlig. Anlägg
gärna gång o cykelväg längs landsvägen från Eds Allé
och mot Kairo. Tydliggör vägen som redan finns via
Runby till Kairo. Skapa vandrings och längdskidspår!
Ridspår, cykelspår. Marknadsför! Slå er för bröstet att vi
har en fantastisk tillgång här i Upplands Väsby! Den
storslagna satellitstadsdelen Väsbysjöstad hoppas jag
ligger i malpåse med trippelknut- och så förblir!
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