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Disclaimer: 
This document contains statements made by members of the local community in Upplands, Väsby which do not 
necessarily reflect the views of Wasted Space and John Thompson & Partners.  Accordingly, Wasted Space and John 
Thompson & Partners shall not be responsible or liable for the contents of any statements or opinions made by members 
of the public, including any statements that are inaccurate, false, incomplete or offensive.  No responsibility or liability is 
accepted towards any other person in respect of the use of this report or for reliance on the information contained in 
this report by any other person or for any other purpose.
 
This document may contain photographs of participants in the Community Planning process.  Publication is intended as a 
record of the event(s) rather than a representation of the views of the subject(s). 
 
All quotes in the report are from participants of the Community Planning process. The quotes do not necessarily reflect 
the views of the person in the adjacent photograph.
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SweDISh tItle
PReFACe

VI utVeCklar meDborGarDIaloGeN !

Väsby sjöstad är ett strategiskt viktigt område för 
Upplands Väsby att på sikt kunna överväga för 
bostadsutveckling och ökade rekreationsbehov för 
innevånarna i hela stockholmsregionen. 

För att kunna ha tillräckligt med tid och kunna hitta 
lösningar på denna idé som är godtagbara och 
önskvärda för alla olika intressenter har en dialogprocess 
inletts under 2009 kring projektet. Alla underlag och 
rapporter som löpande tagits fram har presenterats och 
diskuterats med allmänheten på olika möten. Politiken 
kring projektet har varit polariserad trots att ett 
sammanhållet förslag fortfarande är under framarbetning 
och debatten har främst förts på lokal och regional nivå.

Projektet är i fasen av en översiktsplan det betyder att 
man skapar riktlinjer för hur en eventuell utveckling av 
området ska gå till. Detaljerna tas sedan i detaljplaner 
för olika delar av området i ett senare skede. I skedet 
mellan samråd och utställning av översiktsplanen har vi 
nu prövat ytterligare sätt att utveckla 
medborgardialogen i detta projekt för att både se om 
det finns möjligheter till kompromisser i de perspektiv 
som redan diskuterats och om formerna för dialog som 
hittills använts kunde utvecklas ytterligare. Vi 
genomförde en Community Planning.

Samarbetet mellan kommunens medarbetare, 
medborgarna som deltog i arbetet, John Thompson och 
Partners samt Wasted Space  (som tidigare utfört en 
mindre men liknande process på Hornsbruksgatan i 
Stockholm) har resulterat i många spännande öppningar 
och möjligheter som presenteras i denna rapport. 
Arbetet är ett viktigt bidrag till hur vi fortsätter att 
använda olika former för dialog med medborgarna i våra 
utvecklingsprocesser i Väsby och resultatet av arbetet 
kommer att inarbetas i det underlag som kommer att 
ställas ut under 2012 samt inför valet 2014 vara föremål 
för en folkomröstning i samband med det allmänna 
valet.

Tack för allas värdefulla bidrag och för att ni bidrar till 
Väsbys utveckling.

Björn eklundh                        Johannes Wikman
Kommundirektör                    Kommunikationsstrateg

we are DeVeloPING New PartICIPatorY 
PlaNNING teChNIqueS

The Väsby Sjöstad (Väsby Lakeside) project is strategically important to 
secure the future need for housing and recreation in the Stockholm Region. 
In order to have sufficient time to create acceptable proposals with all 
stakeholders a dialogue process began in 2009 and an open planning 
process has been been conducted.  The project has sparked an animated 
debate even though no firm proposals exist.  At this stage, before a 
proposal is put forward, the municipality wanted to further deepen the 
dialogue and increase the participation through a community charrette 
process. 

 

The collaboration between the municipality, the citizens and the consultants 
from John Thompson & Partners and People Owned has created many new 
opportunities and possibilities that are presented in this report.  The work 
is also an important contribution to how we look at community 
involvement in development processes in general and how we will develop 
them further in Väsby.  The results of the Väsby Sjöstad Community 
Charrette will be incorporated into the developing proposal for the area 
and these proposals will also be subject to a referendum in conjunction with 
the general elections in 2014.

 

Thanks to everyone for your contributions and efforts.

 

Björn eklundh                 Johannes Wikman

CeO                              Director of Communications
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SammaNfattNING
exeCUTIVe  SUmmARy

INleDNING

Stockholmsregionen är en av de mest framgångsrika 
regionerna i europa med en blomstrande ekonomi och 
en växande befolkning.  Upplands Väsby är beläget norr 
om Stockholm på väg till Arlanda flygplats och därmed 
ett utmärkt område för investeringar och tillväxt.

efter år av minimal tillväxt, beräknas befolkningen i 
Upplands Väsby, för närvarande nära 40 000 personer, 
öka med mellan 15 000 och 20 000 personer under de 
kommande 20 åren.  Kommunen har dessutom 
ambitioner på att förändra Upplands Väsbys framtoning 
och karaktär, och har inlett ett ambitiöst program för 
regenerering och förnyelse som omfattar produktion av 
välbehövliga nya bostäder.  Väsby Sjöstad har 
identifierats som ett område där upp till 3 000 nya 
bostäder skulle kunna produceras under de närmaste 10 
till 15 åren.
 
Området (Kairo) vid mälaren är en av de mest 
attraktiva platserna i kommunen.  Det har använts 
främst för rekreation under de senaste 100 åren.  Några 
bostäder har dock byggts eller byggts om från 
sommarstugor, och för närvarande finns cirka 30 hushåll 
i området.

Sedan 2007 har idén att utveckla Väsby Sjöstad 
diskuterats, och 2008 ombads stadsbyggnadskontoret 
att ta fram ett vägledande översiktsplan för området.

Projektområdet omfattar Sättra i norr, med fokus på 
hamnen / området vid vattnet och ett upphöjt 
skogsområde i söder med utsikt över vattnet. 
Huvuddelen av de nya bostäderna planeras ligga i den 
södra delen av området.

INtroDuCtIoN

The Stockholm city region is one of the most successful regions in europe 
with a prosperous economy and a growing population.  Upplands Väsby is 
located to the north of Stockholm en route to Arlanda International 
Airport and as such is a prime candidate for investment and growth.  

After years of minimal growth, the population of Upplands Väsby, currently 
close to 40,000 people, is projected to rise by between 15,000 and 20,000 
people over the next 20 years.  In addition, the municipality has ambitions 
to transform the image and quality of the town and has embarked on an 
ambitious programme of regeneration and renewal which includes the 
provision of much needed new housing.  Väsby Sjöstad has been identified 
as an area where up to 3000 new homes could be developed over the next 
10 to 15 years. 

The area beside Lake mälaren is one of the most attractive sites in the 
municipality. It has been used primarily for recreation for the past 100 years 
but a few houses have been built or rebuilt from summerhouses and at 
present there are about 30 households in the area.

Since 2007 the idea of developing Väsby Sjöstad has been discussed and in 
2008 the planning office in the municipality was asked to produce an 
indicative masterplan for the area.

The project area includes Sättra to the north, the harbour/waterside focus, 
and a raised forested area to the south overlooking the water.  The majority 
of the housing is planned for the area to the south. (Continued overleaf)
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en reklambroschyr om Upplands Väsby från kommunstyrelsen  A promotinal brochure of Upplands Väsby by the local municipality

Development of messingen
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SammaNfattNING
exeCUTIVe  SUmmARy

Det finns dock hinder för att exploatera området.  
Hamnområdet ligger delvis i ett naturreservat för 
rekreation som skapades för några år sedan.  Skogen i 
söder ses också som speciell av många människor.  man 
har kartlagt viktiga naturtillgångar och är angelägen om 
att skogen skall bevaras.  Det militära övningsområdet 
på andra sidan vattnet är också ett potentiellt hinder på 
grund av bullernivån.  Dessutom är idén om 
exploateringen kontroversiell och det finns en kampanj 
för att genomföra en folkomröstning i frågan.

Kommunens uppfattning – baserad på utredningar och 
utvärderingar – är dock att utvecklingen av Väsby 
Sjöstad kan förbättra området och skapa en modell för 
hållbar utveckling.  I linje med policyn att involvera 
medborgarna i beslutsfattandet utsågs John Thompson 
& Partners och People Owned till att driva ett ”Forma 
Väsby Sjöstad Community Plannings-evenemang”.  
Syftet med detta planeringsevenemang var att 
vidareutveckla koncept för det nya bostadsområdet, 
inklusive fritidsaktiviteter och andra 
användningsområden för de boende och besökare i 
området.

efter en period av organisering och förmöten med 
viktiga intressenter, hölls planeringevenemanget mellan 6 
och 13 oktober 2011.  Denna rapport innehåller en 
fullständig och detaljerad redovisning av den 
resulterande visionen för Väsby Sjöstad.  Det finns en 
systerrapport: “Forma Väsby Sjöstad Community 
Charrette Report” som fokuserar på medborgarnas 
bidrag och utfallen från processen och avslutas med en 
kort sammanfattning av visionen.

There are constraints to the development. The harbour area is partly 
located within a natural reserve for recreation that was created a few years 
ago. The forest to the south is also seen as special by many people who 
have mapped key natural assets and are keen for it to be preserved.  The 
military exercise area across the water is also a potential constraint due to 
noise.  Finally, the idea of development is controversial and there is a 
campaign to trigger a referendum on the issue. 

However, the municipality is of the view, after having undertaken investiga-
tions and evaluations, that developing Väsby Sjöstad can enhance the area 
and create a model for sustainable development. In line with the policy to 
involve citizens in participative decision making John Thompson and 
Partners and People Owned were appointed to run the Forma Väsby 
Sjöstad Community Charrette. The aim of the Charette was to develop 
further the concepts for the new neighbourhood including the development 
of recreational and other community uses, for residents and visitors to the 
area. 

After a period of organisation and pre-meetings with key stakeholders, the 
Community Charrette was held between 6 and 13 October 2011.  This 
report contains a full and detailed account of the resulting Vision for Väsby 
Sjöstad.  There is a sister report entitled “Forma Väsby Sjöstad Community 
Charrette Report” which focuses on the community inputs and the 
outcomes from the process and concludes with a brief summary of the 
Vision.  
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SammaNfattNING / 
CeNtrala temaN

exeCUTIVe SUmmARy / Key THemeS

The following key themes are a summary of the outcomes from the 
community participation including the meetings held prior to the charrette 
and the Friday and Saturday public charrette sessions.

PoPulatIoN Growth aND DIVerSItY
most people recognised the need to build more homes in order to 
accommodate the growing population. The importance of developing a 
more diverse population in terms of age and income group was also agreed.

eCoNomY
Safeguarding the local economy by making the town attractive to the new 
knowledge based businesses that are replacing older manufacturing 
industries was considered vital. 

barrIerS to Growth
It was recognised that these new businesses found Upplands Väsby 
attractive due to its location but that their employees were reluctant to 
relocate there due to the quality of housing on offer and the poor school 
results.  Noise pollution from airplanes, motorways and the railway were a 
problem for existing residents and would also deter new residents seeking a 
high quality of life.

Följande nyckelteman är en summering från allmänhetens 
deltagande i charetten. I denna sammanfattning ingår 
också de möten med allmänheten som företogs före själva 
charetten.

BeFOLKNINGSTILLVäxT OCH mÅNGFALD
De flesta anser att fler bostäder behövs för att 
tillgodose den växande befolkningen i  kommunen och 
regionen. Det rådde också  enighet kring vikten av att ett 
byggande som  bidrar till en mer ålders- och inkomstmässig
diversifierad befolkning inom kommunen.

eKONOmI
målet är att utveckla den lokala ekonomin genom att 
möjliggöra etablering av nya småskaliga företag. Upplands 
Väsby har en historia som industriort men nu försvinner 
traditionella tillverkningsindustrier till förmån för en 
kunskapsbaserad dito – Upplands Väsby vill vara med.

HINDeR FöR TILLVäxT
många anser att företag upplever Upplands Väsby som 
attraktivt på grund det geografiska läget – nära Stockholm 
och Arlanda. Däremot finns ofta en tveksamhet hos många 
anställda till att flytta till kommunen. Skälen till denna 
tveksamhet kan sökas kvaliteten och utbudet på bostäder 
men också på grund av dåliga resultat i skolan. Buller från 
flygplan, motorvägar och järnvägen var ett problem som och 
kan också bidra till att avskräcka potentiellt nya invånare.

När man utvecklar området 
så måste man se till att 
behålla så mycket av 
skogen som möjligt.
“While developing, ensure to retain as much of the 
forest as possible”

“

”

Det kanske är mer värdefullt 
att tänka sig att minska 
antalet hus och öka kvaliteten 
på dem.
 

“It is perhaps more valuable to think about downsizing 
the number of houses and upgrading the quality”.

“

”
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eko-INNoVatIoN

många betonade vikten av att utveckla ett hållbart samhälle 
och stödde kommunens ambition att Väsby Sjöstad ska på att 
bli Sveriges mest hållbara stadsdel.

NaturreSerVat

Några workshopdeltagare uttryckte idén om ett markbyte 
som innebär att hela eller delar av naturreservatet flyttas 
för att en del av Runbyskogen – med högre naturvärden – 
föreslås inrättas nytt naturreservat. Detta för att skapa ett 
starkare legalt skydd för den populära och artrika skogen till. 
Detta skulle samtidigt möjliggöra en utveckling av kultur och 
rekreation runt Sättra med t ex kaféer, restauranger, och ett 
begränsat antal bostäder. 

PoteNtIell förluSt aV VärDefull 
SkoGSareal

många invånare värnar starkt om att behålla  befintliga 
skogsmiljöer orörda och betonade dess ekologiska och 
rekreationsmässiga värde. Den ”gröna kilens” värde och 
betydelse för regionen framhölls av många och det rådde stor 
enighet om vikten av att skydda och tillgängliggöra detta 
område. Det noterades också att de mest ekologiskt 
värdefulla delarna av skogen idag inte ligger inom 
naturreservatet och är därför sårbara för skador vid för stor 
exploatering.

Varför bYGGa Nära SjöN

många ifrågasatte behovet av att bygga nära mälaren och 
ansåg att det finns områden med bättre potential för 
byggande intill den befintliga tätorten. Det framhölls att 
Upplands Väsby redan har tankar på att bygga för att locka en 
mer blandad befolkning, utveckla alternativa områden som 
lämpar sig för bland annat

villabebyggelse.

rekreatIoN VID mälareN

många önskade fler möjligheter för rekreation i direktkontakt 
med mälaren och att tillgången till  strandkanten förbättras. 
Vatten- och  landbaserad sport bör kunna utvecklas i 
området, parallellt med en utveckling av bland  annat 
gångstråk i vattnet. 

“ Flygplanen är inte ett lika 
stort problem som E4:an – 
den tystnar aldrig.
“The planes are not as much of a problem as the highway 
– it never goes silent.” 

”

eCo-INNoVatIoN

many people stressed the importance of developing sustainably and 
supported the municipality’s ambition to make Väsby Sjöstad Sweden’s 
most sustainable neighbourhood.

Nature reSerVe

Some local people favoured changing the existing boundaries of the nature 
reserve to allow new nature-related cultural and recreational facilities to be 
built there along with food outlets and a limited amount of housing.  It was 
suggested that this proposal should be linked to the creation a new nature 
reserve in Runby forest to ensure there would be an overall increase in 
protected green area for the benefit of the community.  However officers 
from the municipality advised that this would be difficult to achieve.

PoteNtIal loSS of foreSt habItat

People were passionate about maintaining existing forest habitat around the 
town and emphasised its ecological value as well as its importance as a 
recreational resource.  Stockholm’s regional policy of maintaining the ‘green 
wedges’ connecting the city to the countryside was also discussed and it 
was generally agreed that maintaining as much of the forest as possible for 
the benefit of future generations should be a priority.  It was also noted that 
the most ecologically valuable parts of the forest were not within the nature 
reserve and were therefore vulnerable to damage from logging.

whY buIlD Near the lake

many people questioned the need to build in the selected location close to 
the lake as they believed there were adequate sites within the existing 
urban area.  However, the municipality advised that many of these sites 
were affected by noise and they already have plans for developing 
apartments on the remainder so that additional sites are needed to 
accommodate the predicted population growth.  Some people also 
favoured building to higher densities within the town rather than extending 
along the lakeside.  But it was noted that Upplands Väsby already has the 
highest density of Stockholm’s 26 municipalities and building more 
apartments would not attract a more diverse population.
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tIllGäNGlIGhet 

Det framhölls att strandlinjen idag är svårtillgänglig för 
både fordon och fotgängare  samt att vägen in i området 
är överbelastad under sommartid. en åsikt var att om nya 
bostäder ska byggas, så måste man utveckla ett hållbart 
transportsystem med bättre cykel- och gångstråk. en 
utmaning är kollektivtrafik som kräver en relativt hög 
exploateringsgrad.

kommuNIkatIoN

Vissa uttryckte kritik över dålig kommunikation mellan 
politiker och invånare, men möjligheten att delta i detta 
evenemang var allmänt uppskattat. många betonade 
behovet av att utveckla medborgarengagemanget i 
planprocessen. Representanter från kommunen ville 
understryka sitt engagemang för en öppen och 
demokratisk process i arbetet med att utveckla framtida 
utvecklingsplaner.

lakeSIDe reCreatIoN

many people wanted more facilities for recreation and would like to see 
public access to the lakeside improved.

aCCeSSIbIlItY

It was noted that existing access to the lakeside site is poor for both vehicles 
and pedestrians and that there is already serious congestion in summertime.  
It was agreed that if new homes and attractions are to be built, a sustainable 
transport solution will be essential and that recreational cycle and 
pedestrian routes through the forest should also be improved.

CommuNICatIoN

Some people complained of poor communication between politicians and 
the community but the opportunity to participate in the Community 
Charrette was generally appreciated and people stressed the need to 
continue community involvement in the masterplanning process.  Repre-
sentatives from the municipality emphasised their commitment to an open 
and democratic process in developing plans of the town expansion.

Flytta naturreservatet till den 
mer värdefulla skogen.
“Move natural reserve into the valuable forest area”.

 

“
”

Jag vet en person som är 
intresserad av eko-jordbruk och 
kan ta denna idé vidare.
“I even know a person who will be interested in eco 
farming and can take this forward.”

“
”

Jag var emot utveckling här 
men detta ser jag som en 
kompromiss.
“I was against development here but I see this as a 
compromise..”

“
”

Man måste lägga tid på 
utformningen så att allt inte 
ser likadant ut.
“Man måste lägga tid på utformningen så att allt inte ser 
likadant ut.”

“
”

SammaNfattNING / 
CeNtrala temaN

exeCUTIVe SUmmARy / Key THemeS
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Forma Väsby Sjöstad

Skyddat område

Utvecklings- och miljöskyddat 
område

Utveckling av     
området

Huvuddel av 
utvecklingen

Diagram showing redistribution of development northwards and southwards thereby allowing for preservation of the forested hump and viewpoint.
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exeCUTIVe SUmmARy / CONCePT

efter fredagens och lördagens öppna planeringsevenemang 
sammanfattade, analyserade och bedömde JTP- och People 
Owned-teamet resultaten innan de började arbeta med att 
skapa en vision och en preliminär översiktsplan för Väsby 
Sjöstads framtid.  Följande sidor förklarar först konceptet 
bakom denna vision och går sedan vidare med att förklara 
vad som ligger bakom.

Genom det öppna evenemanget framförde allmänheten 
mycket tydliga önskemål om att bevara viktiga särdrag och 
områden i skogen.  Genom att kartlägga placeringen av dessa 
områden och platser med särskilda egenskaper har en ny 
översiktsplan utvecklats.  Strävan att bevara den upphöjda 
puckel med skog som leder till utsiktsplatsen var grundläg-
gande, vilket resulterat i att exploateringsområdet flyttades 
från skogen till norr om Sättra och den södra områdesdelen 
flyttades söderut.

Detta leder till två olika utvecklingsområden med olika 
egenskaper. Den södra delen är främst ett bostadsområde 
med tillhörande bekvämligheter medan Sättra-exploateringen 
innefattar en sjöstad, en permakulturby, vatten- och land-
baserade fritidsanläggningar och eko-jordbruk med livsmedel-
sproduktion.  Allt detta skulle främja kollektivtrafikutbudet 
och bevarandet och förbättringen av skogen och ge bättre 
tillgång för alla.

Före Community Planning-evenemanget tenderade åsikterna 
att gå isär mellan dem som ville bevara naturen och dem som 
accepterade behovet av att exploatera. Community Planning-
processen underlättade dialog och förståelse, vilket har lett till 
skapandet av den nya vision som innefattar hållbar utveckling 
inom en bevarad och förbättrad miljö för att skapa en naturlig 
balans.

Following the Friday and Saturday public sessions the JTP and People 
Owned teams worked to summarise, analyse and assess the outcomes of 
the public sessions before working to create a Vision, including an indicative 
masterplan, for the future of Vasby Sjostad.  The following pages explain 
first the concept behind that Vision and then go on to explain what makes 
up the proposals.

Through the public session the community had demonstrated very clearly 
their desire to see key features and areas within the forest preserved.  
Through mapping the location of these features and areas a new masterplan 
has been developed.  Fundamental to this is the aspiration to preserve the 
raised hump with the forest which leads to the viewpoint and the resultant 
concept of flipping the area of development from the forest to north of 
Sattra and moving the southern section south.  

This leads to two distinct development areas with different characters.  The 
southern area is more a residential area with associated community 
amenities and the Sattra development incorporates a harbour village, a 
permaculture village, water and land based recreation and eco-farming and 
food production.  All this would facilitate the provision of quality public 
transport and the preservation and enhancement of the Forest with 
enhanced access for all.

Prior to the charrette opinions tended to be polarized between those who 
wanted to preserve nature and those who accepted the need for develop-
ment. The charrette process facilitated dialogue and understanding which 
led to the creation of the new Vision which includes sustainable develop-
ment within preserved, enhanced  environment to create a natural balance.

en naturlig balans  a Natural balance
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VäSbY SjöStaD - eN NaturlIG balaNS

Visionen för Väsby Sjöstad består av två olika 
exploateringsområden som ligger norr och söder 
om ett nyligen skyddat skogsområde som omfattar 
klippformationer och utsiktspunkt över sjön.

“Skogbyn” i söder är en ny högkvalitativ stadsdel 
av eko-bostäder med tillgång till ett utmärkt utbud 
av samhällsservice och kommunikationer. Byn är 
omsorgsfullt placerad intill bevarad och hållbart förvaltad 
skog.

