
DIALOGMÖTE
STATIONSOMRÅDET

Hur ska vi utveckla det nya stationsområdet?

Deltagarna hade många spännande synpunkter 
och idéer vilket gav oss en värdefull information 

om vilka frågor som engagerar väsbyborna 
mest gällande stationsområdet.

Vi har nu inlett en förstudie som tar upp 
frågorna som behandlades i dialogen gällande bland 
annat barriäreffekt, trygghet, identitet till området, 

Väsbyån samt områdets företagsklimat.

www.upplandsvasby.se/dialog



Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • telefon 08-590 970 00

besöksadress : Dragonvägen 86 • Väsby centrum • upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se • www.upplandsvasby.se

U
P

P
L

A
N

D
S

 V
Ä

S
B

Y
 K

O
M

M
U

N
 

K
L

K
 

2
0

1
1

-0
9

-0
9

 
C

O
N

T
A

C
T

O
R

 
U

P
V

Ä
0

3
5

5

FAKTA DIALOGMÖTEN

Alla som bor i Väsby ska ha möjlighet 
att ge synpunkter på tankar och idéer 
om kommunens framtida utveckling. 
Dialogmötena ger dig som medbor-
gare chans att vara med och påverka 
allt ifrån planeringen av nya bostäder, 
till hur vi ska arbeta för att höja resul-
taten i skolan.
  Dialogen genomförs i olika former 
anpassade utifrån det aktuella ämnet 
som berörs. Några exempel på meto-
der vi hittills har använt är: ”Open 
Space”, workshops, charette och ”kvälls-
fika med samtal”. Varje dialogform 
analyseras och utvärderas i efterhand, 
för att vi kontinuerligt ska kunna vidare-
utveckla de olika metoderna.
  Dialogmötena är ett utmärkt till-
fälle för dig att få svar på dina personliga 
funderingar gällande olika planerings-
frågor. På plats finns alltid kommunens 
handläggare och representanter från de 
olika verksamheterna.
  Samtalen äger oftast rum i ett tidigt 
skede. Det innebär att vi kan vidare-
utveckla våra idéer utifrån era syn-
punkter. Information om våra tidigare 
genomförda dialogmöten finns på kom-
munens hemsida. Kom och var med 
och påverka Väsbys framtid du också!

www.upplandsvasby.se/dialog

Formen som användes för dialog
mötet var ”kvällsfika med samtal”. 
Anledningen till att vi valde just 
denna metod, var för att uppnå en 
informell och avslappnad stämning, 
där alla sitter vid samma bord och 
samtalar.

UTfÖRANDE

Mötet inleddes med information  
om byggnationen av Messingen och 
av området som helhet. Därefter 
presenterades en lista med 21 olika 
teman som berör planeringen av  
stationsområdet.

Utifrån dessa teman fick samtliga 
35 deltagare markera de två teman 
som de helst ville diskutera under 
mötet. De fem huvudfrågor som fick 
flest markeringar valdes ut för att 
samtala om i mindre grupper.

Följande fem teman valdes ut:
Hur gör man för att bryta genom 

järnvägsbarriären och koppla samman 
sidorna?

Vad vill vi ha för innehåll i  
stationsområdet?

Kan och bör stationsområdet bli  

en ny symbol för Väsby?
Hur gör vi stationsområdet till en 

trygg plats?
Hur viktig är Väsbyån?
I de olika grupperna diskuterades 

exempelvis olika förslag till lösningar 
på befintliga över och underfarter 
vid järnvägen, hur man ska locka 
fler småbutiker att etablera sig i om
rådet samt hur man anknyter kopp
lingen till Väsbys historia på bästa 
sätt. Trygghetsfrågan var självfallet 
också ett angeläget samtalsämne.

 
RESULTAT

Dialogmötets deltagare hade många 
väsentliga synpunkter och idéer som 
gav oss en bra indikation på vilka 
frågor som engagerar väsbyborna 
mest rörande utvecklingen av sta
tionsområdet. Vi har nu inlett en 
förstudie över stationsområdet och 
västra sidan av Runby, Väsby Entré. 
Studien tar upp frågor som behand
lades i dialogen gällande bland an
nat barriäreffekt, trygghet, identitet 
till området, Väsbyån samt områ
dets företagsklimat. 

DIALOGMÖTE
STATIONSOMRÅDET

I oktober 2010 bjöd vi in väsbyborna till ett dialogmöte för att  
informera och diskutera stationsområdet och dess framtida utveckling 
ihop med nya Messingen och Väsby Entré.


