
DIALOGMÖTE
Ny TrAfIkpLAN

Hur vill du resa i framtiden?

Deltagarna hade många synpunkter och idéer som 
gav oss en värdefull information om hur väsbyborna vill att 

trafiken ska utvecklas i framtiden avseende exempelvis 
kollektivtrafikens turtäthet, cykelbanor och trafiksäkerhet.

Alla synpunkter har tagits i beaktande i det fortsatta 
arbetet med den nya trafikplanen som beräknas bli klar 
sommaren 2012, även om alla inte går att tillmötesgå.

www.upplandsvasby.se/dialog
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FAKTA DIALOGMÖTEN

Alla som bor i Väsby ska ha möjlighet 
att ge synpunkter på tankar och idéer 
om kommunens framtida utveckling. 
Dia  logmötena 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”, work shops, charette och ”kvälls-
fika med samtal”. Varje dialog form 
analyseras och utvärderas i efter hand, 
för att vi kontinuerligt ska kunna vidare-
utveckla de olika metoderna.
  Dialogmötena är ett utmärkt till-
fälle för dig att få svar på dina person liga 
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 -
punk ter. Information om våra tidigare 
ge nom förda dialogmöten finns på kom
mu nens hemsida. Kom och var med 
och påverka Väsbys framtid du också!

www.upplandsvasby.se/dialog

Syftet med dialogen var bland annat 
att kartlägga eventuella problem i 
trafiken i dag, att utforska hur be-
folkningen vill att trafiken ska ut-
formas i framtiden och diskutera vår 
egen syn på trafikfrågorna. 

För att så många väsbybor som 
möjligt skulle kunna komma och 
diskutera dessa frågor genomfördes 
dialogen i Väsby Centrum under två 
dagar, 31/8–1/9 2010.

UTfÖrANDE

Dialogen hölls i öppen form för att 
välkomna alla tänkbara synpunkter. 
De frågor som diskuterades mest var 
parkering, cykelnätet, spårbilar, kol-
lektivtrafik, bilens funktion, gång-
vägar och stationsområdet.

•	 Väsby	är	en	bra	stad	att	parkera	 
i men flera deltagare önskade att 
parkeringen var avgiftsfri.
•	 För	att	kollektivtrafiken	ska	
kunna konkurrera med bilen efter-
frågades tätare avgångar.
•	 Utbudet	av	cykelvägar	är	mycket	
bra i Väsby men anslutningen av  

cykelvägar till grannkommunerna 
skulle kunna förbättras avsevärt.
•	 Intresset	för	spårbilar	var	stort	
och deltagarna ansåg att det är ett 
framtidsprojekt som är mycket pas-
sande för Väsbys utveckling.
•	 Stationsområdet	omnämndes	
som rörigt med många bussar som 
kommer in samtidigt för av- och  
påstigning.

rEsULTAT 

Trafikdialogen gav oss många viktiga 
aspekter att ta hänsyn till i vårt fort-
satta arbete med den nya trafikplanen 
som beräknas bli klar till sommaren 
2012. Vi har bland annat sett över 
det lokala cykelnätet och tagit fram 
förslag på kompletterande vägar som 
skulle kunna byggas. Vi för kontinu-
erliga diskussioner med SL angående 
busslinjer och turtäthet. 

Just nu arbetar kommunen även 
med förstudien Väsby Entré som tar 
upp utvecklingen av området väster 
om järnvägen på Runbysidan, men 
även berör utvecklingen av hela sta-
tionsområdet.

DIALOGMÖTE
Ny TrAfIkpLAN

Under våren 2010 fick Stadsbyggnadskontoret i uppgift att  
ta fram en ny trafikplan för vår kommun. I samband med detta 
arbete bjöd vi in till ett dialogmöte där invånarna kunde  
förmedla sina åsikter om trafiken i Väsby.