Sättra i norr är platsen för en blandning av bostäder och 
fritidsaktiviteter med en ny sjöstad, en strandpromenad, 
husbåtar på mälaren, en ny permakulturby och ett 
ekologiskt, gemensamt jordbruk.

Skogen ska förvaltas av en nybildad förening eller 
stiftelse för att förbättra allmänhetens tillgång till skogen 
för friluftsliv, svamp- och bärplockning och ett bättre 
miljöskydd. 

Visionen syftar till att hitta rätt balans mellan att bevara 
naturvärden och uppnå tillväxt och ekonomiskt välstånd 
i lokalsamhället.

VäSbY SjöStaD – a Natural balaNCe

the Vision for Väsby Sjöstad is of two distinct areas of development 
located to the north and south of a newly protected area of forest which 
includes the rocky outcrops and viewpoint over the lake.  

to the south, the ‘forest village’, a new high quality eco-housing neigh-
bourhood served by excellent community facilities and transport, is 
sensitively sited beside a preserved and sustainably managed forest.  

Sattra to the north is the location for a mix of residential and recreational 
activities with a new harbour village, a boardwalk and houseboats on lake 
malaren and a new permaculture village and organic community farm.  

the forest is to be managed by a newly formed community land company 
or trust for improved accessibility by the community for leisure and 
foraging and enhanced environmental protection. 

the Vision seeks to find the right balance between preserving the natural 
assets and achieving growth and economic prosperity for the community.  
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Väsby Sjöstad - vägledande översiktsplan  Väsby Sjöstad indicative masterplan
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SammaNfattNING / VISIoNeN
exeCUTIVe SUmmARy / VISION

förklarING tIll öVerSIktSPlaNeN:

1. Södra Skogsbyn
    Bilfritt, lägenheter i soligt läge i skogsbryn
2. Södra torget
    Skola, butiker, kafé, mötes- och busshållplats
3. huvudgata i Södra Skogsbyn
    Delat utrymme med lägenheter och en serie av     
    offentliga rum
4. hus i skogsbryn
    Låg densitet av bostäder nära sjö och skog
5. Norra torget
    Bussterminal, lägenheter och offentliga lokaler
6. Norra Skogsbyn
    Låg densitet bostäder
7. eko-hotell
8. förbättrat gång- och cykelstråk
9. Skyddad våtmark i skogen
10. Skyddat berg- och skogsområde
11. Skyddat skogsområde med sjöutsikt
12. kairobadet och kanotklubben
13. flytande hus och offentlig strandpromenad
14. förbättrad marina
15. Sjöstaden
     Kafé, butiker och lägenheter i nära anslutning till
     busshållplats
16. båtklubb
17. befintligt stall
18. ekobyn
     eko-hus, odling och Terra Preta-system
19. Permakulturbyn
     Låg densitet med bostäder i skogsglänta
20. mindre skogsby
     Bilfritt med ekobostäder
21. Strandpromenad
     Bättre väg till picknickområde och stränder

maSterPlaN keY:

1. forest Village South
    Car free solar apartments in woodland pocket
2. forest Village Square 
    School, shops, café, meeting place and bus stop
3. forest Village main Street
    Shared surface with apartments and sequence of public
    spaces 
4. forest Village edge
    Low density housing near lakeside and forest
5. upper forest Village Square
    Bus terminus, apartments and community facilities
6. upper forest Village
    Low density housing
7. eco hotel
8. Improved pedestrian and cycle route
9. Protected forest wetland
10. Protected mountain forest area
11. Protected forest view point to lake
12. kairo and Canoe Club
13. floating Village and public boardwalk
14. Improved marina
15. lakeside Village
     mixed use area with apartments and bus stop
16. boat Club
17. existing stables
18. farm Village
     eco-homes, with Terra Preta system
19. Perma-Culture Village
     Low density solar housing in forest clearing
20. forest hamlet
      Car free eco housing
21. boardwalk
     Improved route to picnic area and beaches
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SammaNfattNING / VäGeN framåt
exeCUTIVe SUmmARy /  THe WAy FORWARD

the forma Vasby Sjostad Charrette process demonstrated that through 
dialogue new resolutions can be found.  Participants recognised the value 
of an inclusive participatory process and as such were keen to see it 
continue.  the first recommendation that came from the community was 
for the establishment of a Vasby Sjostad forum to continue the momen-
tum of the Vision process.

Key suggestions include:

establish a Community forum to encourage further public and stake-
holder involvement in the masterplanning process. the rules of the group:

Individuals may not be discussed•	
Politics is left at the door – this is for the future of the town and its •	
people 
find a leader – no hurry here as candidates often develop into the •	
role.  Someone from the council can fill the role in the short term.
Consider forming special interest groups as part of the forum •	
including eg:
forest / skiing / nature•	
water – boat club, canoe club•	
environment / space and transport•	
Image of the place – culture, sport •	
overarching group looking at the overall strategies•	

engage the wider community and provide regular updates on the 
development of the plan through newsletters and a website.  Investigate 
the use of social networking.

Other activities that are important to undertake include:

Profile raising
raise the profile of VS with a view to attracting new resident/developer 
pioneers with an interest and commitment to sustainable living.

Sustainable Design
appoint a masterplanner with a track record of sustainable design and a 
commitment to involving the community in the decision making process.  
then set about establishing key principles and standards for sustainability 
to ensure community and municipal aspirations for creating a special place 
are fulfilled.  an important part of the sustainable masterplanning process 
is the development of a sustainable transport plan for Vasby Sjostad that 
integrates with the local and regional transport strategy.

Forma Väsby Sjöstad Community Planning-processen vi-
sade att man kan komma fram till nya lösningar genom dia-
log.  Deltagarna insåg värdet av en öppen process där alla 
kunde delta, och var angelägna om att se en fortsättning 
på denna.  För att kunna fortsätta att vara en drivkraft i 
visionsprocessen rekommenderade allmänheten att man 
upprättar ett Väsby Sjöstad-forum.

Viktiga förslag är:
 
Att upprätta ett forum för att främja allmänhetens och 
andra intressenters ytterligare deltagande i detaljplanering-
sprocessen.  Forumets regler:

enskilda personer får inte diskuteras•	
Politik stannar utanför dörren - det gäller framtiden för •	
kommunen och dess invånare
Hitta en ledare - ingen brådska eftersom lämpliga kan-•	
didater ofta växer in i rollen. Någon från kommunen 
skulle kunna fylla rollen på kort sikt.
Att överväga bildandet av särskilda intressegrupper •	
inom forumet, som till exempel:
Skog / skidåkning / natur•	
Vatten - båtklubb, kanotklubb•	
miljö / utrymme och transport•	
Platsens framtoning - kultur, idrott•	
Grupp som ser över de övergripande strategierna•	

engagera hela samhället och ge regelbunden information 
om exploateringsplanerna genom nyhetsbrev och en hem-
sida.  Undersöka användningen av sociala nätverk.

andra aktiviteter som är viktiga att genomföra är:

förhöjd profil
Att höja profilen för Väsby Sjöstad i syfte att locka 
nytänkande invånare / byggherrar som är intresserade och 
engagerade i en hållbar livsstil.

hållbar design
Utse en översiktsplanerare med erfarenhet av hållbar 
design samt ett åtagande att engagera samhället i besluts-
fattandet, och därefter fastställa de viktigaste principerna 
och standarden för hållbarhet.  Detta skulle säkerställa att 
man uppfyller allmänhetens och kommunens ambitioner 
för att skapa en speciell plats.  en viktig del av den hållbara 
översiktsplaneringen är att utveckla en hållbar transport-
plan för Väsby Sjöstad som integreras med den lokala och 
regionala transportstrategin.
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SammaNfattNING / VäGeN framåt
exeCUTIVe SUmmARy /  THe WAy FORWARD

Environmental preservation and enhancement
a key element of the Vision is the future involvement of the community in 
the management and enhancement of the forest.  future actions should 
therefore include:

undertake further surveys to assess the ecological and recreational •	
value of the forest in consultation with local experts.
through the masterplanning process fix the boundaries of the forest •	
area to be protected and enhanced and explore ways of implementing 
statutory protection such as designating it as a nature reserve.
Develop a new ’forest plan’ in consultation with local people and •	
landowners that sets out how protection of areas of ecological value 
can be balanced with the recreational uses of the community.
establish a mechanism for developers to fund the implementation of •	
the ‘forest plan’ including jobs and training for local stewards and 
guides.

Implementation
agree a landowner equalisation agreement•	
Subject to establishment of the forest plan, begin the process of •	
changing the boundaries of the existing nature reserve at Sattra to 
facilitate development of selected areas.
undertake detailed capacity and viability assessment of agreed •	
development areas based on an assessment of requirements for the 
percentage of different housing types.
Develop a phasing and implementation plan underpinned by a sound •	
evidence base.
Select suitable ‘green’ developers and begin phased development.•	

as the forum progresses more activities and actions will be identified.  It 
will be important to react in a flexible manner to ensure broad participa-
tion and to target key groupings that may not be adequately represented.  
although still a relatively innovative approach there are many examples of 
collaborative processes that have added value to developemtn and led to 
the creation of truly involved and sustainable community that are models 
for the future.

the first Vasby Sjostad forum
wednesday 23 November 2011.

miljöskydd och förbättring
en viktig del av visionen är det framtida samhällsengage-
manget i förvaltningen och förädlingen av skogen.  Fram-
tida åtgärder bör därför omfatta:

Att genomföra ytterligare undersökningar för att •	
bedöma ekologiska och rekreativa värden i skogen i 
samråd med lokala experter.
Att i översiktsplaneringsprocessen bestämma gränser-•	
na till den del av skogen som ska skyddas och förbät-
tras, och undersöka möjligheterna till lagstadgat skydd, 
t ex genom att göra det till ett naturreservat. 
Att utveckla en ny “skogsplan”, som fastställer hur sky-•	
ddet av områden med ekologiskt värde kan balanseras 
med allmänhetens fritidsaktiviteter, i samråd med 
lokalbefolkningen och markägare.
Att inrätta en mekanism för att utveckla och finansiera •	
genomförandet av “skogsplanen”, inklusive arbetstill-
fällen och utbildning för lokala förtroendemän och 
guider.

Genomförande
Att utjämna markägarnas insatser utifrån kvadratmeter •	
markinnehav, i syfte att få alla att driva helhetsfrågor.
Att påbörja processen med att ändra gränserna för •	
det befintliga naturreservatet vid Sättra för att un-
derlätta exploateringen av utvalda områden - med 
reservation för etableringen av skogsplanen 
Att genomföra en detaljerad kapacitets- och lönsam-•	
hetsbedömning av överenskomna exploateringsom-
råden, utifrån en bedömning av behovet av  andelarna 
olika hustyper.
Att utveckla en genomförandeplan med olika etapper, •	
som bygger på en gedigen faktabas
Att välja lämpliga “gröna” byggherrar och påbörja •	
exploateringsetapperna.

 Allt eftersom forumet utvecklas kommer fler aktiviteter 
och åtgärder att identifieras.  Det är viktigt att agera på 
ett flexibelt sätt för att säkerställa ett brett deltagande 
och att uppmärksamma viktiga grupperingar som kanske 
inte är tillräckligt representerade.  även om samverkande 
beslutsprocesser fortfarande är relativt nytt som tillvä-
gagångssätt, finns det många exempel på när detta gett 
mervärde åt exploateringar och skapat verkligt engagerade 
och hållbara samhällen, som är modeller för framtiden.

Det första Väsby Sjöstad-forumet
onsdagen 23 november 2011.



 24 | 25 

www.upplandsvasby.se

Population evolution

Befolkningsutveckling 1952-2008

0
5 000

10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000

19
52

19
55

19
58

19
61

19
64

19
67

19
70

19
73

19
76

19
79

19
82

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

www.upplandsvasby.se

upplands Väsby 
train station 

Väsby Sjöstad

arlanda

Population evolution in Upplands Väsby

Location map



PaGe 25

24 | 25

forma VäSbY SjöStaD  CommuNItY Charrette  6-13 oCtober 2011

1. INleDNING
INTRODUCTION

INleDNING
Stockholmsregionen är en av de mest framgångsrika 
regionerna i europa med en blomstrande ekonomi och 
en växande befolkning.  Upplands Väsby är beläget norr 
om Stockholm på väg till Arlanda flygplats och därmed 
ett utmärkt område för investeringar och tillväxt.

efter år av minimal tillväxt, beräknas befolkningen i 
Upplands Väsby, för närvarande nära 40 000 personer, 
öka med mellan 15 000 och 20 000 personer under de 
kommande 20 åren.  Kommunen har dessutom 
ambitioner på att förändra Upplands Väsbys framtoning 
och karaktär, och har inlett ett ambitiöst program för 
regenerering och förnyelse som omfattar produktion av 
välbehövliga nya bostäder.  Väsby Sjöstad har 
identifierats som ett område där upp till 3 000 nya 
bostäder skulle kunna produceras under de närmaste 10 
till 15 åren.

 

Området (Kairo) vid mälaren är en av de mest 
attraktiva platserna i kommunen.  Det har använts 
främst för rekreation under de senaste 100 åren.  Några 
bostäder har dock byggts eller byggts om från 
sommarstugor, och för närvarande finns cirka 30 hushåll 
i området.

Sedan 2007 har idén att utveckla Väsby Sjöstad 
diskuterats, och 2008 ombads stadsbyggnadskontoret 
att ta fram ett vägledande översiktsplan för området.

Projektområdet omfattar Sättra i norr, med fokus på 
hamnen / området vid vattnet och ett upphöjt 
skogsområde i söder med utsikt över vattnet. 
Huvuddelen av de nya bostäderna planeras ligga i den 
södra delen av området.

INtroDuCtIoN
The Stockholm city region is one of the most successful regions in europe 
with a prosperous economy and a growing population.  Upplands Väsby is 
located to the north of Stockholm en route to Arlanda International 
Airport and as such is a prime candidate for investment and growth.  

After years of minimal growth, the population of Upplands Väsby, currently 
close to 40,000 people, is projected to rise by between 15,000 and 20,000 
people over the next 20 years.  In addition, the municipality has ambitions 
to transform the image and quality of the town and has embarked on an 
ambitious programme of regeneration and renewal which includes the 
provision of much needed new housing.  Väsby Sjöstad has been identified 
as an area where up to 3000 new homes could be developed over the next 
10 to 15 years. 

The area beside Lake mälaren is one of the most attractive sites in the 
municipality. It has been used primarily for recreation for the past 100 years 
but a few houses have been built or rebuilt from summerhouses and at 
present there are about 30 households in the area.

Since 2007 the idea of developing Väsby Sjöstad has been discussed and in 
2008 the planning office in the municipality was asked to produce an 
indicative masterplan for the area.

The project area includes Sättra to the north, the harbour/waterside focus, 
and a raised forested area to the south overlooking the water. The majority 
of the housing is planned for the area to the south.
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en reklambroschyr om Upplands Väsby från kommunstyrelsen  A promotinal brochure of Upplands Väsby by the local municipality

Development of messingen
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INleDNING

men, det finns också hinder för denna tänkta utveckling. 
Småbåtshamnen ligger delvis inom ett naturreservat 
avsett för rekreation, skapat för ett par år sedan. 
Skogsområdet i söder ses också som speciellt skyddsvärt 
av många människor som inom området har kartlagt 
nyckelbiotoper och som är måna om att dessa ska 
bevaras. Det militära övningsområdet på andra sidan 
mälaren skulle kunna vara en källa till kraftigt buller och 
skapa begränsningar. Slutligen är idén om att utveckla 
stadsdelen Väsby Sjöstad kontroversiell och det finns en 
kampanj som syftar till att kommunen ska genomföra en 
folkomröstning i frågan.

efter att ha genomfört utredningar och undersökningar 
är det idag kommunledningens uppfattning att det nya 
Väsby Sjöstad kan förbättra området och skapa en 
modell för hållbar utveckling. I linje med politiken att 
involvera medborgarna i beslutsfattandet togs ett beslut 
att anordna en charette i samarbete med John Thomson 
& Partners och People Owned AB. Syfte med denna 
charette var att vidareutveckla konceptet för det nya 
området, inklusive utvecklingen av området i egenskap 
av rekreationsområde, för boende och för besökare.

efter en period av grundlig planering, organisering och 
förmöten med viktiga intressenter genomfördes 
charetten den 6 till 13 oktober 2011. Denna rapport 
innehåller en fullständig och detaljerad redovisning av 
den vision för Väsby sjöstad som blev resultatet. I 
”systerrapporten” - Forma Väsby Sjöstad allmänhetens 
charette – fokuseras de synpunkter och åsikter som 
lämnats av deltagarna och de resultat som erhållits i 
processen. Den sammanfattar också visionen. 

1. INleDNING
INTRODUCTION

INtroDuCtIoN

there are constraints to the development. the harbour area is partly 
located within a natural reserve for recreation that was created a few 
years ago. the forest to the south is also seen as special by many people 
who have mapped key natural assets and are keen for it to be preserved.  
the military exercise area across the water is also a potential constraint 
due to noise.  finally, the idea of development is controversial and there is 
a campaign to trigger a referendum on the issue. 

however, the municipality is of the view, after having undertaken 
investigations and evaluations, that developing Väsby Sjöstad can enhance 
the area and create a model for sustainable development. In line with the 
policy to involve citizens in participative decision making john thompson 
and Partners and People owned were appointed to run the forma Väsby 
Sjöstad Community Charrette. the aim of the Charette was to develop 
further the concepts for the new neighbourhood including the develop-
ment of recreational and other community uses, for residents and visitors 
to the area. 

after a period of organisation and pre-meetings with key stakeholders, 
the Community Charrette was held between 6 and 13 october 2011.  
this report contains a full and detailed account of the resulting Vision for 
Väsby Sjöstad.  there is a sister report entitled “forma Väsby Sjöstad 
Community Charrette report” which focuses on the community inputs 
and the outcomes from the process and concludes with a brief summary 
of the Vision.
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PlaNerINSbakGruND

I den regionala utvecklingsplanen (RUFS), som 
godkändes 2010, ges viktig vägledning om 
planeringspolicyn för den framtida utvecklingen i 
Upplands Väsby.  Den förutspår en befolkningsökning i 
regionen på mellan 17 500 – 26 000 under åren 2010 - 
2030.  För att tillgodose detta behöver Upplands Väsby 
bidra med cirka 200 - 300 nya hus eller lägenheter per 
år under 2010 – 2030, vilket kommer att ge totalt mellan 
4 000 - 6 000 nya hushåll.

RUFS innefattar ett krav på att knyta an nya 
bostadsområden till de befintliga för att skydda 
landskapet och utnyttja befintlig infrastruktur med 
kollektivtrafik.

Följande mål är också av särskild betydelse:

nya bostäder ska byggas i en takt som motsvarar •	
efterfrågan,
nyexploateringar måste försörjas av hållbar trafik,•	
invånarna ska ha god tillgång till arbete, •	
grönområden, vatten och försörjning av el, gas etc,•	
exploateringar bör hushålla med utrymme och energi •	
inom en tätortsstruktur som består av en mängd 
olika bostadstätheter,
människor i tätorter bör ha god tillgång till •	
högkvalitativa naturområden,
tillgång till vattendrag och stränder bör förbättras.•	

2. laNerINGSbakGruND
PLANNING BACKGROUND

PlaNNING baCkGrouND

the rufS regional plan approved in 2010 provides important planning 
policy guidance for the future development of upplands Väsby.   It 
predicts an increase in population within the region of between 175 000 
– 260 000 during 2010-2030. to accommodate this upplands Väsby needs 
to contribute around 200-300 new houses or apartments every year 
during 2010-2030 making a total of between 4 000 – 6 000 new house-
holds.

the rufS includes a requirement to link new development to existing 
settlements in order to protect the landscape and utilise existing 
infrastructure including public transport.  

the following goals are also of particular relevance:

•	New	housing	should	be	built	at	a	pace	that	corresponds	with	demand,	

•	New	development	should	be	served	by	sustainable	transport,

•	Residents	should	have	good	access	to	work,	green	areas,	water	and	
utilities,

•	Development	should	make	economical	use	of	space	and	energy	within	
an urban structure incorporating a variety of  residential densities,

•	People	living	in	urban	areas	should	have	good	access	to	high	quality	natu-
ral environments,

•	Access	to	water	and	beaches	should	be	improved.
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Gröna kilar
I RUFS anges också en strategi för att bevara och 
utveckla “gröna kilar”, vilka skall säkerställa invånarnas 
tillgång till naturområden.  många naturliga grönområden 
nära bostäder har utsetts till naturreservat och är 
därmed skyddade.  även om kilarna som helhet inte har 
något formellt skydd finns det krav på att de ska vara 
minst 500 meter breda och att de mest värdefulla 
områdena (”gröna kärnor”) ska vara minst två 
kvadratkilometer.  Denna policy är utformad för att 
skapa goda förutsättningar för biologisk mångfald och 
för att människor ska få uppleva en variation av naturliga 
miljöer och kulturlandskap.  Andra speciella kvaliteter att 
beakta omfattar tysta områden, stränder och värden 
från gröna kilar som sträcker sig över kommun- och 
länsgränserna.

För att stödja regionens ekonomiska tillväxtsstrategi 
måste Upplands Väsby planera för att tillgodose nya 
industri-och bostadsexploateringar.  
Stadsbyggnadskontoret har därför inlett processen med
att ta fram en ny strategisk plan och har identifierat de 
bästa lägena för expansion, inklusive ett område med 
potential för en hållbar utveckling av ca 3 000 bostäder 
intill mälaren kallad Väsby Sjöstad.

2. PlaNerING bakGruND 
PLANNING BACKGROUND

Green Wedges
the rufS also sets out a strategy for preserving and developing ‘Green 
wedges’ to ensure residents’ access to the natural environment is 
secured.  many areas of natural greenspace close to housing have been 
designated as nature reserves and thus protected.  although the wedges 
as a whole have no formal protection there is a requirement for them to 
be at least 500 metres wide and for the most valuable areas (green cores) 
to be at least 2 square kilometres.  this policy is designed to   create 
good conditions for biodiversity and to allow people to experience a 
variety of natural habitats and cultural landscapes.  other special qualities 
to be considered include quiet areas, beaches and green wedge values 
that stretch over borders of municipalities and counties.

