
DIALOGMÖTE
FrAMTIDEns Väsby

Hur ska Väsby utvecklas för att bli 
attraktivare för ungdomar?

Dialogen med gymnasieeleverna gav oss ett bra 
underlag för vår framtida planering av Väsby. 

Ungdomarna efterfrågade bland annat fler små lägenheter 
centralt och ett större nöjesutbud.

Synpunkterna är högaktuella för oss just nu 
då vi ser över vision 2040.

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. 
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

Dialogmötet hölls i december 2010 
och hade 30 deltagande elever från 
årskurs ett på det samhällsveten
skapliga programmet. Metoden som 
användes var grupparbeten varvat 
med diskussioner i helklass.

 
UTFÖrAnDE

Dagen inleddes med att dialog
mötets bakgrund och syfte presente
rades för eleverna. Därefter fick 
ungdomarna diskutera hur de ser på 
Väsby i dag och i framtiden ur flera 
aspekter. En av frågorna berörde 
kommunens områden. Väsby Cen
trum, Vilundaparken, Bollstanäs, 
Norrviken och Kairo, områden som 
erbjuder många olika aktiviteter, 
uppskattas mest. Däremot ansågs 
Smedby, stationsområdet och Dragon
vägen vara mörka och otrygga.

Ungdomarna hade många syn
punkter på hur stationsområdet kan 
vidareutvecklas och göras tryggare 
kvällstid. Några av förslagen var 
bättre belysning, fältassistenter, natt
vandrare samt kameror. Dessutom 
uttrycktes önskemål om fler mötes

platser, framförallt kvälls/nattöppna 
caféer och restauranger.

Synpunkterna om Väsby Cen
trum var till största del positiva. 
Dock tydliggjordes efterfrågan på 
bland annat utökade öppettider, en 
biograf samt fler populära butiker.

När det gäller bostäder uttryck
tes ett tydligt önskemål om fler små 
lägenheter centralt. Två tredjedelar 
av eleverna vill bo kvar i Väsby även 
i framtiden. Eleverna anser att 
Väsby är en grön, trygg och barn
vänlig kommun som är centralt be
lägen, med närhet till både Stock
holm, Arlanda och Uppsala.

 
rEsULTAT

Dialogen med gymnasieeleverna gav 
oss ett bra underlag för vår framtida 
planering. Vi kommer självfallet ta 
hänsyn till alla synpunkter och idéer 
i vårt fortsatta arbete. 

Detta är i allra högsta grad aktu
ellt just nu då vi arbetar med att se 
över vår vision för 2040.

DIALOGMÖTE
FrAMTIDEns Väsby

Väsby ska vara en attraktiv kommun dit våra ungdomar vill åter- 
vända efter eventuella högre studier på annan ort. För att få ett  
bra kunskapsunderlag för vår framtida planering och byggande  
anordnande vi ett dialogmöte med Väsbys gymnasieelever.