In order to support the region’s economic growth strategy upplands 
Väsby must plan to accommodate new industrial and residential 
development.  the planning authority has therefore embarked on the 
process of producing a new strategic plan and identified preferred 
development locations including a site with potential for accommodating a 
sustainable development of around 3,000 homes adjacent to lake mälaren 
known as Väsby Sjöstad.
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Genom kommunen fick vi information om alla i 
Upplands Väsby som hade kontaktat kommunen i 
samband med Väsby Sjöstad. Denna lista 
kompletterades med företag, organisationer, föreningar, 
politiska partier samt skolor i Väsby området. 

Direkt telefonkontakt togs med dessa personer och 
grupper då möten bokades med dem som ville eller 
hade tid. Feedbacken från dessa möten var varierad men 
de flesta var bekymrade över vad de betraktade som en 
dålig kommunikation runt Väsby Sjöstad från 
kommunens sida. Det fanns en bred acceptans för att 
Upplands Väsby behöver flera bostäder men en oro för 
placeringen och omfattningen av Väsby Sjöstad. Att ta 
hänsyn till den Gröna Kilen och särskilda platser av 
naturvärde samt tillgång till ett större obrutet 
naturområde nämndes ofta. 

Det som också kom fram från intervjuerna var att de 
flesta uppskattade tillgången till naturen men hade olika 
åsikter när det gällde vilka specifika platser som var 
värdefulla. Avsaknaden av en direkt kontakt till vattnet 
nämndes samt behovet av att rusta upp Kairo badplats.

Artiklar och annonser kördes regelbundet i lokalmedia 
innan Community Planning helgen. Utdelning av 
information gjordes på dialogmötet om det nya 
kulturhuset i Väsby och alla organisationer och 
privatpersoner ombads att skicka ut information om 
eventet inom deras nätverk. en speciell inbjudan 
skickades ut till alla som hade deltagit i 
“Stadsbyggnadsdagen” och information delades ut i 
centrumet samt på “Föreningsdagen” och 
loppmarknaden Skopan.

Tre lokala skolor var kontaktades innan eventet men 
endast en, Väsby nya gymnasium, kände att de hade tid 
att uppmana eleverna att delta i evenemanget. 
Informationsskärmarna på Gymnasiet informerade 
regelbundet om eventet. Arbetet med “Community 
Animation” pågick från den 8 september t.o.m. den 5 
oktober.

3.PublICItet & Samhälle aNImerING
PUBLICITy & COmmUNITy ANImATION

we received a list from the local authority of all the upplands Väsby 
residents, who had contacted the local authority regarding Väsby Sjöstad.  
this list was supplemented with companies, organisations, associations, 
political parties and schools operating in the upplands Väsby area.

these individuals and groups were contacted by phone and meetings were 
booked with those who were interested and able to come.  the feedback 
from these meetings varied, but most participants were concerned as 
they considered the local authority’s communication about Väsby Sjöstad 
as poor.  there was broad acceptance of the fact that upplands Väsby 
needs more housing, but a concern for the location and extent of the 
Väsby Sjöstad development.  to consider the “green wedge” and special 
places of natural assets and the access to larger unbroken natural 
environments, was often mentioned.

 what also emerged from the interviews was that most people appreci-
ated the access to nature, but had different opinions with regard to which 
specific places that were valuable.  the absence of direct water access 
was mentioned as well as the need to renovate kairo swimming facilities.

articles and advertisements were regularly run in local media before the 
Community Planning weekend.  Information was distributed at the 
dialogue meeting on the new arts centre in upplands Väsby, and all 
organisations and individuals were asked to forward information about 
the event to their networks.  a special invitation was also sent out to all 
participants in the “town Planning Day” and the “associations’ Day”.  
Information was also distributed in the town centre, as well as at the flea 
market “Skopan”.

three local schools were contacted before the event, but only one, 
upplands Väsby’s new college of further education, felt they had time to 
encourage students to participate in the event.  the information screens 
in the college regularly displayed information about the event. work with 
‘Community animation’ ran from 8 September and through to 5 october.



BRIeFING AT UPPLANDS VäSBy

Following the arrival of the JTP and People Owned teams, the first day was 
spent with breifing regarding the historical development of Upplands Väsby 
the planning and technical background to the development of Väsby Sjöstad.  

The team assembled on Thursday morning 6 October at the municipal 
offices to receive an initial welcome and briefing about the background to 
the project within the context of the future projected growth of the 
Upplands Väsby.  

BUS TOUR

The team then set off on a bus tour of Upplands Väsby to see the ongoing 
regeneration of the town centre and then view the outlying housing and 
employment areas and future development sites.  The tour ended just 
before lunch at the Kairo community centre where the team had lunch.

VäSBy SJöSTAD BRIeFING

Following lunch the team then had further briefing including about the 
concept and technical work undertaken so far on Väsby Sjöstad including 
the early conceptual masterplan and the environmental assessment of the 
area.

SITe WALKABOUT

Following the briefing, the team then set off on a tour of the southern 
forested area of the Väsby Sjöstad site. The team walked up from Kairo and 
into the forest to see the different features including the swamp area and 
the rocky outcrops before finally completing the walking tour at the 
viewpoint overlooking the lake as dusk fell.  As it was getting very dark by 
this stage it was decided not to see the Sättra area on Day One but to take 
the opportunity to explore and assess this area during the following days.

SIGTUNA

Day One of the charrette was completed with a visit to Sigtuna to view this 
historic lakeside settlement, which has been seen as a precedent for the 
development of the new harbour village at Sättra.  The team walked around 
the town to appreciate its scale and relationship with the lake and then 
along the lakeside to see the beautifully designed landscape features 

including the seating and bathing areas.

TeAm AND VeNUe PRePARATION

Following the final briefing the team then spent time discussing the 
organisation and facilitation of the public sessions before walking to the new 
messingen Community School, the venue for the two days of public 
workshops to set up the rooms.

BOAT TRIP 

Prior to the charrette the JTP team had requested an opportunity to view 
the site from the lake as this can give an very different perspective which is 
important to appreciate particularly as the water borne activity will become 
an increasingly important attraction for the area.  So during the team 
working phase of the charrette Charles Campion from JTP was taken out 
on the water by ?? from the boat club.  This tour proved very revealing as it 
highlighted the developed areas along the lakeside and the clearly 
distinguishable separation of the site area into the forested plateau above 
Kairo, the central rocky headland and the lower lying area of Sättra.

Informationsmöte på upplands Väsby
Briefing at Upplands Väsby

Promenad i området
Site Walkabout

kortfattad information om Väsby Sjöstad
Väsby Sjöstad briefing
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4. kortfattaD 
team-INformatIoN

TeAm BRIeFING
SlutlIG GeNomGåNG
Dag två började återigen på kommunens ledningskontor 
med en presentation av Björn eklundh, verkställande 
direktör, om Upplands Väsbys historia och de 
utvecklingsbehov och -ambitioner som finns i 
kommunen.

båttur
Före charretten hade gruppen från JTP önskat en möjlighet 
att se platsen från sjön, eftersom detta kan ge ett mycket 
annorlunda perspektiv. Detta är värdefullt särskilt som 
vattenanknutna verksamheter kommer att bli viktiga 
attraktioner i området. Teamet under Charles Campion på 
JTP åkte ut på sjön med en båt från båtklubben. Denna båttur 
visade sig vara mycket avslöjande eftersom den betonade hur 
områdena längs sjön utvecklats och den klart urskiljbara 
separation av områdets yta i den skogsklädda platå ovanför 
Kairo - den centrala klippiga udden och de lägre liggande 
området Sättra.

Sättra båtklubb
Boatclub

Sigtuna

INformatIoNSmöte På uPPlaNDS VäSbY 
kommuNkoNtor
efter ankomsten ägnade teamet från JTP och People 
Owned den första dagen åt en genomgång av den 
historiska utvecklingen av Upplands Väsby och 
planeringen och den tekniska bakgrunden till projektet 
Väsby Sjöstad.  På förmiddagen, torsdagen den 6 
oktober, välkomnandes teamet på  kommunkontoret för 
att få ett första sammandrag om bakgrunden till 
projektet och den framtida förväntade tillväxten i 
Upplands Väsby.

buSStur
Teamet tog sedan en busstur i Upplands Väsby för att se 
den pågående förnyelsen i stadskärnan, bostadsområden 
och arbetsplatser i utkanten, samt områden för framtida 
exploatering. Turen avslutades på Kairobadet, där 
gruppen serverades lunch. 

kortfattaD INformatIoN om VäSbY 
SjöStaD
efter lunch fick teamet ytterligare en kort genomgång av 
konceptet och det tekniska arbete som hittills hade 
utförts beträffande Väsby Sjöstad.  Genomgången 
inkluderade den tidiga konceptuella översiktsplanen och 
miljöbedömningen av området.

PromeNaD I områDet
efter genomgången, gick teamet på en rundtur skogen i 
södra delen av Väsby Sjöstad, från Kairobadet och in i 
skogen, för att se de olika delarna, inklusive träsket och 
klippformationerna.  Rundturen avslutades på 
utsiktsplatsen där gruppen såg ut över sjön medan 
skymningen föll.  eftersom det började bli mycket mörkt  
beslutade man att skjuta upp tillfället att utforska och 
bedöma Sättra-området till de följande dagarna.

SIGtuNa
Dag ett av charretten avslutades med ett besök i Sigtuna för 
att se denna historiska ”sjöstad” – den kan ses som 
inspiration till utvecklingen av den nya stadsdelen i Upplands 
Väsby. Gruppen gick runt staden för att uppskatta dess 
omfattning och förhållande till sjön och sedan längs sjön för 
att se de vackert utformade landskapselement inklusive 
sittplatser och badplatser.
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ARRIVAL

The participants started to arrive at about 13.45 and were asked to sign in 
before mingling in the foyer, some looking at the exhibition on the 
background to and the future needs and aspirations for the proposal to 
develop Väsby Sjöstad.

INTRODUCTION

The public sessions began at 14.00 with an initial welcome and introduction 
from Johannes Wikman, Communications Director for Upplands Väsby.  He 
then handed over to Göran Cars and marie erikson who explained the 
format of the two days and then the process for the first session, which was 
to include a discussion workshop and a young peoples’ Hands-on Planning 
workshop for students from the ?? school.

WORKSHOP – meTHODOLOGy

Post-It notes were then handed out the participant, who were invited first 
to consider issues in relation to the workshop heading Väsby Sjöstad today.  
They filled in one Post-It per issue and then handed them forward to the 
facilitation team.  The Post-Its were then read out one by one and used to 
stimulate discussion.  The Post-Its were then arranged in themed groups so 
that quickly key issues began to emerge.  Once the issues had been 
identified and discussed fully the group then moved on to the Dreams for 
the future.  Again Post-Its were collected in and discussed before being 
grouped on the wall.  The outcomes from the workshops on both Friday 
and Saturday are set out in the following section.

HANDS ON PLANNING – meTHODOLOGy

In the Hands-on Planning groups participants worked around tables with 
plans and photographs to consider ideas and options for the future of Väsby 
Sjöstad and its relationship to its context.  The groups were given topics 
and facilitated by members of the JTP team.  The groups could decide to 
visit the site before returning to sketch out their ideas which were reported 
back to the plenary session.

WAy FORWARD WORKSHOP

On Saturday afternoon one of the Hands-on Planning groups spent time 
considering the Way Forward for the project including the continuation of 
the community participation process.  The outcomes of all the workshop 
and Hands-on Planning Groups are written up over the following pages.

5. allmäNheteNS aNkomSt oCh 
INtroDuktIoNer

PUBLIC ARRIVAL & INTRODUCTIONS

ANKOmST
Deltagarna började anlända ca 13.45 och blev ombedda 
att skriva in sig innan de minglade i foajén. Vissa tittade 
på utställningen om bakgrunden, de framtida behoven 
och ambitionerna för förslaget om att exploatera Väsby 
Sjöstad.

INLeDNING
mötet med allmänheten började 14.00 med ett 
välkomstanförande från Johannes Wikman, 
informationschef i Upplands Väsby kommun.  efter 
anförandet lämnade han över till Göran Cars och marie 
erikson som förklarade uppläggningen av de två dagarna 
och processen för den första sessionen, som skulle 
omfatta ett diskussionsseminarie och ett praktiskt 
planeringsseminarie för elever från gymnasieskolan.

SemINARIe – meTODIK
Post-it-lappar delades sedan ut till deltagarna, som först 
bjöds in att reflektera över viktiga frågor i förhållande till 
seminariet med titeln Väsby Sjöstad idag.  De fyllde i en 
post-it-lapp per fråga och lämnade dem sedan vidare till 
teamet som ledde seminariet.  Post-it-lapparna lästes 
sedan upp en i taget för att stimulera diskussioner.  
Post-it-lapparna arrangerades därefter i grupper med 
olika teman och och därmed uppstod snabbt 
nyckelfrågor.  Så snart dessa nyckelfrågor hade 
identifierats och diskuterats fullt ut gick gruppen vidare 
till att arbeta med framtidsdrömmar.  Återigen samlades 
post-it-lappar in och diskuterades innan de grupperas på 
väggen. Resultaten från fredagens och lördagens 
seminarier finns i följande avsnitt.

Praktisk planering – metodik
I de praktiska planeringsgrupperna samlades deltagarna 
runt bord med planer och fotografier för att överväga 
idéer och möjligheter för den framtida Väsby Sjöstad 
och dess relation till omgivningen.  Grupperna fick 
teman och assisterades av representanter från JTP-
teamet.  Grupperna hade även möjlighet besöka 
området innan de återvände för att skissa på sina idéer 
som sedan redovisades tillbaka till storgruppen.

Vägen framåt-seminarie
På lördageftermiddagen tillbringade en av de prakiska 
planeringsgrupperna tid med att fundera på vägen 
framåt för projektet, inklusive allmänhetens deltagande i 
processen i fortsättningen.  Resultaten från alla 
seminarier och arbetet i de prakiska planeringsgrupperna 
beskrivs på följande sidor.
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FRIDAy & SATURDAy WORKSHOPS 

FRIDAy - VäSBy SJöSTAD TODAy

Following the workshops jtp/people owned team summarised the key issues 
and actions identified and these are set as below.

Issues

The Nature

Nature is lost, the green wedge becomes narrower.•	

Nature and recreation are important values for current and potential •	
residents in Upplands Väsby, therefore the recreational values has to 
become accessible.

exploitation of forests is irreversible.•	

Transport

Due to the location of Kairo, many will choose travel there by car - this •	
is not sustainable.

Public transport to Kairo will not be enough.•	

Settlements

If the houses are located in the forest, the residents will not have a lake •	
view.

Housing is needed, but this is “wrong” area.•	

Politics

Believes that there should be a referendum on the issue.•	

FRIDAy - VäSBy SJöSTAD TODAy

Solutions

There are essentially two alternatives when it comes to solutions, develop 
or don’t develop.

Sustainability

A long-term environmental plan for the area is needed, and if the •	
development is going ahead, it must be eco-innovative.

ecologic and sustainable solutions, facilitating electric car pools and joint •	
cultivation of organic products.

Develop to minimise the disturbance of the environmental quality. •	

Alternative locations for the development, densify existing areas closer •	
to the town centre.

Settlements

Build low blocks with good sea views, no detached houses.•	

Construction approach•	

Build in phases to enable adjustment to new technologies.•	

many different developers and architects should be involved in the •	
process to create a variety of different houses.

Politics

Believe there should be a referendum on the issue.•	
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efter seminarierna sammanfattade JTP / People Owned-
teamet de viktigaste frågorna och de åtgärder som 
identifierats.  Dessa beskrivs nedan.

frIDaY - VäSbY SjöStaD IDaG

ISSueS

Naturen

Naturen går förlorad, den gröna kilen blir smalare.•	

Natur och rekreation är viktiga värden för de som bor •	
och kan tänkas flytta till Upplands Väsby, därför måste 
rekreationsvärdena göras tillgängliga.

exploatering av skog är en irreversibel handling.•	

transport

På grund av Kairos placering kommer många att välja bilen •	
för att ta sig dit, detta är inte hållbart.

Kollektivtrafiken ut till Kairo kommer inte att räcka till.•	

bebyggelse 

Placeras bebyggelsen i skogen kommer de boende inte ha •	
sjöutsikt.

Bostäder behövs, men detta är ”fel” område.•	

Politik 

Anser att det bör ske en folkomröstning i frågan.•	

6. freDaGS- & lörDaGSSemINarIer
FRIDAy & SATURDAy WORKSHOPS 

frIDaY - VäSbY SjöStaD IDaG

åtGärDer

Det finns i huvudsak två vägar att gå när det kommer till 
lösningar; bygg eller bygg inte.

hållbarhet
Behöver göras en långsiktig miljöplan för området •	
och ska det byggas, skall det göras eko-innovativt.
ekologiska och hållbara lösningar med hjälp av t.ex. •	
elbilspooler och gemensam odling av ekologiska 
produkter.
Bygg så att man stör miljökvaliteterna så lite som •	
möjligt.
Alternativa lokaliseringar för bostäderna, förtäta •	
befintliga områden närmare centrum.

bebyggelse
Bygg lägre hus med god sjöutsikt, inte några villor.•	

byggteknik
Bygg i små etapper för att justeringar till ny teknik ska •	
möjliggöras.
många olika byggherrar och arkitekter skall engageras •	
i processen så att husen inte ser likadana ut.

Politik 
Anser att det bör ske en folkomröstning i frågan.•	

Att bygga Kairohöjden öppnar 
också för rörliga friluftslivet.
“Developing the Kairo elevation also opens for outdoor 
recreation.”

 

“ ”

Vi måste klara att både 
bygga nytt och att bevara 
Stockholms unika kvalité med 
gröna kilar.
“We must be able to create new developments, while 
maintaining Stockholm’s unique quality with green 
wedges.”

“

”

Glöm Väsby Sjöstad och bygg 
i befintliga områden. 
 “Forget about Väsby Sjöstad and develop in existing 
areas.”

“ ”
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När man utvecklar området 
så måste man se till att 
behålla så mycket av skogen 
som möjligt.
“När man utvecklar området så måste man se till att 
behålla så mycket av skogen som möjligt.”

 
  

“

”

SATURDAy - ABOUT UPPLANDS VäSBy

Issues

Nature

Forests and nature should be preserved, as this is one of the •	
greatest assets of Upplands Väsby 

Not enough resources to look after nature•	

Detailed nature inventory to identify different species in the area•	

Improved trails for recreation and a café in the area•	

The need to build in the forest was questioned, as some felt that •	
there are unused sites in the central areas

Develop municipality

Need of more mixed development that attracts a diverse •	
population in terms of age and income.

Need of more venues.•	

Awareness of potential social problems could increase if the •	
municipality grows.

Need of new attractive homes and neighbourhoods that attract •	
new residents.

economy

Upplands Väsby must become more attractive to new •	
businesses.

education

Poor school performance.•	

New college for further education is a good initiative.•	

Communication

Weakness in the way politicians and civil servants inform the •	
community

Noise

“Silence is something we long for.”

Aviation noise, the railway and the motorway disturb the existing •	
settlements.  Therefore, we should build on the west side, 
where it is quieter.

environment

Important to develop environmentally sustainable homes and •	
areas.

SATURDAy - ON UPPLANDS VäSBy

Solutions
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6. freDaG & lörDaG VerkStäDer
FRIDAy & SATURDAy WORKSHOPS

SaturDaY  - om uPPlaNDS VäSbY

ISSueS

Natur

 man ska bevara skog och natur då det är en av U.Vs •	
största tillgångar Inte tillräckligt med resurser för att ta 
hand om naturen

 Ljupgående naturinventering av för att identifiera olika •	
arter i området 

 Förbättrade stigar för rekreation och caféverksamhet i •	
området

 Behovet av att bygga i skogen var ifrågasatt, då vissa •	
ansåg att det finns outnyttjade platser i de centrala 
delarna

utveckla kommunen

Behöver mer blandad bebyggelse som lockar till sig en •	
blandad befolkning i termer av ålder och inkomst.

Behövs fler mötesplatser.•	

medvetenhet om att potentiella sociala problem kan ökas •	
om kommunen blir större.

Behöver nya attraktiva bostäder och bostadsområden •	
som lockar till sig nya Väsbybor.

•	

ekonomi

Upplands Väsby måste bli mer attraktivt för att bli locka •	
till sig nya företag. 

utbildning

Dåliga skolresultat.•	

Nya gymnasiet är ett bra initiativ.•	

kommunikation 

Svaghet i sättet politiker och tjänstemän kommunicerar ut •	
information till befolkningen

buller

”Tystnad är något vi längtar efter”.•	

Buller från flyget, järnvägen och motorvägen stör den •	
befintliga bebyggelsen. Därför borde man bygga på västra 
sidan där det är lugnare.

miljö

Viktigt att bygga miljömässigt hållbara bostäder och •	
områden.

Innan jag följde med på 
denna tur var jag emot 
projektet. Nu är jag mer för, 
men jag är fortfarande inte 
glad över att nature Kommer 
att gå till spillo.
“Before going on the walk, I was against the project. 
Now I’m more in favour, but I’m still not happy about the 
ruining the nature”.

 

“

”

SaturDaY  - om uPPlaNDS VäSbY

åtGärDeN

byggnation

Bygg i centrala delar av Upplands Väsby istället. Testa •	
många olika platser att bygga på. exploatera bara små 
delar av Kairohöjden/Runbyskogen.

Natur

Ta extra hänsyn till naturen och när det byggs ska det •	
göras där höga boendekvalitéer kan uppnås.

rekreation

en bebyggd Kairohöjd ger Väsbyborna större tillgång till •	
Runsahalvön genom ökad kommunikation dit.
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För att informera deltagarna om exempel på ledande hållbar 
stadsdels- och byggnadsutformning, höll team-medlemmen 
Joachim eble från Tyskland två offentliga föredrag, ett på 
fredagskvällen och det andra på lördagen vid lunchtid.  Han 
visade exempel på ekologisk detailjplanering och byggprojekt 
där permakultur-principer tillämpats och där byggnader 
samverkar med naturen och landskapet för att skapa platser 
för människor och samhällen.  Presentationen var till större 
hjälp för att demonstrera ett annat förhållningssätt till 
bostads-ledd utveckling än många hade kunnat föreställa sig, 
och den kunskap som grupperna inhämtade i dessa 
gemensamma sessioner kunde användas i grupparbetena.

Joachim eble är en banbrytande eko-arkitekt och planerare 
som är specialiserad på hållbar design. I mer än 25 år har han 
fokuserat på en arkitektur och stadsplaneringsteori som 
relaterar till humanekologi, utvecklandet av biologiska och 
ekonomiska resurser, liksom solenergi.  Hans företag, med 
säte i Tyskland, har utvecklat omfattande kunskap och 
förtroende för utvecklingen av hållbara byggnader och 
samhällen i många olika länder.

In order to brief participants about examples of leading edge sustainable 
neighbourhood and building design team member Joachim eble from 
Germany made two public presentations, one on Friday evening and a 
second on Saturday lunchtime.  He showed examples of eco-
masterplanning and building projects where permaculture principles are 
applied and where buildings work with nature and the landscape to create 
places for people and communities.  The presentation were very helpful in 
demonstrating a different approach to housing led development than 
perhaps people where imagining and the knowledge fed into the group 
working sessions through the public sessions.

Joachim eble is a pioneering eco-architecture and masterplanner specializing 
in sustainable design. For more than 25 years, he has placed a major focus 
on architectural and urban planning theory relating to human ecology, 
building biology and economic resources, as well as solar energy. As such, 
his firm based in Germany has developed comprehensive knowledge and 
confidence in developing sustainable buildings and communities in many 
different countries.

7. joaChIm ebleS PreSeNtatIoN
JOACHIm eBLe’S PReSeNTATION
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1

2

3

4

5

Key

Caféer, småbutiker och 1. 
strandpromenad

Spårtaxi2. 

blandad bebyggelse3. 

utvecklad badplats4. 

aktivitetshus5. 

1. Cafes, shops and boardwalk

2. PRT

3. mixed development

4. Developed beach

5. Activity youth centre
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uNGDomar

Under den särskilda workshopen tillsammans med 
gymnasieelever i Upplands Väsby framgick att det saknas 
möjligheter för ungdomar att hyra lokaler för att umgås eller 
fira födelsedagar etc. Utbudet av stimulerande aktiviteter är 
en bristvara i kommunen, särskilt efter det att köpcentret 
stänger. Ungdomarna åker hellre till Kista eller Stockholm, då 
de anser att utbudet av aktiviteter är bättre där och att det 
inte upplevs tillräckligt säkert i centrala Väsby under kvällstid. 
ett förslag på aktivitet som dök upp var en motsvarighet till 
fryshuset i Stockholm.

Vad beträffar en exploatering vid Kairo anser ungdomarna att 
den bör präglas av en känsla av intimitet med kvaliteter som 
inte är av centrumkaraktär utan präglas av småbutiker, caféer, 
strandpromenad etc. man anser att det är viktigt att den nya 
stadsdelen känns välkomnande för allmänheten och personer 
utanför kommunen. man vill ta vara på och utveckla de 
kvalitéer som finns vid Kairo och Runbyskogen, för att göra 
området mer kvalitativt vill man förbättra badmöjligheterna 
och tillgången till vattnet i stort.

Tillgång till bra transportmöjligheter och blandat boende för 
ALLA ses som en viktig förutsättning för att den nya 
stadsdelen ska kännas lättåtkomlig och varierande. exempel 
på detta nämns utvecklad busstrafik och bra cykelvägar. 
Utöver dessa vill ungdomarna att man satsar på mer 
nytänkande transportmöjligheter – exempelvis luftburen 
spårtaxi till och från stationen och den nya stadsdelen. Det är 
viktigt att man bygger bostäder för alla åldrar och att de 
arkitektoniska dragen är varierande.

huvudpunkter – key points:

Bättre och fler hyreslokaler för ungdomar•	

Välkomnande stadsdel för ALLA•	

Större och bättre utbud av lugna aktiviteter i nya •	
stadsdelen

Caféer, småbutiker och strandpromenad•	

Bostäder för alla åldrar med varierad arkitektur•	

8. freDaG - PraktISk PlaNerING
FRIDAy HANDS ON PLANNING

En händelserik men lugn 
sjöstad – inte flytta centrum 
till den nya Stadsdelen.
“A busy but quiet harbour village – don’t move the centre 
to the new development.”

“
”

Key

Caféer, småbutiker och 1. 
strandpromenad

Spårtaxi2. 

blandad bebyggelse3. 

utvecklad badplats4. 

aktivitetshus5. 

yOUNG PeOPLe

During the special workshop with college students in Upplands Väsby, the 
lack of opportunities for young people to rent venues for socialising and 
celebrating birthdays etc emerged.  Stimulating activities are in short supply 
in the municipality, especially after the shopping mall has closed for the day.  
young people will rather travel to Kista or Stockholm, where they consider 
the range of activities to be better, and Upplands Väsby town centre is not 
perceived to be safe enough in the evenings.  A facility equivalent to 
“Fryshuset” – a youth centre in Stockholm – was proposed.

The students believe that a development at Kairo should be characterised 
by a sense of intimacy, with qualities that are not of urban nature, but is 
characterised by small shops, cafes, a boardwalk etc.  They believe it is 
important that the new development feels welcoming to the local 
community and visitors from outside the municipality.  They would like to 
take advantage of, and develop, the qualities in Kairo and Runbyskogen. To 
improve the quality of the area, they would like improved swimming 
facilities and water access.

Access to good transport facilities and mixed housing for ALL is seen as an 
important condition to make the new development accessible and varied. 
Improved bus services and cycle links are mentioned as examples of this. In 
addition to this, the students want to invest in more innovative transport 
options - such as the airborne PRT between the station and the new 
development.  Developing housing for all ages with varying architectural 
features is important.

Key Points:

Improve and increase number of venues for young people to rent•	

Welcoming neighbourhood for ALL•	

Bigger and better range of peaceful activities in the new development•	

Cafes, small shops and a boardwalk•	

Housing for all ages with variations in the architecture•	

1. Cafes, shops and boardwalk

2. PRT

3. mixed development

4. Developed beach

5. Activity youth centre
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Högkvalitativ kollektivtrafik är 
nyckeln till hållbarhet!

“ ”
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freDaG – förflYttNING oCh 
tIllGäNGlIGhet

Fokus för fredagens session var gällande transportproblem i 
Upplands Väsby, med särskild hänvisning till Väsby Sjöstad.

Järnvägen och e4an utgör en dubbel barriär som hämmar 
rörelserna i öst-västlig riktining i Upplands Väsby.  Denna 
separation har bidragit till att skapa tydliga och ibland 
splittrade lokala identiteter i kommunen.  öst-västlig trafik på 
mälarvägen, som till stor del utgörs av tunga lastbilar, 
betonades även som en barriär för rörelse i nord-sydlig 
riktning av fotgängare och cyklister, speciellt för förflyttning 
mellan bostadsområdena runt Smedbyskogen och centrum.  
Andra trängselfrågor som lyftes fram gällde Husarvägen öster 
om det stora shoppingcentret och Centralvägen, som går 
genom centrum till pendeltågsstationen.  Trängseln på 
Centralvägen förvärras av koncentrationen av busslinjer som 
stannar vid busstationen utanför pendeltågsstationen.

När det gäller tillgång till Väsby Sjöstads-området togs 
trafiken på Runsavägen under sommarmånaderna upp som 
ett stort problem, med ständiga parkeringsproblem i Kairo-
området.  Sommartrafiken gör Runsavägen riskabel att 
använda för fotgängare och cyklister då gång- och cykelväg 
saknas.  För närvarande är det cirka 75 minuter mellan 
bussarna på en vanlig vardag. Vikten av anslutningen för 
fotgängare och cyklister till Runbyskogen via Långtomtastigen 
belystes också.

8. freDaG - PraktISk PlaNerING
FRIDAy HANDS ON PLANNING

5

3

8

7

36

1

6

2

Key

key

1. Dåliga öst-västliga

 förbindelser

2. trångt för bussar

3. trafikstockning

4. barriärer för gående

5. tung trafik

6. Gröna kilar

7. trafiksäkehet

8. Parkering

mOVemeNT AND ACCeSSIBILITy, FRIDAy

The focus of Friday’s session was on current transport issues in Upplands 
Vasby, with specific reference Vasby Sjostad.

Within Upplands Vasby, the twin barriers of the railway and the e4 
motorway inhibits east-west movements and this severance has contributed 
to the establishment of distinct and sometimes divisive local identities within 
communities. east-west traffic on the malarvagen, including a significant 
proportion of heavy goods vehicles, was also highlighted as a barrier to 
north-south movements by pedestrians and cyclists, particularly for 
journeys between the residential areas around the Smedbyskogen and the 
town centre.  Other congestion issues were highlighted on the Husarvagen 
to the east of the main shopping centre and the Centralvagen through the 
town centre to the railway station, with the latter issue exacerbated by the 
concentration of bus routes accessing the main bus terminal by the station. 

In terms of access to the Vasby Sjostad area, busy traffic on the Runsavagen 
was highlighted as a major issue during the summer bathing months, with 
consequent parking problems in the Kairoplatan area. The summer traffic 
makes it perilous for pedestrians and cyclists to use the Runsavagen due to 
the lack of a dedicated footpath or cycleway. Currently the bus service 
frequency is around 75 minutes on a standard weekday. The importance of 
the Runby Forest connection via the Langtomtastigen (? OK!) for 
pedestrians and cyclists was also highlighted.

1. Poor east-west connections

2. Congestion for buses

3. Traffic congestion

4. Barriers for pedestrians

5. Heavy traffic

6. Green wedges

7. Road safety

8. Parking
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1

1

10

2

2

2

3

4

5

5

8

6

7

89

2

2

Key
Dåliga öst-västliga förbindelser för 1. 
gående och cyklister. 
frekvent använd av närboende och 2. 
besökare från närområdet.  
frekvent använd av närboend eoch av 3. 
besökar från platser mer än 30 km 
bort.
båtklubb – inhängnad och låst4. 
Sjövägen till Stockholm och Sigtuna.5. 
hagängen – ett lämpligare område 6. 
förutveckling.
Grustag älvsunda – ett lämpligare 7. 
område för utveckling.
begränsad tillgång till mark på grund 8. 
av ägarförållanden. 
att bygga här skulle skära av 9. 
upplandsleden. 
Parkeringarna är oattraktiva och 10. 
alltid fulla. är finns inga träd.

Poor east-west connections for 1. 
pedestrians and cyclists.

Frequent use by local residents and 2. 
visitors from the region.

Frequent use by local residents and 3. 
visitors from places more than 30 km 
away.

Boat club - fenced and locked.4. 

The sea route to Stockholm and Sigtuna.5. 

Hagängen - a more appropriate area for 6. 
development.

älvsunda gravel pit - a more appropriate 7. 
area for development.

Limited access to land due to ownership.8. 

To build here would cut off the 9. 
Upplands-link.

Parking is unattractive and always full. 10. 
There are no trees
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Runby Forest är det 
populäraste området i 
Upplands Väsby.
“Runby Forest is the most popular area in 

Upplands Väsby.”

“
”

the bIGGer PICture 

Gruppdiskussionen med temat “The Bigger Picture” 
koncentrerades runt ett större sammanhang och 
platsernas relation till Upplands Väsby som helhet, med 
fokus på de befintliga fritidsanläggningar som staden 
erbjuder.

Gruppen enades om att det finns behov av att övervin-
na den avskiljning som e4an och järnvägen orsakar.  För 
närvarande finns det inte tillräckligt med högkvalitativa 
förbindelser för fotgängare / cyklister mellan de östra 
och västra stadsdelarna.  Den allmänna uppfattningen 
är att det finns möjligheter att kunna erbjuda ett bra 
cykelnätverk i kommunen.

Gruppen diskuterade befintliga parker och öppna ytor 
i kommunen och enades om att dessa används flitigt 
av lokalbefolkningen för kortare oplanerade dagsut-
flykter, som bad (sommar), skridskoåkning (vinter), 
fiske, hundpromenader, löpning, skidåkning (vinter) och 
fågelskådning.  Gruppen ansåg att Runbyskogen var det 
mest populära friluftsområdet i Upplands Väsby.  män-
niskor kommer från närområden och längre håll (upp till 
30 km) för längre besök.  Skogen erbjuder ytterligare 
aktiviteter, som orientering, ridning, bär- och svamp-
plockning.  Gruppen befarade också att en exploatering 
här skulle kunde leda till störningar på vandringsleden 
och förstöra den “orörda” känslan i skogen.  Gruppen 
ansåg att Hagängen och grustaget var mer gynnsamma 
områden för förnyelse och utveckling

THe BIGGeR PICTURe 

The ‘Bigger Picture’ group discussions concentrated on the wider context 
and the sites relationship with the town as a whole, focussing on existing 
recreational facilities that the town has to offer. 

The group agreed there is a need to overcome the severance of the e4 and 
railway, currently there are not enough high quality pedestrian/cycle 
crossings connections east and west across town. It was generally thought 
that the town has potential to offer a good cycling network.

The group discussed the existing parks and open space within the town and 
agreed that they are intensively used by local people living nearby for short 
stay, daily unplanned visits. main uses include swimming (summer), skating 
(winter) and fishing, dog walking, running & skiing (winter) and bird 
watching. The group considered the Runby Forest to be the most popular 
recreational area in Upplands Vasby, people come from nearby and from 
afar (up to 30km) for longer stay visits. The forest offers additional activities 
of orienteering and horse riding, berry and mushroom picking. They also felt 
that development here would cause potential disruption to the National 
walking trail and spoil the forests ‘untouched’ feeling. The group considered 
Hagängen and the gravel pit as more favourable areas to regenerate and 
develop.

8. freDaG - PraktISk PlaNerING
FRIDAy HANDS ON PLANNING
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1 2

5

4

1

5

Key

Potential för fler hus1. 

lämna detta område som 2. 
det är

bygg kaféer och 3. 
restauranger längs vattnet.

behåll befintlig bredd på 4. 
vägen

möjlig ny väg in.5. 

byggmöjligheter?6. 

Om någon skulle 
bo här tror jag att 
de skulle föredra 
att se på sjön 
hellre än på 
skogen.
“I think anyone who was to live 
here, would prefer to look at the 
lake, rather than the forest.”

“

”

Potential for more houses1. 

Leave this area as it is2. 

Build cafes and restaurants along the 3. 
waterfront

maintain the existing width of the road4. 

Possible new access5. 

Building opportunities?6. 
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DeN Perfekta PlaNeN
Gruppdiskussionen med temat “Den perfekta planen” var 
koncentrerad på om expoatering överhuvudtaget borde 
genomföras och i så fall var?

Gruppen enades om att området behöver bebyggas till en 
del med tanke på det fantastiska läget, men ansåg samtidigt 
att skogen måste behållas.  Diskussionen handlade i första 
hand om var exploateringen kunde ske med skogsområdet 
bibehållet.

Planeringen påverkades mycket av en medlem i miljöpartiet. 
Idéerna var att “bygga närmare sjön” och lämna skogen som 
den är.  Områdena bakom marinan och det befintliga stallet 
identifierades som potentiella områden för exploatering, vilka 
skulle ge höga fastighetsvärden.

Den befintliga bilvägen skulle behållas och möjligheter till en 
ny väg, parallellt i väster, identifierades.  Det fanns ett starkt 
stöd för kaféer och restauranger längs marinans sträckning.  
man enades om att invånarna i det nya området skulle 
föredra att ha sjöutsikt framför att bo i hus som var 
inbäddade bland träd, och därmed borde viss exploatering 
ske längs vattnet.

8. freDaG - PraktISk PlaNerING
FRIDAy HANDS ON PLANNING

THe PeRFeCT PLAN

The ‘perfect plan’ group discussion concentrated on whether development 
should happen or not and if it was to happen, where would It be?

The group agreed that the site area needs to have some development given 
the prime location of the site at the same time, the forest needs to be 
retained. The discussion was primarily about where development was to 
take place with the forest area retained.

The plan was entirely influenced by a member of the green party. The ideas 
were to ‘build closer to the lake’ and leave the forest as is. The areas behind 
the marina and existing horse stables was identified as a potential area for 
development which would yield high property values.

The existing vehicular road was to be retained and the potential for a new 
route parallel, but more to the west was identified. There was strong 
support for cafes and restaurants along the marina stretch. It was agreed 
that people who living in the development would prefer to look at the lake 
than being nestled amongst trees and hence some development should be 
long the waterfront.
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1

4

5
6

8

3

8

2

7

Key

byn vid eko-gården1. 

by vid skogstjärnen2. 

Vattenbyn3. 

Sjöparken4. 

områdets centrala torg5. 

utsiktspunkt6. 

existerande hus7. 

möjligt att förstärka kärren 8. 

 för att stärka biodiversiteten 

 och de arter som lever där

The village by the eco-farm1. 

Village by the forest lake2. 

Water village3. 

Lake park4. 

The area's central square5. 

View point6. 

existing house7. 

Opportunity to strengthen the marshes 8. 
to enhance biodiversity and the species 
that live there
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Att identifiera 
egenskaperna hos en plats 
och utforma expolateringen 
kring dem.
.

“

”

three VIllaGeS

The ‘three villages’ group discussion that ran alongside the ‘perfect plan 
‘discussion and therefore some ideas from the ‘perfect plan’ have been 
illustrated here. The group consisted of the design team and the members 
of the public. The discussion was about having development in smaller 
clusters other than a widespread development on the site.  

“Identify the qualities of a place and design around 
them”.

To do this, small pockets were identified for development which would 
resonate the characters of the site namely, a mountain lake view village, a 
water village and an eco-farm village. 

In general, most group members were pleased with the idea of having 
clusters of development. However, there were concerns that eco-farming at 
a small scale wouldn’t be sustainable in Sweden. There were also concerns 
raised about where the boats that presently park at the marina would go.

tre bYar

Gruppdiskussionen med temat “De tre byarna” löpte 
parallellt med gruppdiskussionen “Den perfekta planen” och 
därför illustreras några idéer från ”Den perfekta planen “ här.  
Gruppen bestod av design-teamet och deltagare från 
allmänheten.  Diskussionen handlade om att indela 
exploateringen i mindre områden, istället för att genomföra 
en utbredd exploatering i området.

För att göra detta identifierades små delområden för 
expolatering som skulle förstärka karaktärerna på området, 
nämligen en by med sjöutsikt, en by vid vattnet och en 
ekologisk lantbruksby.

Generellt var gruppmedlemmarna positiva till idén att indela 
expolateringen i kluster.  Det fanns dock tvivel på om 
småskalig, ekologisk odling skulle vara hållbar i Sverige.  man 
var också fundersam över var de båtar som för närvarande 
lägger till vid småbåtshamnen skulle lägga till. ske längs vattnet.

8. freDaG - PraktISk PlaNerING
FRIDAy HANDS ON PLANNING
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Key
Transportsystemen måste vara genomtänkta1. 

Bygg inte I sluttningen2. 

Området måste vara innovativt och spännande3. 

Utvecklingen måse få ske steg för steg4. 

Rekreations och naturvärden måste respekteras5. 

Intressenter kan påverka den långsiktiga utvecklingen •	
genom att delta I processer som denna

Olika grupper kan vinna på att delta I dialogen•	

1

5

3

2

4

Transport systems must be thought through1. 

Do not develop the hillside2. 

The area must be innovative and exciting3. 

The development must progress one step at the time4. 

Recreational and natural values must be respected5. 

Stakeholders can influence the long-term development by participating 6. 
in processes such as this

Different groups can gain from participating in the dialogue7. 
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Natur & frItID

Denna grupp behandlade landskapets och skogsområdenas 
särskilda egenskaper i Väsby Sjöstad.  Gruppen uttryckte 
speciellt att de inte ville ha ett bostadsområde längs branten 
och i området längs vattnet, vilket används av badgäster och 
kanotister.  I skogen är det viktigt att förstå vad som är 
speciellt och hur den används och åtnjuts av allmänheten.  
medan viss byggnation kan vara acceptabel får den inte 
förstöra dessa speciella områden och hindra människor från 
att vara där och njuta av allt det som skogen har att erbjuda.  
man identifierade särskilda områden med speciella inslag, som 
klippformationer, svamp och blåbärsställen, och träsk.  All 
exploatering ska vara av hög-kvalitativ miljödesign och 
använda den senaste innovativa tekniken för att säkerställa 
högsta möjliga hållbarhet.  Trafiken till och inom Väsby 
Sjöstad bör också vara innovativ och sikta på högsta möjliga 
hållbarhetsstandard.

Man måste förstå och 
respektera naturvärdena I 
området.
“You have to understand and respect the natural 
assets in the area.”

“
”

eColoGY & leISure

This group was concerned with the special characteristic of the landscape 
and forest areas at Vasby Sjostad.  The group specifically didn’t want to see 
housing development along the escarpment and waterfront which is used 
by the bathers and canoeists.  Within the forest it is important to 
understand what is special there and how the forest is used and enjoyed by 
the community.  Whilst some building may be acceptable it should not 
destroy these special areas and stop people’s access to and enjoyment of all 
that the forest has to offer.  Specific areas were identified with special 
elements such as rocky outcrops, mushroom and blueberry areas and 
swamps.  Any development should be of the highest environmental design 
quality and use the latest innovative technologies to ensure the highest 
levels of sustainability for the development.  Transportation to and within 
Vasby Sjostad should also be innovative and aim at the highest 
sustainainability standards.

8. freDaG - PraktISk PlaNerING
FRIDAy HANDS ON PLANNING
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freDaG - PromeNaDGruPP

en grupp boende gick till området med JTP-teamets 
medlemmar för en guidad tur som anordnades av Fredrik 
Drotte och hans team.

Diskussion om möjligheter till exploatering i Sättra-området, 
och i stället skydda skogen.

Diskussion om att hitta sätt att skydda känsliga biotoper från 
ökad mänsklig närvaro, t.ex via gångbryggor och utbildning / 
tolkning.

Diskussion om behovet av buffertzoner mellan skyddade 
områden och exploaterade områden i utkanten.

Attraktioner för svampplockning!

Key Points
•	 Utveckla	Sättra	istället	för	höjden	ovanför	Kairo
•	 Skydda	viktiga	nyckelbiotoper
•	 Buffertzoner	mot	känsliga	områden
•	 Svamp

8. freDaG - PromeNaDGruPP
FRIDAy WALKABOUT

Innan jag följde med på 
denna tur var jag emot 
projektet. Nu är.
jag mer för, men jag är 
fortfarande inte glad över 
att nature Kommer att gå 
till spillo.
“Before going on the walk I was against this project.  
Now I’m more in favour, but I am still not happy about 
the destruction of nature”.

”

“

frIDaY walkabout GrouP 

A group of residents went to the site with JTP team members for a guided 
tour organised by Fredrik Drötte and other members of his team

Discussion of opportunities to allow development in Sättra area, and 
protect the forest instead.

Discussion of finding ways to protect delicate bio-topes from increased 
human access; e.g. boardwalks, education/interpretation.

Discussion of need for buffer zones between protection areas and edge 
developed areas

Attractions of mushroom picking! 

Key Points

	•	Develop	Sättra	instead	of	the	elevation	above	the	Cairo

	•	Protect	important	key	habitats

	•	Buffer	zones	to	sensitive	areas

	•	Mushrooms
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ShoPPINGCeNter

På lördagen satte JTP / People Owned-temaet upp i ett stånd 
på köpcentret för att fråga lokalbefolkningen om deras syn på 
framtiden för Väsby Sjöstad.  Nedan finns sammanfattningen 
av de samtal som hölls:

Problem:

Vacker natur – var försiktig med skogen.•	

högt naturvärde.•	

framtiden känns osäker. bör vara försiktig med planer.•	

upplands Väsby är inte tillräckligt utvecklat för •	
barnfamiljer.

behövs både fler och bättre boenden och kvalitativa •	
lekplatser.

Drömmar:

upplands Väsby behöver ett område, utanför centrum, •	
som lockar till sig turister/aktiviteter.

att bo vid vattnet skulle vara jättefint.•	

möjlighet att kunna utnyttja området kring kairo/•	
runbyskogen bättre för allmänheten.

Vackrare och bättre centrum med biograf, konst- och •	
kulturmöjligheter.

bättre kommunikationsmöjligheter till området kring •	
kairo, oavsett exploatering i området.

8. lörDaG – PraktISk PlaNerING
SATURDAy HANDS-ON PLANNING

Jag tror att all byggnation i 
och omkring Upplansd 
Väsby är till fördel för 
invånarna.
“I believe that any construction in and around 
Upplands Väsby benefits the local residents.”

”

“

ShoPPING mall 

On Saturday the JTP/People Owned team set up a stall at the shopping mall 
to ask local people their views of the future of Väsby Sjöstad. Below is the 
summary of the conversations held: 

Problem:

Beautiful nature - be careful with the forest.•	

Valuable nature.•	

The future seems uncertain. Should be cautious planning.•	

Upplands Väsby is not sufficiently developed for families with children.•	

Improved housing and quality playgrounds are required.•	

Dreams:

Upplands Väsby needs an area outside the town centre, which attracts •	
tourists / activities.

Living by the waterfront would be great.•	

Possibility for the public to take better advantage of the area around •	
Kairo / Runbyskogen.

more beautiful and improved town centre with cinema, arts and •	
cultural facilities.

Better communication to the area around Kairo, regardless of •	
exploitation in the area.
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eko-jordbruk, lättillgängliga naturupplevelser i området etc.
Key

Befintliga bostäder1. 

Drömgård2. 

Korridor för lokalproducerad mat3. 

ekomarina4. 

Skogsby5. 

Nytt naturreservat6. 

ekologisk trädgårdsmästarbostad7. 

Värdefullt skogsområde8. 

Solig by för permakultur9. 

Föreslagen parkering10. 

1

4

5

6

8

10

8

9

7

8

8

8

2
3

existing housing1. 

 Dream farm2. 

 Corridor for locally produced 3. 
food

 eco-marine4. 

 Forest village5. 

 New nature reserve6. 

 ecological lodge7. 

 Valuable forest area8. 

A sunny village of permaculture9. 

 Proposed parking10. 
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DowNSIZe-uPGraDe

This group of four people was formed on the morning of workshop day 2. 
The discussions were about how we could look at the project as a 
development of the site as opposed to development of houses. i.e consider 

‘downsizing the number of houses and upgrading the quality of the site.’

Discussions were more about how this could be achieved.  How do we 
improve the quality?

As a first thought, the group discussed the possibility of moving the natural 
reserve to a more suitable and valuable forest area. There were concerns 
about moving the reserve because someone said 

‘law is law and that cannot be changed’.

The discussion then moved on with other ways of improving the quality 
such as sustainable approach to transport within the development, 
eco-farming, easy access to the natural  characteristics of the site, etc.

traPPa Ner - uPPGraDerING

Tanken med denna översiktsplan är att inte bara fokusera på 
antalet bostäder. Idén var istället att minska antalet bostäder 
för at t kunna öka kvaliteten i området. en av tankarna här 
var att flytta det befintliga naturreservatet för att istället 
skydda de värdefulla skogsområdena. 

Denna grupp av fyra personer bildades på morgonen av den 
andra seminariedagen.  Diskussionerna handlade om hur vi 
kan se projektet som en utveckling av området i motsats till 
en utveckling av hus, d v s överväga en “nedtrappning av 
antalet hus och en uppgradering av kvaliteten på området.”

Diskussionerna handlade mest om hur detta skulle kunna 
uppnås. Hur förbättrar vi kvaliteten?

Som en första idé, diskuterade gruppen möjligheten att flytta 
naturreservatet till ett mer passande och värdefullt 
skogsområde.  man var dock bekymrad över möjligheten av 
att flytta reservatet eftersom någon sa:  “Lagen är lagen och 
den kan inte ändras”.

 Diskussionen gick sedan in på andra sätt att förbättra 
kvaliteten, såsom hållbara trafiklösningar inom området, 

Kanske är det mer 
värdefullt att tänka på att 
minska antalet bostäder 
och förbättra kvalitén.
“Perhaps it is more useful to think about reducing the 
number of homes and improve the quality.”

“

”

8. lörDaG – PraktISk PlaNerING
SATURDAy HANDS-ON PLANNING
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1

4

5

2

3

Key
Förbättra gång- och cykelvägar längs 1. 
Runsavägen

Bra gång- / cykelvägar till stationen och 2. 
centrum

Strandpromenad för att öppna privatiserad 3. 
sjösida

Kompakt exploatering längs klippkanten (se 4. 
x-section samt plan)

Sekvens av exploateringar från eds Allé till 5. 
Sättra

Hitta områden i centrum för att undvika 6. 
behov av att exploatera i Väsby Sjöstad – t ex 
längs järnvägen och e4an

 Behov av en “Vision för e4an”7. 

Improve pedestrian and cycle arrangements along 1. 
Runsavägen

Good pedestrian/cycle links to station and town 2. 
centre

Boardwalk to open up privatised waterfront3. 

Compact development along cliff edge (see 4. 
x-sextion as well as plan)

Sequence of developments from erdsallee to Sättra5. 

Look for town centre sites, so as to avoid need to 6. 
develop at Väsby Sjöstad – e.g. along railway and e4 
highway

Need for a ‘Vision for the e4’7. 
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här eller Där?

en deltagare som var intresserad av att veta vad 
exploateringen hade att erbjuda initierade en grupp att 
utforska detta, men sedan anslöt människor som var mer 
oroade över inverkan av exploateringen och andra som var 
helt emot all utveckling.

Varför diskuterar vi alltid 
bara det vi förlorar? Varför 
kan vi inte diskutera vad 
som är nyttan?
“Why are we always discussing what we are losing?  
Why can’t we discuss what we might gain?”

“

”

here or there?

A group initiated by a participant interested in finding out what the 
development might offer, but then joined by people more concerned about 

the impact and those totally opposed to any development.   

8. lörDaG – PraktISk PlaNerING
SATURDAy HANDS-ON PLANNING
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Frågeställningarna kring 
hållbara 
kommunikationsmedel 
förändras när alla bilar 
körs på miljövänligt 
bränsle och människor 
övergår till samåkning 
eller bilpooler.
“The issues around sustainable transport change 
when all cars run on green energy and people 
adopt car-sharing or car-pooling.”

“

”

2

1

1

2
3

a en bredare översiktsplan

Fickor av bostäder I skogen1. 

Ny busslinje2. 

Båtrutter till Stockholm, Sigtuna och Uppsala3. 

A) Wider area plan:

Pockets of housing in woods1. 

New bus route2. 

Boat trip routes to Stockholm, Sigtuna 3. 
and Uppsala

”
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täNk PoSItIVt!

en grupp försökte utforska fördelarna med exploateringen, 
inklusive en ung familj som trodde att de skulle vilja bo i en 
framtida Väsby Sjöstad.  Gruppen diskuterade fördelarna 
med att göra området mera tillgängligt för att kunna erbjuda 
kvalitetsboende nära naturen för människor i alla åldrar, och 
tillgodose befolkningsökningen i Upplands Väsby.

De såg det som en möjlighet att erbjuda ett sortiment av 
bostadstyper av innovativ design, och rekommenderade att 
dessa uppfördes med hjälp av ett antal mindre byggherrar 
snarare än av stora företag med standardhustyper -  ett 
”Tutti Frutti-tillvägagångssätt”.

4

3

2

1

12

4
3

5

thINk + IVe!

A group trying to explore the benefits of development, including a young 
family who think they would like to live in a future development at Väsby 
Sjöstad.  The group discussed the benefits of opening up the area to 
provide good quality housing, close to nature, for people of all ages, to 
accommodate the increasing population of Upplands Väsby.

They saw it as an opportunity to provide a range of dwelling types and 
innovative designs, and recommended that these should be built by a range 
of small developers rather than large companies with standard house types; 
Tutti Frutti’ approach.

b Plan för området

Den magiska triangeln våtmarken 1. 
– hällmarkstallskogen - 
utsiktspunkten

Linjär utveckling I skogen2. 

Hus med utsikt byggs på 3. 
sluttningarna

Den marina byn – en tät by där 4. 
båtklubben ligger idag. med 
skolor och affär

Flytta naturreservatet från Sättra 5. 
till skogen

B) Larger scale plan:

The magic Triangle of wetlands, 1. 
Hällmarkstallskog and Hällmarkstallskog 
och utsiktspunkt

Linear development in woods2. 

Houses on slopes with views3. 

marina village – dense/compact, with 4. 
school and shops

Relocate nature reserve from Sättra to 5. 
forest

8. lörDaG – PraktISk PlaNerING
SATURDAy HANDS-ON PLANNING
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8

9

1

1

102

11

8

11

10

3

8

8

8
6

5
4

7

11
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komPromISSeN

Gruppen med temat “Kompromissen” bestod av en 
blandning av representanter för allmänheten, miljöpartiet och 
design-teamet.  Diskussionen handlade om att sammanfatta 
och hitta en lösning för området med hänsyn till de frågor 
som togs upp under det två dagar långa Community Planning-
evenemanget, dvs att exploatera men samtidigt skydda 
skogen.

Gruppen var överens om att vi kan komma till en 
kompromiss genom att exploatera mindre kluster och arbeta 
runt områdets topografi och karaktär.

mot slutet av seminariet var gruppen enig om att om 
området skulle exploateras var detta definitivt den rätta 
vägen. en person sa till och med:

Det fanns en hel del entusiasm i gruppen och en ledamot var 
angelägen om att skapa ett Väsby-forum för att fortsätta 
denna tankeprocess, diskutera idéer och ha en öppen dialog 
mellan människor och planerare.

Jag var emot en 
exploatering I detta 
området men jag ser detta 
som en kompromiss

“

”

8. lörDaG – PraktISk PlaNerING
SATURDAy HANDS-ON PLANNING

the ComPromISe

‘The compromise’ group consisted of a mix of members from the public, 
the green party and the design team. The discussion was about summarising 
and coming up with a solution for the site in consideration of the issues 
raised during the course of the 2 day community planning workshop. 

i.e. develop but protect the forest. 

The group agreed that we can come to a compromise by developing in 
smaller clusters and working around the topography and character of the 
site.

Towards the end of the workshop, there was an agreement within the 
group that if this site was to develop, this is definitely a good direction to go. 
One person even said: 

“I was against developing here but I see this as a good 
compromise.”

There was a fair bit of enthusiasm in the group where one member was 
keen to create a Vasby forum to continue this thought process, discuss ideas 
and have a dialogue with people and planners.

key
Förbättra befintlig sumpmark1. 

Ingen exploatering 2. 

mindre utvidgning av befintligt vägnät3. 

Drömgård4. 

Solig ekoby5. 

Nytt naturreservat6. 

ekomarina7. 

Värdefulla skogsfickor8. 

Gemensam parkering & pendeltrafik9. 

Föreslagen exploatering av bostäder10. 

möjlig utvidgning av förslaget11. 

Improve existing swamp1. 

No exploitation2. 

minor expansion of existing road 3. 
network

Dream farm4. 

Sunny eco-village5. 

New nature reserve6. 

eco-marine7. 

Valuable forest pockets8. 

Shared parking & shuttle services9. 

Proposed residential development10. 

Possible extension of the proposal11. 
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9

4

5

4

2

1

4
4

4
5

7

3

7

6

2

8

7

3

8

key
Interurbana gröna länkar1. 

Urbana gröna länkar2. 

Tillgång till väg 3. 

Parkering4. 

Kollektivtrafik5. 

Tillgång till stationen6. 

Tillgång till arbetet7. 

Tillgång till detaljhandel8. 

Transportbestämmelser för 9. 
existerande bostadsområden

Interurban green links1. 

Urban green links2. 

Access to road3. 

Parking4. 

Public transport5. 

Access to station6. 

Access to work7. 

Access to retail8. 

Transport regulations for existing 9. 
residential areas
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rörelSe oCh tIllGäNGlIGhet

fokus i gruppen var att titta på möjliga transportlösningar 
till problem som belystes i fredagsgruppen.  att förbättra 
miljövänliga förbindelser mellan Väsby Sjöstad och upplands 
Väsby via runbyskogen sågs som viktigt.  Särskilt viktigt 
ansågs det att kunna garantera tydligt definierade vägar för 
fotgängare och cyklister till viktiga destinationer i tätorten, 
såsom järnvägsstationen och shoppingcentret, samt att 
tillhandahålla vägvisning och information av god kvalitet.  
möjligheten att tillhandahålla en miljövänlig busservice längs 
denna färdväg diskuterades också.

man tog också upp behovet att uppgradera runsavägen för 
att utöka kapaciteten och erbjuda en avskiljd gångbana / 
cykelväg.  möjligheten att inrätta en ”inkörsport” till Väsby 
Sjöstad, med en parkeringsplats och en busshållplats på 
södra sidan av området, identifierades som ett sätt att 
minska användningen av privata bilar i området.  man 
påpekade också att det var nödvändigt att säkerställa 
fortsatt tillträde till samhällena norr om Väsby Sjöstads-
området.

Inom själva exploateringsområdet diskuterades en alternativ 
väg- och kollektivtrafikförbindelse utmed runsavägens östra 
sida som ett sätt att frigöra området närmast sjön från 
befintlig trafik och ersätta denna med mer hållbara 
kommunikationer.  man föreslog också att introducera 
parkeringsrestriktioner för runsavägens sträckning närmast 
sjön, och istället tillhandahålla särskilda parkeringsplatser 
öster om området.

8. lörDaG – PraktISk PlaNerING
SATURDAy HANDS-ON PLANNING

moVemeNt aND aCCeSSIbIlItY, SaturDaY

The main focus of the group was to look at potential transport solutions for 
the issues highlighted in the Friday group.

Improving green connections between Vasby Sjostad and Upplands Vasby 
through the Runby Forest was seen as important, in particular ensuring a 
clearly defined and legible route for pedestrians and cyclists through to key 
destinations within the town such as the railway station and the shopping 
centre, including the provision of good quality signage and information. The 
possibility of providing green bus access along this corridor was also 
discussed.

The necessity of upgrading the Runsavagen to provide additional road 
capacity and a segregated footpath/cycleway was also raised, and the 
possibility of establishing a transport gateway for Vasby Sjostad with a 
parking area and a bus stop on the south side of the development was 
identified as a means of reducing the use of private cars within the 
development. The necessity of ensuring continuing access to the 
communities located to the north of the Vasby Sjostad area was also 
mentioned.

Within the development area itself, the provision of an alternative road and 
public transport corridor parallel and to the east of the Runsavagen was 
discussed as a means of freeing up the lakeside section of the existing road 
for more sustainable modes of transport. Introducing parking restrictions on 
the lakeside section of the Runsavagen and concentrating dedicated parking 
to the east of the development area was also proposed.
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VäGeN framåt-SemINarIet

Gruppen diskuterade fördelarna med allmänhetens 
deltagande och de möjligheter detta skulle kunna medföra.

man diskuterade att bilda ett forum för att representera olika 
samhällsgrupper.  Det påpekades att svenskar, särskilt de över 
40 år, gärna deltar i föreningsliv - det nationella genomsnittet 
är sju medlemskap per person.

Båtklubben (med 400 medlemmar) har identifierats som en 
där särskilda fördelar skulle kunna uppstå.  en medlem i 
båtklubben hade dock reservationer då hon ansåg att klubben 
skulle få fortsätta som vanligt.

Gruppmedlemmarna hade sett förslagen till Väsby Sjöstad 
och påpekade att många människor njuter av skogen och 
livslivskvaliteten som den för med sig.  man ansåg att 
förslagen borde mjukas upp och folk borde få fortsätta att 
njuta av naturen.

Följande fördelaktiga punkter om området identifierades av 
gruppen:

	•	Natur	och	frid

	•	Promenader

	•	Svamp-	och	bärplockning

	•	Tillgång	till	öppet	vatten	mot	Stockholm	och	ut	mot	havet

	•	Skridskoåkning	och	skidåkning	på	vintern

 Följande farhågor noterades också:

	•	Trafikstegringen	på	vägen	och	dåliga	parkeringsmöjligheter

	•	Säkerhet	på	kvällar	och	nätter

	•	Flygbuller

	•	Oro	över	exploateringen

Rekommendation

Rekommendationen från teamet var att skapa ett Väsby 
Sjöstad-forum för allmänheten för att allmänheten skulle 
kunna fortsätta vara engagerade i utvecklingen av förslagen.  
Forumet skulle omfatta undergrupper för att behandla 
särskilda frågor.

Jag vill skapa ett 
“Väsbyforum” för att 
fortsätta denna svåra 
process och ha en dialog 
– utan stenkastning!
“I want to create a “Vasby Forum “ to 
continue this difficult process and have a 
constructive dialogue!”

“

”

8. lörDaG – PraktISk PlaNerING
SATURDAy HANDS-ON PLANNING

the waY forwarD workShoP

The group discussed the benefits of community participation and the 
opportunities it might bring.

Forming a forum to represent various community was discussed.  It was 
commented that Swedes, especially those over 40 years old, are 
enthusiastic about joining groups - there is a national figure of 7 
memberships per person.

The boat club (400 members) was identified as one where particular 
benefits might come from.  Although the boat club member had 
reservations as she felt the club should be allowed to continue as they are.

Group members had seen the proposals for Vasby Sjostad and pointed out 
that many people enjoy the forest and the value the quality of life that this 
brings.  It was felt that the proposals should be softened and people should 
be allowed to continue to enjoy the natural assets.

The following good points about the site area were identified by the group:

•	Nature	and	peace

•	Walks

•	Food	picking

•	Open	water	with	access	through	to	Stockholm	and	out	to	sea.

•	Ice	skating	and	skiing	in	the	winter

The following concerns were also noted:

•	The	build	up	of	traffic	on	the	road	and	poor	parking

•	Safety	after	dark

•	Aircraft	noise

•	Anxieties	over	development.

Recommendation

The recommendation from the group was to create a Vasby Sjostad 
Community forum to continue the community’s engagement in the 
development of the proposals. The Forum would include sub-groups to 
consider specific issues.
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Skogen är en värdefull källa 
för alla i Upplands Väsby.

“ ”
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SkoGSPromeNaD

en grupp som bestod av representaner från 
lokalbefolkningen, stadsbyggnadskontoret och Community 
Planning-teamet promenerade genom det område av skog 
som föreslagits för exploatering.  Områden med särskilt 
ekologiskt intresse, inklusive våtmarker och lavar på 
klippformationer kartlades i syfte att skydda dem från att 
skadas i exploateringen.  Lokalbefolkningen visade också 
ställen där de regelbundet plackade svamp och bär.  Det 
konstaterades att trots att området ligger utanför flygvägen 
till Arlanda orsakade flygplan över området betydande 
bullerstörningar.  Andra viktiga områden som kartlades var 
skidspår, utsiktspunkter över sjön och rader av elstolpar.  Det 
var också diskussioner om skogsplanen, där vissa 
skogsområden är tilltänkta för kommersiell avverkning.  Syftet 
med promenaden och kartläggningen var att säkerställa 
skyddandet av områden med särskilda ekologiska och 
rekreationsvärden.

8. lörDaG walkabout / SkoG
SATURDAy WALKABOUT

2

2

4

4

3

3

1

5

key
Spår för 1. 
längdskidor

Våtmark – högt 2. 
ekologiskt värde

Utsiktsplats3. 

Förbättrad 4. 
kollektivtrafik från 
Väsby

Svamprika 5. 
områden

Oljud från flygplan 6. 
och militär

Cross country skiing 1. 
track

Wetlands - high 2. 
ecological value

View point3. 

Improved public 4. 
transport from 
Upplands Väsby

mushroom-rich areas5. 

Noise from aircraft 6. 
and military

6

foreSt  walkabout

A group comprising local residents, members of the planning department 
and the community planning team walked the area of forest where 
development has been proposed.  Areas with special ecological interest 
including wetlands and lichen covered rocky outcrops were mapped with a 
view to protecting them from damage by development.  Local residents also 
showed the group areas where they regularly foraged for mushrooms and 
berries. It was noted that although the area was outside the flight path to 
Arlanda aircraft were flying overhead and causing significant noise nuisance.  
Other key featured mapped included routes used by cross country skiers, 
viewpoints over the lake and lines of electricity pylons.  There was also 
discussion about the forest plan which designated areas for commercial 
logging.  The purpose of the walk and mapping was to ensure that areas of 
special ecolocial and recreational value should be protected.
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9. CeNtrala temaN
Key THemeS

The following key themes are a summary of the outcomes from the 
community participation including the meetings held prior to the charrette 
and the Friday and Saturday public charrette sessions.

PoPulatIoN Growth aND DIVerSItY

most people recognised the need to build more homes in order to 
accommodate the growing population. The importance of developing a 
more diverse population in terms of age and income group was also agreed.

eCoNomY

Safeguarding the local economy by making the town attractive to the new 
knowledge based businesses that are replacing older manufacturing 
industries was considered vital. 

barrIerS to Growth

It was recognised that these new businesses found Upplands Väsby 
attractive due to its location but that their employees were reluctant to 
relocate there due to the quality of housing on offer and the poor school 
results.  Noise pollution from airplanes, motorways and the railway were a 
problem for existing residents and would also deter new residents seeking a 
high quality of life.

Följande nyckelteman är en summering från allmänhetens 
deltagande i charetten. I denna sammanfattning ingår 
också de möten med allmänheten som företogs före själva 
charetten.

befolkNINGStIllVäxt oCh måNGfalD

De flesta anser att fler bostäder behövs för att 
tillgodose den växande befolkningen i  kommunen och 
regionen. Det rådde också  enighet kring vikten av att ett 
byggande som  bidrar till en mer ålders- och inkomstmässig
diversifierad befolkning inom kommunen.

ekoNomI

målet är att utveckla den lokala ekonomin genom att 
möjliggöra etablering av nya småskaliga företag. Upplands 
Väsby har en historia som industriort men nu försvinner 
traditionella tillverkningsindustrier till förmån för en 
kunskapsbaserad dito – Upplands Väsby vill vara med.

vulputate sodales, diam erat molestie ipsum, in vulputate orci 
urna vitae quam. In gravida scelerisque sem, in cursus eros 
fermentum nec.”

hINDer för tIllVäxt

många anser att företag upplever Upplands Väsby som 
attraktivt på grund det geografiska läget – nära Stockholm 
och Arlanda. Däremot finns ofta en tveksamhet hos många 
anställda till att flytta till kommunen. Skälen till denna 
tveksamhet kan sökas kvaliteten och utbudet på bostäder 
men också på grund av dåliga resultat i skolan. Buller från 
flygplan, motorvägar och järnvägen var ett problem som och 
kan också bidra till att avskräcka potentiellt nya invånare.

När man utvecklar området 
så måste man se till att 
behålla så mycket av 
skogen som möjligt.
“While developing, ensure to retain as much of the 
forest as possible”

“

”

Det kanske är mer värdefullt 
att tänka sig att minska 
antalet hus och öka kvaliteten 
på dem.
 

“It is perhaps more valuable to think about downsizing 
the number of houses and upgrading the quality”.

“

”
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eko-INNoVatIoN

många betonade vikten av att utveckla ett hållbart samhälle 
och stödde kommunens ambition att Väsby Sjöstad ska på att 
bli Sveriges mest hållbara stadsdel.

NaturreSerVat

Några workshopdeltagare uttryckte idén om ett markbyte 
som innebär att hela eller delar av naturreservatet flyttas 
för att en del av Runbyskogen – med högre naturvärden – 
föreslås inrättas nytt naturreservat. Detta för att skapa ett 
starkare legalt skydd för den populära och artrika skogen till. 
Detta skulle samtidigt möjliggöra en utveckling av kultur och 
rekreation runt Sättra med t ex kaféer, restauranger, och ett 
begränsat antal bostäder. 

PoteNtIell förluSt aV VärDefull 
SkoGSareal

många invånare värnar starkt om att behålla  befintliga 
skogsmiljöer orörda och betonade dess ekologiska och 
rekreationsmässiga värde. Den ”gröna kilens” värde och 
betydelse för regionen framhölls av många och det rådde stor 
enighet om vikten av att skydda och tillgängliggöra detta 
område. Det noterades också att de mest ekologiskt 
värdefulla delarna av skogen idag inte ligger inom 
naturreservatet och är därför sårbara för skador vid för stor 
exploatering.

Varför bYGGa Nära SjöN

många ifrågasatte behovet av att bygga nära mälaren och 
ansåg att det finns områden med bättre potential för 
byggande intill den befintliga tätorten. Det framhölls att 
Upplands Väsby redan har har tankar på att bygga för att 
locka en mer blandad befolkning, måste man utveckla 
alternativa områden som lämpar sig för bland annat

villabebyggelse.

rekreatIoN VID mälareN

många önskade fler möjligheter för rekreation i direktkontakt 
med mälaren och att tillgången till  strandkanten förbättras. 
Vatten- och  landbaserad sport bör kunna utvecklas i 
området, parallellt med en utveckling av bland  annat 
gångstråk i vattnet. 

“ Flygplanen är inte ett lika 
stort problem som E4:an – 
den tystnar aldrig.
“The planes are not as much of a problem as the highway 
– it never goes silent.” 

”

eCo-INNoVatIoN

many people stressed the importance of developing sustainably and 
supported the municipality’s ambition to make Väsby Sjöstad Sweden’s 
most sustainable neighbourhood.

Nature reSerVe

Some local people favoured changing the existing boundaries of the nature 
reserve to allow new nature-related cultural and recreational facilities to be 
built there along with food outlets and a limited amount of housing.  It was 
suggested that this proposal should be linked to the creation a new nature 
reserve in Runby forest to ensure there would be an overall increase in 
protected green area for the benefit of the community.  However officers 
from the municipality advised that this would be difficult to achieve.

PoteNtIal loSS of foreSt habItat

People were passionate about maintaining existing forest habitat around the 
town and emphasised its ecological value as well as its importance as a 
recreational resource.  Stockholm’s regional policy of maintaining the ‘green 
wedges’ connecting the city to the countryside was also discussed and it 
was generally agreed that maintaining as much of the forest as possible for 
the benefit of future generations should be a priority.  It was also noted that 
the most ecologically valuable parts of the forest were not within the nature 
reserve and were therefore vulnerable to damage from logging.

whY buIlD Near the lake

many people questioned the need to build in the selected location close to 
the lake as they believed there were adequate sites within the existing 
urban area.  However, the municipality advised that many of these sites 
were affected by noise and they already have plans for developing 
apartments on the remainder so that additional sites are needed to 
accommodate the predicted population growth.  Some people also 
favoured building to higher densities within the town rather than extending 
along the lakeside.  But it was noted that Upplands Väsby already has the 
highest density of Stockholm’s 26 municipalities and building more 
apartments would not attract a more diverse population.
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9. CeNtrala temaN
Key THemeS

tIllGäNGlIGhet 

Det framhölls att strandlinjen idag är svårtillgänglig för 
både fordon och fotgängare  samt att vägen in i området 
är överbelastad under sommartid. en åsikt var att om nya 
bostäder ska byggas, så måste man utveckla ett hållbart 
transportsystem med bättre cykel- och gångstråk. en 
utmaning är kollektivtrafik som kräver en relativt hög 
exploateringsgrad.

kommuNIkatIoN

Vissa uttryckte kritik över dålig kommunikation mellan 
politiker och invånare, men möjligheten att delta i detta 
evenemang var allmänt uppskattat. många betonade 
behovet av att utveckla medborgarengagemanget i 
planprocessen. Representanter från kommunen ville 
understryka sitt engagemang för en öppen och 
demokratisk process i arbetet med att utveckla framtida 
utvecklingsplaner.

lakeSIDe reCreatIoN

many people wanted more facilities for recreation and would like to see 
public access to the lakeside improved.

aCCeSSIbIlItY

It was noted that existing access to the lakeside site is poor for both vehicles 
and pedestrians and that there is already serious congestion in summertime.  
It was agreed that if new homes and attractions are to be built, a sustainable 
transport solution will be essential and that recreational cycle and 
pedestrian routes through the forest should also be improved.

CommuNICatIoN

Some people complained of poor communication between politicians and 
the community but the opportunity to participate in the Community 
Charrette was generally appreciated and people stressed the need to 
continue community involvement in the masterplanning process.  Repre-
sentatives from the municipality emphasised their commitment to an open 
and democratic process in developing plans of the town expansion.

Flytta naturreservatet till den 
mer värdefulla skogen.
“Move natural reserve into the valuable forest area”.

 

“
”

Jag vet en person som är 
intresserad av eko-jordbruk och 
kan ta denna idé vidare.
“I even know a person who will be interested in eco 
farming and can take this forward.”

“
”

Jag var emot utveckling här 
men detta ser jag som en 
kompromiss.
“I was against development here but I see this as a 
compromise..”

“
”

Man måste lägga tid på 
utformningen så att allt inte 
ser likadant ut.
“Man måste lägga tid på utformningen så att allt inte ser 
likadant ut.”

“
”
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Forma Väsby Sjöstad

Skyddat område

Utvecklings- och miljöskyddat 
område

Utveckling av     
området

Huvuddel av 
utvecklingen

Diagram showing redistribution of development northwards and southwards thereby allowing for preservation of the forested hump and viewpoint.
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10. koNCePtet
CONCePT

efter fredagens och lördagens öppna planeringsevenemang 
sammanfattade, analyserade och bedömde JTP- och People 
Owned-teamet resultaten innan de började arbeta med att 
skapa en vision och en preliminär översiktsplan för Väsby 
Sjöstads framtid.  Följande sidor förklarar först konceptet 
bakom denna vision och går sedan vidare med att förklara 
vad som ligger bakom.

Genom det öppna evenemanget framförde allmänheten 
mycket tydliga önskemål om att bevara viktiga särdrag och 
områden i skogen.  Genom att kartlägga placeringen av dessa 
områden och platser med särskilda egenskaper har en ny 
översiktsplan utvecklats.  Strävan att bevara den upphöjda 
puckel med skog som leder till utsiktsplatsen var grundläg-
gande, vilket resulterat i att exploateringsområdet flyttades 
från skogen till norr om Sättra och den södra områdesdelen 
flyttades söderut.

Detta leder till två olika utvecklingsområden med olika 
egenskaper. Den södra delen är främst ett bostadsområde 
med tillhörande bekvämligheter medan Sättra-exploateringen 
innefattar en sjöstad, en permakulturby, vatten- och land-
baserade fritidsanläggningar och eko-jordbruk med livsmedel-
sproduktion.  Allt detta skulle främja kollektivtrafikutbudet 
och bevarandet och förbättringen av skogen och ge bättre 
tillgång för alla.

Före Community Planning-evenemanget tenderade åsikterna 
att gå isär mellan dem som ville bevara naturen och dem som 
accepterade behovet av att exploatera. Community Planning-
processen underlättade dialog och förståelse, vilket har lett till 
skapandet av den nya vision som innefattar hållbar utveckling 
inom en bevarad och förbättrad miljö för att skapa en naturlig 
balans.

Following the Friday and Saturday public sessions the JTP and People 
Owned teams worked to summarise, analyse and assess the outcomes of 
the public sessions before working to create a Vision, including an indicative 
masterplan, for the future of Vasby Sjostad.  The following pages explain 
first the concept behind that Vision and then go on to explain what makes 
up the proposals.

Through the public session the community had demonstrated very clearly 
their desire to see key features and areas within the forest preserved.  
Through mapping the location of these features and areas a new masterplan 
has been developed.  Fundamental to this is the aspiration to preserve the 
raised hump with the forest which leads to the viewpoint and the resultant 
concept of flipping the area of development from the forest north of Sattra 
and moving the southern section south.  

This leads to two distinct development areas with different characters.  The 
southern area is more a residential area with associated community 
amenities and the Sattra development incorporates a harbour village, a 
permaculture village, water and land based recreation and eco-farming and 
food production.  All this would facilitate the provision of quality public 
transport and the preservation and enhancement of the Forest with 
enhanced access for all.

Prior to the charrette opinions tended to be polarized between those who 
wanted to preserve nature and those who accepted the need for develop-
ment. The charrette process facilitated dialogue and understanding which 
led to the creation of the new Vision which includes sustainable develop-
ment within preserved, enhanced  environment to create a natural balance.

en naturlig balans  a Natural balance
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Sättra Sjöstad
Sattra harbour Village

utsiktspunkt
View pointlantbruksby

Community farm Villages

Permakulturby
Permaculture Village

eko-skogsby
eco hamlet 

Naturreservat i skogen
Nature reserve forest
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11. VISIoNeN  
VISION

utsiktspunkt
View point

Skogsby
forest Villlage 

VäSbY SjöStaD - eN NaturlIG balaNS

Visionen som beskrivs nedan är en produkt av 
Community planning resultatet tolkat av John Thompson 
and Partners och Wasted Space.
Visionen för Väsby Sjöstad består av två olika 
exploateringsområden som ligger norr och söder 
om ett nyligen skyddat skogsområde som omfattar 
klippformationer och utsiktspunkt över sjön.

“Skogbyn” i söder är en ny högkvalitativ stadsdel 
av eko-bostäder med tillgång till ett utmärkt utbud 
av samhällsservice och kommunikationer. Byn är 
omsorgsfullt placerad intill bevarad och hållbart förvaltad 
skog.

Sättra i norr är platsen för en blandning av bostäder och 
fritidsaktiviteter med en ny sjöstad, en strandpromenad, 
husbåtar på mälaren, en ny permakulturby och ett 
ekologiskt, gemensamt jordbruk.

Skogen ska förvaltas av en nybildad förening eller 
stiftelse för att förbättra allmänhetens tillgång till skogen 
för friluftsliv, svamp- och bärplockning och ett bättre 
miljöskydd. 

Visionen syftar till att hitta rätt balans mellan att bevara 
naturvärden och uppnå tillväxt och ekonomiskt välstånd 
i lokalsamhället.

VäSbY SjöStaD – a Natural balaNCe

the Vision for Väsby Sjöstad is of two distinct areas of development 
located to the north and south of a newly protected area of forest which 
includes the rocky outcrops and viewpoint over the lake.  

to the south, the ‘forest village’, a new high quality eco-housing neigh-
bourhood served by excellent community facilities and transport, is 
sensitively sited beside a preserved and sustainably managed forest.  

Sattra to the north is the location for a mix of residential and recreational 
activities with a new harbour village, a boardwalk and houseboats on lake 
malaren and a new permaculture village and organic community farm.  

the forest is to be managed by a newly formed community land company 
or trust for improved accessibility by the community for leisure and 
foraging and enhanced environmental protection. 

the Vision seeks to find the right balance between preserving the natural 
assets and achieving growth and economic prosperity for the community.  
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Väsby Sjöstad - vägledande översiktsplan  Väsby Sjöstad indicative masterplan
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förklarING tIll öVerSIktSPlaNeN:

1. Södra Skogsbyn
    Bilfritt, lägenheter i soligt läge i skogsbryn
2. Södra torget
    Skola, butiker, kafé, mötes- och busshållplats
3. huvudgata i Södra Skogsbyn
    Delat utrymme med lägenheter och en serie av     
    offentliga rum
4. hus i skogsbryn
    Låg densitet av bostäder nära sjö och skog
5. Norra torget
    Bussterminal, lägenheter och offentliga lokaler
6. Norra Skogsbyn
    Låg densitet bostäder
7. eko-hotell
8. förbättrat gång- och cykelstråk
9. Skyddad våtmark i skogen
10. Skyddat berg- och skogsområde
11. Skyddat skogsområde med sjöutsikt
12. kairobadet och kanotklubben
13. flytande hus och offentlig strandpromenad
14. förbättrad marina
15. Sjöstaden
     Kafé, butiker och lägenheter i nära anslutning till
     busshållplats
16. båtklubb
17. befintligt stall
18. ekobyn
     eko-hus, odling och Terra Preta-system
19. Permakulturbyn
     Låg densitet med bostäder i skogsglänta
20. mindre skogsby
     Bilfritt med ekobostäder
21. Strandpromenad
     Bättre väg till picknickområde och stränder

maSterPlaN keY:

1. forest Village South
    Car free solar apartments in woodland pocket
2. forest Village Square 
    School, shops, café, meeting place and bus stop
3. forest Village main Street
    Shared surface with apartments and sequence of public
    spaces 
4. forest Village edge
    Low density housing near lakeside and forest
5. upper forest Village Square
    Bus terminus, apartments and community facilities
6. upper forest Village
    Low density housing
7. eco hotel
8. Improved pedestrian and cycle route
9. Protected forest wetland
10. Protected mountain forest area
11. Protected forest view point to lake
12. kairo and Canoe Club
13. floating Village and public boardwalk
14. Improved marina
15. lakeside Village
     mixed use area with apartments and bus stop
16. boat Club
17. existing stables
18. farm Village
     eco-homes, with Terra Preta system
19. Perma-Culture Village
     Low density solar housing in forest clearing
20. forest hamlet
      Car free eco housing
21. boardwalk
     Improved route to picnic area and beaches

11. VISIoNeN  
VISION
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11. foreSt VIllaGe
FOReST VILLAGe

Skogsbyn består av en rad bostadsområden som hänger 
samman av allmänna vägar och platser och har god kolle-
ktivtrafikförsörjning.  exploateringsområdet tar hänsyn till 
viktiga naturtillgångar, vilket har resulterat i en mer linjär 
form av bebyggelsen norr om byn, på den upphöjda platån.  
för att minimera markanvändningen föreslås eko-lägenheter 
längs huvudgatan som går parallellt med runsavägen, och 
ekologiska bostäder av lägre densitet mot skogen och sjösi-
dan.  Norr om skogsbyn föreslås ett nytt hotell / konferens-
center som drar fördel av den fantastiska utsikten och är en 
språngbräda mot skogen.

the forest Village comprises a series of residential neighbourhoods linked 
by a sequence of public streets and spaces and well served by public 
transport.  the development area takes account of key natural assets and 
features resulting in a more linear form of development to north of the 
village on the raised plateau. to keep land take to a minimum, eco-apart-
ments are proposed along the spine road parallel with runsavagen with 
lower density eco-housing on the forest and lakeside edges.  to the north 
of the forest village a new hotel/conference centre is proposed to take 
advantage of the stunning view and be a stepping stone into the forest.  
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86 | 87 11. SKOG
FOReST

boardwalks with educational informationViewpoint looking over the lake

I visionen föreslås att man bevarar de områden som iden-
tifierats som viktiga och att ekologiska skogsbruk införs 
genom bildandet av ett kollektivt markbolag eller en stif-
telse.  Detta kommer att möjliggöra skydd och förbättring 
av viktiga våtmarker, klippområden och svamp- och bär-
plockningsställen och utsiktsplatsen, och förbättra hållbart 
friluftsliv i skogen för lokalbefolkningen.

the Vision proposes that key identified areas are preserved and 
ecological forest management introduced through the formation of a 
community land company or trust.  this will allow for the protection and 
enhancement of key wetland, rocky and foraging sites and improve 
sustainable access to the forest for the local community to the viewpoint 
and for recreation and foraging.  
 



PaGe 88 forma VäSbY SjöStaD  CommuNItY Charrette  6-13 oCtober 2011

 88 | 89 



PaGe 89

88 | 89

forma VäSbY SjöStaD  CommuNItY Charrette  6-13 oCtober 2011

11. SjöbYN
HARBOUR VILLAGe

flytande hus  floating houses

Sjöstaden är utformad som en attraktiv, småskalig by med 
butiker, restauranger, en ny båtklubb och bostäder belägna 
runt en utbyggd småbåtshamn.  byn kommer att ha en 
allmän sjösida som ansluter till en ny strandpromenad 
längs vattnet med möjligheter till båtplatser för husbåtar 
och ökad tillgänglighet till vattnet.  byn kommer att bli en 
ny destination för både lokalbefolkningen och besökare 
och utgöra ett nav för fritidsaktiviteter året runt.  Dess 
utformning kommer att baseras på “tidlösa” stadsplaner-
ingsprinciper med aktiv användning av lokaler på gatuplanet 
som vetter mot ett nätverk av offentliga platser, gator och 
gränder.  Detta främjar en trygg och kraftfull allmän sfär 
och en stark affärs-och bostadsmiljö.

the harbour Village is designed as an attractive, fine grain, mixed use 
neighbourhood comprising shops, eating, a new boat club and housing 
around a new marina facility.  the village will have a public waterfront 
connecting to a new boardwalk along the shore line with opportunities 
for houseboat moorings and increased accessibility to the water.  the 
village will be a new destination for locals and visitors alike and provide a 
key hub year round for recreational activity.  Its design will be based on 
‘timeless’ urban design principles providing active ground floor uses 
fronting a network of public spaces, streets and alleys to foster a safe and 
robust public realm and a strong business and residential community.
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11. eko-laNtbrukSbY, 
PermakulturbY oCh eko-SkoGSbY
ORGANIC FARm, PeRmIULTURe VILLAGe AND FOReST 

eCO-HAmLeT 

Små lantbruksbyar föreslås inom gångavstånd från 
Sjöstaden.

byarnas struktur och landskap är baserade på princi-
per om permakultur, vilket innebär integrering av 
växtodling, djurhållning och boende i ett banbrytande 
system av kretslopp för vatten, energi, gödningsmedel 
och biologisk mångfald med enbart ekologiska egen-
skaper.

 
lantbruksbyn består av ekologiska hushåll med kapac-
itet för livsmedelsproduktion.  Dessa fungerar som ett 
nav för lokal ekologisk livsmedelsproduktion, inklusive 
svamp- och bärplockning, och driver en butik där de 
lokalt producerade varorna säljs.

bostadsområdena är bilfria, med garage klädda i sol-
paneler vid infarten där de boende kan parkera och 
ladda sina elbilar och sedan gå genom kvarteret till sina 
eko-hus.

 eko-husen kommer att integrera hållbara va-system 
och energiproduktion som t ex solceller och solfån-
gare för vattenuppvärmning.  byggmaterial är naturliga, 
hållbara och icke-allergiframkallande.

Small eco-villages and an eco-hamlet are proposed within walking distance 
of the harbour Village.  

the structure and landscape of the villages and hamlet are based on the 
principles of permaculture which means the integration of plant 
production, animal rearing and human settlement in a cutting-edge 
integration of rural urban cycles such as water, energy, fertilizer and 
biodiversity using only organic means. 

the farm Village comprises eco-homes with food production capacity 
and acts as the hub for local organic food production including forest 
foraging and including a farm shop selling local produce.

the housing areas are car free with solar garages at the entrance where 
people can park and recharge their cars and walk through the neighbour-
hood to their eco-homes.

the eco-homes will incorporate sustainable water management systems 
and energy production such as photovoltaic and solar water heating 
panels.  building materials are natural, sustainable and non-allergenic.
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11. öVerSIkt aV traNSPortStrateGI 
TRANSPORT STRATeGy OVeRVIeW

transportstrategin för Väsby Sjöstad är baserad på 
aktivt främjade av att invånare och besökare använder 
sig av hållbara färdmedel, men man accepterar också 
att många människor som reser till och från området 
kommer att vara beroende av privata bilar i vissa sam-
manhang.  att minska effekterna av privatbilandet inom 
Väsby Sjöstad, både beträffande vägkapaciteten och 
lokalmiljön / landskapet, är också en viktig målsättning 
i strategin.
 
översiktsplaneringen av Väsby Sjöstad kan göra prom-
enader och cykling till ett attraktivt och bekvämt alter-
nativ till bilen för lokala resor.  Garage med solpaneler, 
som fungerar som stora gemensamma batterier för 
uppladdning av elfordon, har planerats in i varje nytt 
byområde.  Syftet är att främja användandet av elfor-
don och skapa bostadsområden som är fria från bilar.

Nya strategier för hållbara transporter utvecklas  för 
närvarande, inklusive system som baseras på förarlösa 
”pod –bilar” (”pod cars”), vilka förflyttar sig på längs 
en särskild bana.  Detta innovativa system skulle kunna 
vara lämpligt i Väsby Sjöstad, eftersom det kan bilda 
länk genom skogen utan att man behöver anlägga en 
väg.  eftersom pod-bilsystemet dessutom är tystare 
skulle lugnet i skogen, som lokalbefolkningen värderar 
så högt, kunna behållas. 

en viktig parameter för att uppnå målen i strategin är 
främja förflyttning till fots eller med cykel, både inom 
och till och från området.  ett högkvalitativt “märkt” 
grönt nätverk som försörjer viktiga destinationer i 
tätorten och omgivande områden - inklusive huvud-
förbindelsen till upplands Väsby via runby Skog - bör 
tilhandahållas och utgöra stommen i ett finmaskigare, 
mera utbrett nätverk, som gör det möjligt att nå alla 
områden i nyexploateringen till fots eller med cykel.  
Det gröna nätverket bör omfatta sittplatser, belysning, 
kvalitetsbeläggning, cykelparkeringar och eventuellt 
cykeluthyrning på strategiska platser.  Nätverket bör 
vara utformat så att interaktionen mellan nätverket 
och fordonstrafik minimeras.  Detta genomförs genom 
att åtskiljda vägar tillhandahålls där det är möjligt, och 
där korsningar är oundvikliga prioriteras fotgängare 
med hjälp av trafikljus. högkvalitativ skyltning och 
information för vägvisning, samt kontinuitet i nätet för 
att ge obruten tillgång till viktiga destinationer i up-
plands Väsby - inklusive pendeltågsstationen, centrum 
och områden där många arbetar - kommer att vara av 
avgörande betydelse.

the transport strategy for Vasby Sjostad is based on actively seeking to  
encourage sustainable modes of transport among residents and visitors, 
but is also accepting of the reality that many people making journeys to 
and from the area will be dependent on the use of private cars for certain 
purposes. reducing the impact of the private car, both on road capacity 
and the local environment/landscape, within Vasby Sjostad itself is also a 
key aim of the strategy. 

the masterplanning of Väsby Sjöstad can make walking and cycling an 
attractive and convenient alternative to the car for local journeys.  Solar 
garages that act as large communal batteries to re-charge electric vehicles 
have been planned into each new village area.  this is intended to 
promote the use of electric vehicles and to create car free residential 
areas.  

New approaches to sustainable transport are currently under develop-
ment including systems based on guided pod cars.  this innovative system 
could prove suitable for Väsby Sjöstad as it could create a link through the 
forest without the need for a road.  the pod car system woud also be 
quieter and thus avoid disturbing the tranquility of the forest that is so 
highly valued by the local community.

the promotion of walking and cycling for journeys both within and to and 
from the area is a key element that will help to achieve the aims of the 
strategy. the provision of a high-quality ‘branded’ green network serving 
key destinations within the town and the wider area, and including the 
core link to upplands Vasby through runby forest, should form the 
backbone of a finer-grain wider-ranging network allowing comprehensive 
access to all areas of the development on foot or by bike. the green 
network should include the provision of seating, lighting, quality surfacing, 
cycle parking, and potentially cycle hire points at strategic locations. the 
network should be designed to minimise interaction with vehicle traffic 
through the provision of segregated routes where possible, and pedes-
trian priority should be provided at signalised junctions where road 
crossings are unavoidable. of critical importance will be the provision of 
high quality signage and information to assist with way-finding, and the 
continuity of the network to provide coherent access to key destinations 
in upplands Vasby, including the railway station, the town centre, and the 
major employment areas. 
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omfattningen av nyexploateringen bör vara tillräcklig 
för man skall kunna tillhandahålla en busservice minst 
var femtonde minut.  områdets popularitet bland 
besökare och kommunens hållbarhetsmål bör under-
strykas och bli till ett övertygande argument för att 
tillhandahålla busservice var tionde minut.  att sikta på 
busservice var tionde minut skall vara ett centralt mål 
för att uppnå en kollektivtrafiklösning där man bara 
kan “dyka upp och åka iväg”.  busshållsplatser bör plac-
eras så att andelen av bebyggelsen som ligger inom 300 
meter från ett stopp maximeras, och så att servicen 
integreras fullt ut med det föreslagna gröna nätverket.  
Direktlinjer till upplands Väsby med ett minimalt antal 
avstickare bör erbjudas för att förbättra restiderna, 
och högkvalitativa hållplatser med tak, sittplatser och 
linjeinformation skall vara minimistandard.
transportstrategin bygger också på behovet av till-
räcklig vägkapacitet till området för privatbilism, och 
resultatet av detta - en central rekommendation – är 
att runsavägens standardbredd bör ökas till sju me-
ter och att en avskiljd gångbana / cykelväg bör till-
handahållas. Ytterligare en fordonsväg till området, 
eventuellt via törnbystigen i söder, för att minska 
trycket på runsavägen under högtrafik, rekommend-
eras också starkt.  beträffande parkering är det tänkt 
att de boende skall kunna parkera sina bilar nära sina 
bostäder, antingen på sina privata uppfarter eller i sär-
skilda garage i sitt kvarter, som är klädda med solpan-
eler. besöksparkering bör dock vara kraftigt begränsad 
genom hårt reglerad gatuparkering och en begränsning 
av antalet parkeringsplatser.  en viktig del av strategin 
är att tillhandahålla majoriteten av besöksparkeringar 
på infarten vid runsavägen, nära eds allé-området, 
med tillgång till busservice och det gröna nätverket.  
avsikten är att uppmuntra besökare att färdas vidare 
via buss eller det gröna nätverket in till Väsby Sjöstad.  
Detta kommer att minska effekterna av bilanvändning 
inom exploateringen, och kommer också att öka lön-
samheten för en busservice med tio-minuters intervall.
 
andra alternativ som minskar effekterna av bilanvänd-
ing borde slutligen undersökas, som t ex tillgång till 
webbaserad reseinformation, främjande av att handla 
på nätet för att minska behovet av bilresor, tillhan-
dahållande av privat skytteltrafik till de delar av områ-
det som inte innehåller bostäder, eller för grupper av 
boende, och användningen av mälaren för sjöfartsbase-
rad service.

the scale of the development should be sufficient to warrant the 
provision of at least a 15-minute bus service as a minimum, and the 
non-residential elements of the development, the popularity of the area 
for visitors, and the municiapality’s sustainability goals should be 
highlighted to make a compelling case for the provision of a 10-minute 
service. a 10-minute service should be targeted as a key aim to achieve 
‘turn up and go’ public transport provision. bus stops should be placed to 
maximise the proportion of the development within 300m of a stop, and 
to integrate fully with the proposed green network. Direct routes should 
be provided to upplands Vasby with a minimal number of diversions to 
improve journey times, and high-quality shelters, seating and information 
should be provided at bus stops as a minimum standard.
the transport strategy is also predicated on the need to provide adequate 
road capacity to the site for private car use, and a result, a key recom-
mendation is that the runsavagen should be brought up to a 7m-width 
standard with the provision of a segregated footpath/cycleway. a 
secondary vehicle access to the site, potentially via törnbystigen to the 
south, is also strongly recommended to reduce pressure on the 
runsavagen during peak periods. In terms of parking, it is envisaged that 
residents will be able to park their vehicles close to their dwellings either 
in private driveways or in dedicated solar garages serving neighbourhood 
blocks. however, visitor parking should be heavily restricted through the 
use of on-street regulations and limits on the number of off-street spaces 
provided. a key element of the strategy will be to locate the majority of 
visitor parking at a bus-accessible transport gateway on the runsavagen 
close to the eds alle development, with visitors encouraged to use 
onward bus services or the green network to continue their journey into 
Vasby Sjostad. this will reduce the impact of car use within the develop-
ment area, and will also increase the viability of a 10-minute bus service.    
 
finally, other options such as the provision of online travel information, 
the promotion of internet deliveries to reduce the need for travel, the 
provision of private shuttles by non-residential elements of the develop-
ment and resident groups, and increased use of the malaren for water-
based services, should be investigated further to reduce the impact of car 
use.

11. öVerSIkt aV traNSPortStrateGI 
TRANSPORT STRATeGy OVeRVIeW
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11. hållbarhet
SUSTAINABILITy

Nya stadsdelar ger ett utmärkt tillfälle för att gå vidare med 
hållbar utveckling och kan resultera i banbrytande exempel 
på hållbar design och utveckling från början – i visions- och 
översiktsplaneringsskedet.

översiktsplanen
översiktsplaneringsprocessen kommer inte bara att 
underlätta den fysiska och miljömässiga planeringen, för utan 
även planeringen av den sociala och ekonomiska strukturen 
i Väsby Sjöstad.  Den kommer att ange hur utomordentliga 
platser för boende, arbete och lek skapas och upprätthålls. 
Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp där kopplingarna 
mellan nyexploateringen och dess omgivningar förverkligas 
och utnyttjas, för att verkligen väva samman den sociala 
verksamheten med miljön och den ekologiska omgivningen i 
området.

I följande avsnitt beskrivs de viktigaste strategierna för att 
skapa en hållbar modell för bostadsledda exploateringar 
med breddade användningsområden.  Denna lista är inte 
fullständig, och allmänheten kommer att vilja diskutera den 
ytterligare under den pågående öppna planeringsprocessen.

landskap
När man planerar dispositionen av bebyggelsen ska 
landskapet kartläggas, så man till fullo kan utnyttja sol-
orientering, vindriktning och skydd från värme och kyla.  
Vattendrag och andra inslag i naturen ska uppskattas och 
respekteras eftersom de representerar den unika och 
värdefulla miljön Väsby Sjöstad, och är viktiga resurser för 
svamp- och bärplockning och andra fritidsaktiviteter.

tekniska lösningar i området
Den föreslagna omfattningen och variationen i Väsby Sjöstad 
erbjuder möjligheter till att använda ett antal holistiska och 
hållbara tekniska lösningar.  Framtida stadier av utformningen 
och utvecklingen, såsom arbetet med den detaljerade 
översiktsplanen, kommer bjuda på ytterligare möjligheter 
till övervägande och förfinande av integrerade hållbara 
tekniklösningar.

energi
Byggandet av passiva byggnader med låga koldioxidutsläpp 
kommer i prioritetsordning att inriktas på:
•	Energihushållning	-	förändra	slösaktiga	beteenden	för	att	
minska åtgång
•	Energieffektivitet	-	genomarbetade	detaljer	och	användning	
av teknik för att minska energiförluster
•	Produktion	och	användning	av	förnybara	energikällor

Konstruktionen kommer att vara mycket hållbar och med 
noggrant övervägd design för utnyttjande av passiv solenergi.

New neighbourhoods provide an excellent opportunity to progress 
sustainable development and can become pioneering examples of 
sustainable design/ development from the outset, at the Vision and 
master planning stage. 

The Master Plan
the master plan process will facilitate planning not just for the physical 
and environmental but also the social and economic fabric of Väsby 
Sjöstad.  It will set out how to create and sustain excellent places for 
living, working and playing.  It is crucial that a holistic approach is taken, 
where the interconnections between the development and its surround-
ings are realised and exploited, to truly knit social activity within the 
environmental and ecological context of the place. 

the following sections describe the key strategies for the creation a 
sustainable model for residential-led mixed use development.  this list is 
not exhaustive and is something the community will wish to discuss 
further during the ongoing participatory planning process.

Landscape
the landscape should be fully assessed when planning the layout of the 
settlement so that full advantage is taken of solar orientation and wind 
direction and sheltering for heating and cooling.  water courses and 
natural features should be understood and respected as they constitute 
Väsby Sjöstad’s unique and valuable setting and are a key resource for 
foraging and leisure activities. 

Neighbourhood technologies
there is an opportunity to include a range of holistic, sustainable 
technologies within Väsby Sjöstad due to the proposed scale and mix of 
development.  future stages of design and development such as a detailed 
master plan will allow the integration of sustainable technologies to be 
further considered and honed.

Energy
the construction of passive and carbon-plus buildings will address in 
order of priority:
•	 Energy	Conservation	-	changing	wasteful	behavior	to	reduce	demand
•	 Energy	Efficiency	-	careful	detailing	and	the	use	of	technology	to	
reduce energy losses
•	 Production	and	use	of	renewable	energy

the building fabric will be highly sustainable and include careful considera-
tion to passive solar design.
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Vatten
Utformningen av landskap och byggnader bör grundas 
på hållbar förvaltning, användning och vård av vatten.  
Landskap och byggnader är en del av samma ekosystem och 
utformningen av dessa kommer att vara fullt integrerad.

Social och ekonomisk hållbarhet
Social och ekonomisk hållbarhet kommer att spela stor roll 
för framgången för exploateringen i Väsby Sjöstad.  Det 
är viktigt att beakta möjligheterna att arbeta hemifrån och 
resa miljövänligt till befintliga samhällsinrättningar i Upplands 
Väsby.

trivsel och gemenskapen
en verkligt hållbar utveckling tjänar människor i varje skede av 
deras liv, vilket ger kontinuitet och uppmuntrar människor och 
familjer att stanna kvar i området.  Visionen för Väsby Sjöstad 
syftar till att skapa en trygg, hälsosam och attraktiv plats att 
bo på, där lokala faciliteter, inklusive kollektivtrafik, finns inom 
räckhåll för alla invånare.

Social integration
en mängd olika hustyper, som tillgodoser alla åldersgrupper i 
olika skeden av livet, kommer att erbjudas för att garantera 
en välbalanserad befolkningssammansättning.  Olika 
hustyper kommer noggrant att integreras för att främja 
sammanhållningen och skapa ett “livstids-grannskap”, vilket 
unga människor kan flytta till och flytta runt i, beroende på 
deras skiftande behov som enskilda individer eller som en del 
av en familj.

tillgänglighet
en integrerad strategi för rörlighet och tillgänglighet kommer 
att tillhandahållas för att undvika diskriminering mot någon 
individ eller samhällsgrupp.  med tanke på den kuperade 
naturen i vissa delar av området kommer noggranna 
överväganden att krävas för att man ska kunna säkerställa 
att Väsby Sjöstad erbjuder god rörlighet för alla grupper i 
samhället.  Lokala faciliteter såsom affärer och öppna ytor 
kommer att finnas inom rimligt promenadavstånd för att 
minska behovet av resor.
Busservicen kommer att sammanlänka områdets utkanter 
med de centrala delarna så att alla kan att röra sig fritt och 
resa till närliggande bebyggelse.
Områden med högre densitet kommer att placeras längs 
dessa vägar för att minimera gångavstånd.  man kommer att 
anlägga nya gångbanor och uppgradera de befintliga, särskilt 
de som förbinder samhällsinrättningar, såsom skolor, och den 
föreslagna bebyggelsen i centrumet.

aktivitet, hälsa och välbefinnande
Hälsa och välbefinnande kommer att främjas genom god 
tillgång på gång-och cykelbanor till samhällsservice, skogen, 
sjön och öppna platser. Allt för att främja att allmänheten 
promenar till lokala faciliteter, istället för att ta bilen.
Små lokala lekparker kommer att finnas i varje mindre 
delområde, med större välutrustade lekparker inom 
gångavstånd.  Lekparkerna kommer att ha god tillsyn, 
bevakning och säkerhet.

11. hållbarhet
SUSTAINABILITy

Water
the design of the landscape and buildings should be based on the 
sustainable management, use and conservation of water.  landscape and 
buildings are part of the same eco-system and the design of both will be 
fully integrated.

Social and economic sustainability
Social and economic sustainability will be an important part of the success 
of the new community in Väsby Sjöstad and opportunities to work from 
home and travel in a ‘green’ way to existing community facilities in 
upplands Väsby are key considerations. 

Amenity & Community
a truly sustainable development provides for people at every stage of 
their life, providing continuity and encouraging people and families to stay 
in the area. the Vision for Väsby Sjöstad aims to create a safe, healthy and 
attractive place to live, where local facilities, including public transport, 
are in easy reach for all members of the community. 

Social inclusion
a variety of house types will be provided in order to ensure a well-bal-
anced community catering for all age groups at different stages in life. 
house types will be carefully integrated to promote cohesion and a ‘life 
time neighbourhood’ where young people can move to and move around, 
depending on their needs as individuals or as part of a family.

Accessibility
an integrated approach to movement and accessibility will be provided so 
as to avoid discrimination towards any member of society. the hilly 
nature of parts of the site will need careful consideration to ensure that 
Väsby Sjöstad provides for ease of mobility for all sections of the 
community. local facilities such as shops and open space will be located 
within an acceptable walking catchment to reduce the need to travel.
the bus service will link the edges of the development with the settle-
ment centres to allow all members of the community to move around 
freely and travel to nearby settlements. higher density areas will be 
located along these routes to minimise walking distances.  Pedestrian 
routes will be provided and existing routes upgraded, particularly routes 
linking community facilities such as schools and the proposed settlement 
centre.

Activity, Health & Well Being
health and well-being will be promoted through excellent pedestrian and 
cycle access to the community amenities and the forest, lakeside and 
other open spaces to encourage the community to walk to local facilities 
rather than use the car. Small local areas of play (playgrounds?) will be 
provided in each cell of development, with larger equipped areas of play 
within walking distance. areas of play will be well-overlooked and fronted 
by development to provide surveillance and security.
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12. VäGeN framåt
THe WAy FORWARD

the forma Vasby Sjostad Charrette process demonstrated that through 
dialogue new resolutions can be found.  Participants recognised the value 
of an inclusive participatory process and as such were keen to see it 
continue.  the first recommendation that came from the community was 
for the establishment of a Vasby Sjostad forum to continue the momen-
tum of the Vision process.

Key suggestions include:

establish a Community forum to encourage further public and stake-
holder involvement in the masterplanning process. the rules of the group:

Individuals may not be discussed•	
Politics is left at the door – this is for the future of the town and its •	
people 
find a leader – no hurry here as candidates often develop into the •	
role.  Someone from the council can fill the role in the short term.
Consider forming special interest groups as part of the forum •	
including eg:
forest / skiing / nature•	
water – boat club, canoe club•	
environment / space and transport•	
Image of the place – culture, sport •	
overarching group looking at the overall strategies•	

engage the wider community and provide regular updates on the 
development of the plan through newsletters and a website.  Investigate 
the use of social networking.

Other activities that are important to undertake include:

Profile raising
raise the profile of VS with a view to attracting new resident/developer 
pioneers with an interest and commitment to sustainable living.

Sustainable Design
appoint a masterplanner with a track record of sustainable design and a 
commitment to involving the community in the decision making process.  
then set about establishing key principles and standards for sustainability 
to ensure community and municipal aspirations for creating a special place 
are fulfilled.  an important part of the sustainable masterplanning process 
is the development of a sustainable transport plan for Vasby Sjostad that 
integrates with the local and regional transport strategy.

Forma Väsby Sjöstad Community Planning-processen vi-
sade att man kan komma fram till nya lösningar genom dia-
log.  Deltagarna insåg värdet av en öppen process där alla 
kunde delta, och var angelägna om att se en fortsättning 
på denna.  För att kunna fortsätta att vara en drivkraft i 
visionsprocessen rekommenderade allmänheten att man 
upprättar ett Väsby Sjöstad-forum.

Viktiga förslag är:
 
Att upprätta ett forum för att främja allmänhetens och 
andra intressenters ytterligare deltagande i detaljplanering-
sprocessen.  Forumets regler:

enskilda personer får inte diskuteras•	
Politik stannar utanför dörren - det gäller framtiden för •	
kommunen och dess invånare
Hitta en ledare - ingen brådska eftersom lämpliga kan-•	
didater ofta växer in i rollen. Någon från kommunen 
skulle kunna fylla rollen på kort sikt.
Att överväga bildandet av särskilda intressegrupper •	
inom forumet, som till exempel:
Skog / skidåkning / natur•	
Vatten - båtklubb, kanotklubb•	
miljö / utrymme och transport•	
Platsens framtoning - kultur, idrott•	
Grupp som ser över de övergripande strategierna•	

engagera hela samhället och ge regelbunden information 
om exploateringsplanerna genom nyhetsbrev och en hem-
sida.  Undersöka användningen av sociala nätverk.

andra aktiviteter som är viktiga att genomföra är:

förhöjd profil
Att höja profilen för Väsby Sjöstad i syfte att locka 
nytänkande invånare / byggherrar som är intresserade och 
engagerade i en hållbar livsstil.

hållbar design
Utse en översiktsplanerare med erfarenhet av hållbar 
design samt ett åtagande att engagera samhället i besluts-
fattandet, och därefter fastställa de viktigaste principerna 
och standarden för hållbarhet.  Detta skulle säkerställa att 
man uppfyller allmänhetens och kommunens ambitioner 
för att skapa en speciell plats.  en viktig del av den hållbara 
översiktsplaneringen är att utveckla en hållbar transport-
plan för Väsby Sjöstad som integreras med den lokala och 
regionala transportstrategin.
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THe WAy FORWARD

Environmental preservation and enhancement
a key element of the Vision is the future involvement of the community in 
the management and enhancement of the forest.  future actions should 
therefore include:

undertake further surveys to assess the ecological and recreational •	
value of the forest in consultation with local experts.
through the masterplanning process fix the boundaries of the forest •	
area to be protected and enhanced and explore ways of implementing 
statutory protection such as designating it as a nature reserve.
Develop a new ’forest plan’ in consultation with local people and •	
landowners that sets out how protection of areas of ecological value 
can be balanced with the recreational uses of the community.
establish a mechanism for developers to fund the implementation of •	
the ‘forest plan’ including jobs and training for local stewards and 
guides.

Implementation
agree a landowner equalisation agreement•	
Subject to establishment of the forest plan, begin the process of •	
changing the boundaries of the existing nature reserve at Sattra to 
facilitate development of selected areas.
undertake detailed capacity and viability assessment of agreed •	
development areas based on an assessment of requirements for the 
percentage of different housing types.
Develop a phasing and implementation plan underpinned by a sound •	
evidence base.
Select suitable ‘green’ developers and begin phased development.•	

as the forum progresses more activities and actions will be identified.  It 
will be important to react in a flexible manner to ensure broad participa-
tion and to target key groupings that may not be adequately represented.  
although still a relatively innovative approach there are many examples of 
collaborative processes that have added value to developemtn and led to 
the creation of truly involved and sustainable community that are models 
for the future.

the first Vasby Sjostad forum
wednesday 23 November 2011.

miljöskydd och förbättring
en viktig del av visionen är det framtida samhällsengage-
manget i förvaltningen och förädlingen av skogen.  Fram-
tida åtgärder bör därför omfatta:

Att genomföra ytterligare undersökningar för att •	
bedöma ekologiska och rekreativa värden i skogen i 
samråd med lokala experter.
Att i översiktsplaneringsprocessen bestämma gränser-•	
na till den del av skogen som ska skyddas och förbät-
tras, och undersöka möjligheterna till lagstadgat skydd, 
t ex genom att göra det till ett naturreservat. 
Att utveckla en ny “skogsplan”, som fastställer hur sky-•	
ddet av områden med ekologiskt värde kan balanseras 
med allmänhetens fritidsaktiviteter, i samråd med 
lokalbefolkningen och markägare.
Att inrätta en mekanism för att utveckla och finansiera •	
genomförandet av “skogsplanen”, inklusive arbetstill-
fällen och utbildning för lokala förtroendemän och 
guider.

Genomförande
Att utjämna markägarnas insatser utifrån kvadratmeter •	
markinnehav, i syfte att få alla att driva helhetsfrågor.
Att påbörja processen med att ändra gränserna för •	
det befintliga naturreservatet vid Sättra för att un-
derlätta exploateringen av utvalda områden - med 
reservation för etableringen av skogsplanen 
Att genomföra en detaljerad kapacitets- och lönsam-•	
hetsbedömning av överenskomna exploateringsom-
råden, utifrån en bedömning av behovet av  andelarna 
olika hustyper.
Att utveckla en genomförandeplan med olika etapper, •	
som bygger på en gedigen faktabas
Att välja lämpliga “gröna” byggherrar och påbörja •	
exploateringsetapperna.

Allt eftersom forumet utvecklas kommer fler aktiviteter 
och åtgärder att identifieras.  Det är viktigt att agera på 
ett flexibelt sätt för att säkerställa ett brett deltagande 
och att uppmärksamma viktiga grupperingar som kanske 
inte är tillräckligt representerade.  även om samverkande 
beslutsprocesser fortfarande är relativt nytt som tillvä-
gagångssätt, finns det många exempel på när detta gett 
mervärde åt exploateringar och skapat verkligt engagerade 
och hållbara samhällen, som är modeller för framtiden.

Nuläge: Kommunen bedriver ett fortsatt arbete med 
den fördjupade översiktsplanen Väsby Sjöstad. Den har 
genomgått ett samråd och närmar sig utställning där alla 
förslag tas tillvara. Planarbetet med Väsby Sjöstad kommer 
kontinuerligt att föras i dialogforum och förslaget kommer 
slutgiltigt ställas inför en folkomröstning år 2014.

Det första Väsby Sjöstad-forumet
onsdagen 23 november 2011.
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frIDaY - VäSbY SjöStaD IDaG

bra meD VäSbY

bostäder
hög andel hyresrätter•	
Central boende med nära till natur och storstad•	
Sammahhållen bebyggelse•	
Centralt arbetsläge i Stor Sthlm men ändå med naturen •	
inpå
bo 85 var bra•	

Placering
Nära till skog•	
bra avstånd till city•	
kreativt, mkt småstadskänsla i jämförelse med andra •	
förorter
Naturen•	
mitt emellan sthlm och uppsala•	
Nära arlanda•	
blandad bebyggelse•	
mycket historia•	

Socialt
Nära till naturen•	
liten stad med bättre sociala kontater och påverkan•	
aktivt föreningsliv•	

Problem meD VäSbY SjöStaD

miljö
Stor påverkan på miljön•	
Dyrt•	
Naturreservatet vid Sättra•	
fina områden ur miljösynpunkt•	
buller, försvarsmakten har sagt nej. trafikverket tvek-•	
samt. beslut 2018  om trafiktillstånd. 
Väsby behöver sin natur för att vara attraktivt för •	
boende och inflyttare
bygg inte bort attraktionen•	
en skog full av hus är ingen skog•	
Gröna kilen får inte reduceras•	
Väsby förlorar många av sina grönområden•	
bebyggelsen skadar grönakilen•	
Inflygningen till arlanda•	
buller på nivå 80 db•	

runbyskogen innehåller 32 rödlistade arter kärlväxter •	
och svampar
kommunens naturinventerare fann tre rödlistade arter•	
Ingen arkitekt i världen kan återställa en förstörd natur•	
När stockholm förtätas ökar värdet av skogen. Genuint •	
riktig skog där många aktiviteter utökas hela tiden. låt 
det bli möjligt att utöka kommunens utland.
Gröna kilen är en viktig tillgång för kommunens boende•	
förstör naturen•	
ej enligt en resurseffektivitet som krävs i en växande •	
region
att stränderna blockeras•	
Viktigt att bevara större sammanhängande grönom-•	
råden, grönkilar enligt rufS
Det tilltänkta området för sjöstaden innehåller flera •	
mycket värdefulla naturområden. kyleskogen, alsump-
skogen, hällmarkstallskogen, totalt hälften av ytan
Väsby sjöstad inkräktar på järvakilen en av Stockholms •	
gröna kilar av orörd natur till förorternas ytterom-
råden

kommunikation
långt från den centrala bebyggelsen i upplands väsby = •	
satellit stad
kommunikationerna•	
beroende av biltrafik•	
hur ska ny bebyggelse få goda kollektiva kommunika-•	
tioner internt med centrala delar redan från början
hur ska kommunikationerna fungera•	
bilar •	
tåg •	
bussar•	
kollektivtrafiken•	
Skapar bilberoende•	
biltrafiken ger mycket avgaser ej klimatsmart•	
Infartsparkerigen  är redan full. Vill man offra runby •	
hage för nya parkeringsplatser?

beslutsprocess
att NI/ man inte använder en eventuell folkom-•	
röstning ang väsby sjöstad
maktfullkomlighet i beslutsprocessen•	
massivt negativa remissvar•	
Sjästaden är en helt ny stad helt emot regionens planer •	
om sammanhållen bebyggelse och ett brott mot kom-
munens egen översiktsplan från 2005
Det är inte ert att sälja marken tillhör väsby borna•	
Irreversibelt beslut•	
utförsäljning av gemensama tillgångar•	
Väsby sjöstad har drabbats av politisk prestige. Genom-•	
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SweDISh tItle
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för en folkomröstning där kommunens
medborgare får säga sin mening•	
Sjöstad är en massiv förnekelse av frilufts- och natur-•	
värden så som de finns och fungerar idag.

bebyggelsestruktur
lämna lite luft mot befintlig bebyggelse•	
området blir alldeles för omfattande – 10 000 inv.•	
Strandskyddet måste beaktas – ny lag på gång med •	
gräns på 300 m.
Ny bebyggelse bör ligga centralt i goda kommunikation-•	
slägen enl rufS. bland annat av klimatskäl.
låg bebyggelse närmast mälaren•	
att kunna begränsa ytterligare exploatering i framtiden.•	
miljömässiga problem med perifier bebyggelse•	

bebyggelse
att husen blir för höga och stör•	
för stort•	
Inga kommer att se någon sjö = skogsstad•	
kommer inte att ligga vid sjön•	
Sättra får ej byggas (naturreservat, försvaret)•	
övriga stränder redan byggda•	
få hus får ej ens sjöutsikt•	
bygg älvsunda istället•	
ett idag oanvänt område som kan bli fantastiskt fint, en •	
utmaning
blandning av bebyggelse; villor, radhus, flerbostadshus. •	

övrigt
Skrytbygge•	
felprioritering•	
Stora risker för kommunens ekonomi•	
Diskussionen är enbart estetisk inte ideologisk varför•	
hur lösa båtklubbens överlevnad. mycket ideellt arbete •	
nerlagt
byggare bygger oftast de hus de kan bygga enkelt och •	
billigt
rekreationsvärdena bör göras tillgängliga •	
alla friluftsorganisationer säger nej•	
allt för många unga blir inte tillräckligt motiverade •	
engagerade för att gå igenom hela skolan. 
fel område•	
bygg på nära områden, om man gör det kommer kom-•	
munen att få för dåliga skattebetalare?
Pengarna i kommunen ska gå till den stad som finns inte •	
en ny.
Naturskolan•	
fel att bygga ett nytt samhälle långt från befintlig infra-•	
struktur.

Drömmar

bebyggelse
Väsby är ett centralt väl omhändertaget välordnat city-•	
planerat område. God småstadskänsla. estetiskt Nära 
till fantastisk natur. Goda kommunikationer till arlanda, 
uppsala och Sthlm.
Inverterat höghus med tunnelförbindelse till station-•	
sområdet – med andra ord, ytan är oförändrad.
begränsad bebyggelse på sluttningen mot mälaren från •	
kyle och fram till Sättra. ej bebyggt i Skogen innanför
modernt samhälle •	
Småstadskänsla•	
bättre anseende än idag (tråkig vy tidigare längs järnvä-•	
gen)
Nära till skogen•	
ett par trähus (trädhus? min anm) som alla kan låna och •	
använda
Natur kring harva och Sättra finns kvar•	
tätare centrum•	
blandad bebyggelse•	
att bygga en ny stad innebär ansvar och möjligheter:•	
bygg in: delaktighet, gemenskap och engagemang•	
Skogsområdena är i huvudsak intakta. möjligen ett •	
mindre antal bostäder
att det bara tar tio minuter att promenera till ett •	
grönområde var du än bor i väsby
Snabbare förbindelse (tåg) till Stockholm•	

tillgänglighet
alla föreningar får stöd till att utvecklas i naturen så •	
den blir orörd att vi bor centralt och skogen är ett at-
traktivt skrytobjekt som drar in nya invånare.
en god anslutning till naturen•	
tillgängliga strandpromenader – bryggor kaféer etc•	
förlorade kvaliteter ersatta av nya.•	
att området kan utnyttjas av alla väsbybor vad gäller •	
stränder och natur
man har kommit på att Väsby Sjöstad inte passar i up-•	
plands Väsby man har kvar den idyll som finns nu mend 
bättre service kring kairo och marinan. 
bevara småstadskaraktären med centraliserad beby-•	
ggelse slopa satellitområden med gettokänsla. 



PaGe 108 forma VäSbY SjöStaD  CommuNItY Charrette  6-13 oCtober 2011

 108 | 109 

beslutsprocess
Politiker som lyssnar på invånarna och inte låter 51% •	
köra över 49%.

Näringsliv
en tydligare profil för företag.•	

övrigt
Som det gör nu kanske mer promenadstråk•	
Grustaget kanske utbyggt•	
jag återkommer efter 15 år och finner att runbysko-•	
gen blivit naturreservat. Den biologiska mångfalden är 
säkrad ekosystemtjnsterna är också säkrade. 
att bevara skogen. ett land utan naturresurser är ett •	
fattigt land. ett land som säljer ut sina tillgångar är ett 
fattigt land. 

löSNINGar

miljö
Gör en 100årsplan för miljöpåverkan•	
bygg ekoinnovativt i små etapper så att ny kunskap och •	
erfarenhet kan tas med allteftersom och en exit kan 
göras

Nej bygg INte
börja lyssna på folk och bygg någon annan stans•	
eko-hus i eko-staden •	
odlingar på taken •	
Gemensamma odlingar av ekologiska produkter•	
elbilpool•	
biogasanläggning men bygg inte runbyskogen•	
bygg ingen ny väg•	
Istället för SjöStaDeN:•	
Gräv ner e4 / överdäcka motorvägen och bygg •	
bostäder ovanpå
Det ger möjlighet att bygga bostäder på det som idag •	
är klassat som industrimark på grund av störningar från 
trafiken. 
överdäcka järnvägen och bygg bostäder i närheten av •	
den eventuellt även ovanpå järnvägen.
Skapa ett resandecentrum tåg bussar med kontor och •	
bostäder ovanpå. 

bebyggelse
Slopa Sjöstaden och bygg istället nya bostäder närmare •	
den befintliga bebyggelsen. fortsätt att förtäta de cen-
trala delarna av upplands väsby
ett fåtal trästugor som alla kan använda – inte en enda •	
en utöver det.

Samma som ”drömmar” dvs byggnadstiden stör inte •	
miljökvaliteterna på ytan.
Inverterat höghus.•	
utmaning för arkitekterna – ej VIllor.•	
låg terasshus blandat med något högre •	
God sjöutsikt•	
framtida kommunikationer utveckling•	
ett mindre antal hus – ej i skogen förbättra vägarna / •	
gångvägar
försiktig exploatering vid sättra•	
bygg inte•	
lämna platser tomter som kan förtätas senare i fram-•	
tiden
bygg mindre•	
bygg relativt trångt sjöutsikt får kompensera •	
öppna stränder•	
möjlighet att hugga ur berget för att smyga in hus.•	
Väsby behöver nya inflyttade•	
ligger i anslutning till arlanda – stockholm•	
utöver annan förtätning bygg även sjöstaden•	
Vettig försiktig planering.•	
Spara grönområden•	
bra kommunikationer•	
låt planering och byggande ta tid. •	
längtan efter sjöstaden verkar inte så stor – bygg något •	
mycket litet.
Gör som ursvik börja med en varumärkesplattform •	
som får med de mjuka värdena som önskas – t ex hur 
man lever. Detta ska göras innan byggnationen börjar.

kommunikation
Spårbil•	
rusta upp befintlig väg och förtäta området runt kairo•	

övrigt
låt många aktörer (byggare arkitekter•	
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SaturDaY  - om uPPlaNDS VäSbY

Drömmar

ej bygg:
att efter 15 år se att runbyskogen och runsahalvön är •	
oexploterad och kvar som Väsbybornas friluftsomr.
att återvända och uppleva en orörd runbyskog, plocka •	
svamp och se att de unika växterna finns kvar.
Vill återvända och se en mkt liten eller ingen exploater-•	
ing alls av kairohöjden och runbyskogen.
följ regionala utvecklingsplanen. har stöd av alla partier •	
och landstinget. Den vill bygga efter de stora kommu-
nikationsstråken och bevara de gröna kilarna.
fortfarande en lagom stor kommun,•	
ej stad.•	
hela runsahalvön naturreservat/nationalpark•	
följ regionplanen för utveckling – förtäta där infras-•	
truktur och kommunikationer finns nära

bygga:
friluftsanläggning, café, djur att besöka, badanläggning •	
med bastu och vinterbad – istället för Sjöstaden.
mer förtätning i centrala delarna kring stationen, med •	
små lägenheter.
en attraktiv stad med stora gröna kvalitéer.•	
älvsundadalen som ett högkvalitativt omr. med goda •	
kommunikationer.
utbyggnad av omr. vid löwenströmska spindelhuset.•	
att sjöstaden är byggd.•	
Planlägg för en inflyttning på 1000 nya Väsbybor varje •	
år.

kommunikationer:
Snabbare tåg till Sthlm och ännu bättre kommunika-•	
tioner.
Spårbunden (luftburen) kommunikation inom Väsby.•	

övrigt:
bäst skolresultat i Sverige.•	
måste utgångspunkten vara att Stockholmsområdet ska •	
fortsätta att växa?
Vi vill ha vår danslokal kvar.•	
60.000 invånare.•	
miljökrav på hamnverksamheten•	
en attraktiv friluftsstad.•	
jag önskar att man har insett att kommunen behöver •	
satsa mer på skolan/skolans personal och äldreomsor-
gen.
Större tillgänglighet och marknadsföring av Väsbys •	
fantastiska natur- och grönområden.
Vara den småstad alla pratar om idag där vi också •	

värnar om människor och natur. hållbara/miljövänliga 
transporter. Inget klotter och helt, rent och tryggt för 
alla.
boenden för äldre som inte klarar av att bo hemma.•	
Ingen vandalism eller inbrott. mer upplyst på gång- och •	
cykelvägar.
Politik utbud:•	
för att stärka demokratin: Gör u.V. till en offentlig •	
plats, så att små föreningar kan synas där utan att 
betala för det.
Vi finns i en av europas/världens mest intressanta re-•	
gioner. Väsby måste ta ansvar för utvecklingen.
Vi finns i en av europas/världens mest intressanta re-•	
gioner. Väsby måste ta ansvar för utvecklingen.
Det pågår en bra dialog med u.V. medborgare idag. •	
men den sittande majoriteten måste vara med lyhörd 
för de åsikter som kommer fram.
Värna det livliga föreningslivet – stimulera ungdomars/•	
unga vuxnas deltagande i föreningslivet. öka möj-
ligheter till aktiviteter över generationsgränser.
Sänkt eller bibehållen skatt.•	
Skola, förskola och affärer nära bostaden.•	
Slippa ta bilen till tåget.•	
Vackert runt bostaden.•	

miljö:
arbeta för att Väsby blir Sveriges 84:e eko-kommun •	
där runbyskogen inkl. mälarstranden är en NatIoN-
alPark med även ett maritimt naturrum.
flyget tar en annan bana.•	
utveckla runbyskogen och Sättra till ett högkvalitativt •	
natur- och friluftsområde.

löSNINGar

miljö: 
”rädda runbyskogen” önskar en ytterligare natur-•	
inventering. Vi kan bidra med mats karström – art-
databanken.
utveckla ambitionen att Väsby ska ligga på absolut •	
framkant att bygga ekologiskt och klimatvänligt. Detta 
är generell kunskap som bör utnyttjas i allt nybyggande. 
Det blir kontra-produktivt om man bara kopplar det till 
en mycket omstritt lokalisering. 

bygg – kairo och övrigt:
Vi måste klara att både bygga nytt och att bevara •	
Stockholms unika kvalité med gröna kilar. Det finns en 
mycket genomtänkt plan för detta, rufS. följ den.
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Gör ”community planning” för att utveckla områden •	
som de flesta är överens om, t.ex. Centrala Väsby, 
älvsundadalen, Stationsområdet. Det har större chans 
att lyckas än ett område som väcker så stark motvilja 
och opposition.
Väsby är en plats för människor som vill växa.•	
bygg för framtiden. attraktivt boende för framtidens •	
människor i Väsby Sjöstad. ja!
ta fram förslag för hur löwenströmska/klockbacka •	
och älvsundadalen. Skulle kunna projekteras/utformas 
på motsvarande sätt som gjorts för sjöstaden. tänk på 
att det som efterfrågas i hela Stockholmsregionen är 
prisvärda (billiga) lägenheter i trevliga omgivningar med 
närhet till kommunikationer.
Det ena utesluter inte det andra. förtätning av centrum •	
är bra, vilket också pågår. en bebyggd kairohöjd ger 
också möjlighet för fler Väsbybor att besöka runsa-
halvön genom bättre kommunikationer dit.
bygga små enplans- radhus, ca 3 rum, dit vi äldre kan •	
flytta när vi inte behöver en hel villa. Nyinflyttade och 
barnfamiljer får då tillgång till villaboende.
testa många möjliga platser att bygga på.•	
Glöm ej ungdomarna som vill sätta bo! även boende •	
för pensionärer. bYGG!! löwenströmska igen och 
klockbackaområdet.
Väsby Sjöstad är ett framtidsprojekt som kan utveckla •	
Väsby. Skog har vi tillräckligt av. enstaka ovanliga röster 
ska inte stoppa. Däremot bör man inte bygga vid edsby 
allé som är högproducerande åkermark.
bygg där höga boendekvalitéer kan uppnås.•	
bygg bostäder där folk vill bo, dvs vid mälaren/Sjönära.•	
bygg industrier och kontor längs motorvägen – älvsun-•	
dadalen.
riv dragonvägens fula hus eller byt fasader (blå husen).•	
bygg en ordentlig småbåtshamn med restaurang – •	
strandpromenad.

bygg inte:

Skrota planerna på Väsby Sjöstad. Släpp prestigen!•	

bra Saker

Gata/park renhållning:•	
bra klippning av grönytor denna säsong.•	
bra snöröjning i vintras.•	

miljö:
Naturområden som är en tillgång för alla. fina och bra •	
friluftsområden för sommar- och vinteraktiviteter.
att bygga kairohöjden öppnar också för rörliga friluft-•	
slivet.
Vacker, orörd natur.•	
runbyskogen är ett unikt natur- och friluftsområde i •	
Väsby.

bebyggelse:
boenden nära till centrum•	
bra är närheten till centrum, station och central beby-•	
ggelse.
härligt att man äntligen vill bygga på västra sidan också.•	

kommunikationer:
bra kommunikationer till omvärlden.•	
bra kollektivtrafik.•	
Närhet till uppsala med tåget.•	

övrigt:
Det behövs ett fackbibliotek och ett gymnasiebibliotek.•	
Nya gymnasiet.•	
Närhet till politiker.•	
lagom stor kommun.•	

Problem 

renhållning gatan/park:
rensning av ogräs utefter gångvägar.•	
tömmning av papperskorgar.•	
kritik till att anslag till skötsel av grönytor skars ner •	
drastiskt här om året.
för få parker.•	

kommunikationer:
bättre kommunikationer till runby backar. Sista bussen •	
vid 21-tiden. mörkt att gå, många gamla som helst inte 
ska köra bil.
tung busstrafik på centralvägen, onödigt många •	
bussrörelser den vägen.

Politik och tjänstemän:
Politikerna lyssnar inte på medborgarnas synpunkter.•	
Politiker, framförallt styrande, har mycket svårt att •	
svara på allmänhetens frågor – ex. Väsbyhems delning… 
mycket ful ovana.
Dålig kommunikation och bemötande från kommunens •	
tjänstemän.
”Säljer” idén Väsby Sjöstad innan beslut är tagna.•	
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SweDISh tItle
APPeNDIx 1 “WORKSHOP POST IT NOTeS”

miljö:
buller från flyg, e4:an, järnvägen.•	
bevara skog och natur.•	

Skola:
för dåliga skolresultat•	
för stora grupper i skolor och förskola•	
maten ska lagas på plats.•	

övrigt:
majoriteten mörkar delningen av Väsbyhem.•	
Ingen större samlingslokal.•	
Nedlagd biograf.•	
bygg inte i runbyskogen•	
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SweDISh tItle
APPeNDIx 2 “RePORT BACK BROADSHeeT”

Page 1
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SweDISh tItle
APPeNDIx 2 “RePORT BACK BROADSHeeT”
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SweDISh tItle
APPeNDIx 2 “RePORT BACK BROADSHeeT”

Inlay, page 2
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