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Vilundaparken Dialog

Väsby utvecklas med stormsteg och år 2040 
beräknas ca 63 000 människor bo i kommunen. 
Stadsutvecklingen sker främst i de centrala delarna, 
där Centralvägen binder ihop stationsområdet med 
Väsby Centrum och Vilundaparken.

I takt med att kommunen växer finns ett behov av 
att ta ett helhetsgrepp kring Vilundaparkens framtida 
utveckling, med fokus på idrott. 

Beslutet att ta fram ett planprogram som ska 
beskriva Vilundaparkens framtida utveckling togs 
av kommunstyrelsen den 7 juni 2016. Samma 
datum togs beslut om att ta fram en ny detaljplan 
för en grundskola i norra delen av det som idag är 
Vilundaparken. 

Programområdet avgränsas i öst av E4, i söder 
av Mälarvägen och i väst av Husarvägen. I 
nordöst sträcker sig programområdet strax 
norr om ”Fadderbyn” och i nordväst avgränsas 
programområdet av den nya detaljplanen för 
grundskolan. 

Under det inledande programarbetet har dialogarbete 
genomförs. Syftet med dialogerna är att få 
medborgarnas synpunkter på hur området kan och 
bör utvecklas i framtiden samt att ta tillvara på all den 
lokalkännedom om området som finns bland de som 
är verksamma där. 

Dialogen genomfördes i oktober - november 2016 och 
bestod av följande delar;

• Enkät (digitalt eller i pappersform) kring 
Vilundaparkens utveckling. 

• Dialog med allmänheten den 22 oktober  
i Väsby Centrum 

• Workshop med föreningslivet 
• Deltagande vid Näringslivsdagen den 26 oktober

Programområdet markerat med rött och området som utreds för skolan markerat med gult.
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DELTAGANDE FÖRENINGAR

BSK, 2 personer

Grimsta AIK, 2 personer

Hembygdsföreningen, 2 personer

IWCO Sweden, 2 personer

Team Pannben, 1 person

Tiokampen, 2 personer

UVGK, 4 personer

UVKK, 1 person

VSS, 3 personer

Wäsby AFF, 2 personer

Väsby IK Friidrott, 2 personer

Väsby IK Hockey, 3 personer

Wäsby Kendo, 1 person

Yaran kulturförening, 1 person

DeltagareWorkshop

Den 27 oktober 2016 genomfördes en workshop om 
Vilundaparkens utvecklingen i Kulturhuset Messingen 
i Upplands Väsby. Deltagande föreningar finns listade 
till höger på sidan, samtliga inbjudna föreningar 
redovisas på sida 16 .

Under workshoptillfället hölls en presentation 
av kommunens tjänstemän om det kommande 
programarbetet med Vilundaparken och vilka beslut 
som låg till grund för arbetet.

Övningarna under workshopen genomfördes i fem 
mixade grupper.

SCHEMA FÖR WORKSHOP

INTRODUKTION 
Kommunens tjänstemän presenterar den kommande 
utvecklingen, vad kommer att hända i Vilundaparken 
och vad händer i närområdet, vilka beslut är tagna och 
varför, vad går att påverka.

PRESENTATION AV ÖVNINGAR
Workshopledarna presenterar upplägget för workshop. 

ÖVNING 1
Vad är bra och mindre bra med Vilundaparken idag? 

ÖVNING 2
Hur och när används Vilundaparken idag?

ÖVNING 3
Vad saknas i Vilundaparken och hur kan ytor  
samutnyttjas?

REFLEKTION OCH AVSLUT
Reflektioner från Sweco/kommunen om vad som 
kommit upp och förklaring av hur det kommer att 
tas vidare och den fortsatta processen. Möjlighet till 
frågor.

DELTAGARE UPPLANDS VÄSBY KOMMUN
Elisabet Eriksson
Planarkitekt
elisabet.eriksson@upplandsvasby.se

Johanna Dermer
Fritidsstrateg
johanna.dermer@upplandsvasby.se

Mats Grufman
Anläggningsstrateg 
mats.grufman@upplandsvasby.se

Anna Silver
Planarkitekt
anna.silver@upplandsvasby.se

Blanka Libitz
Mark- och exploateringsingenjör
blanka.libisz@upplandsvasby.se

WORKSHOPLEDARE
Adam Sjödin
Plankonsult Sweco
adam.sjodin@sweco.se

Hanna Vogelius
Plankonsult Sweco
hanna.vogelius@sweco.se
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Sammanfattning Övning 1
Vad är bra och mindre bra med Vilundaparken?
Övning 1

Grupp:__________

Bra Mindre bra

BRA MED VILUNDAPARKEN
På frågan om vad som är bra i Vilundaparken anger 
fyra grupper sporthallen. Samtliga av dessa anser 
att kampsportscentrum är ett skäl till detta. Två av 
grupperna anser att sporthallen har ett bra kansli och 
ledningsgrupp. Övriga motiv till att sporthallen är bra 
är minitennisen samt att närheten till andra hallar ger 
möjlighet att träna i större grupper.

Tre grupper anger att idrottsplatsen är bra bl.a på 
grund av friidrottsbanorna samt att idrottsplatsen är 
bra placerad.

Två grupper anger att ishallen är bra då den har hög 
utnyttjandegrad och har ett bra läge. Simhallen med 
spa/badland och padelhall anges också vara bra av två 
grupper liksom konstgräsplanen där ungdomsfotboll 
nämns specifikt. 

Övriga synpunkter om vad som är positivt med Vilun-
daparken berör bl.a landskap, rekreation och utsikt, 
utegym, minigolf, hotellet och parkeringen. Vilunda-
parken anses ha ett bra läge och mångfunktionalitet. 
De trevliga, hjälpsamma och ödmjuka vaktmästarna 
får också beröm. 

MINDRE BRA MED VILUNDAPARKEN
På frågan om vad som är mindre bra med Vilunda-
parken anser samtliga grupper att ishallen har brister 
både när det gäller isytorna och lokalerna. Isytor och 
istider är för få, både för idrottsklubbar och allmänhet. 
Det finns problem med dåligt isaggregat samt brist på 
fungerande skottramp / isplatta.  Gällande lokalerna 
är omklädningsrummen för dåliga och för få, det finns 
för få förråd och städningen är undermålig. Skumma 
och mörka ytor gör att hallen känns otrygg. Entréytan 
är bristfällig och det saknas kansli och cafeteria. 

Tre grupper anser att idrottsplatsen har brister gällan-
de läktaren som borde placeras på andra långsidan. 
Konstgräs borde anläggas så att fotbollsplanen kan 
nyttjas längre tid och belysningen förbättras. 

Sporthallen är i behov av förbättringsåtgärder anger 
tre grupper. Det saknas läktare och entrédelen behöver 
rustas upp för att bli mer mottagande med exempelvis 
café, restaurang och bättre information. Vaktmästare 
saknas och sporthallen klarar inte matcher i två plan. 

Tre grupper anser att området känns otryggt och 
mörkt. Fadderbyn, åsen och ishallen nämns specifikt 
som otrygga platser. Fadderbyn anses vara otillgäng-
lig, så även gräsplanen som utgör en stor oanvänd yta 
som inte går att boka. 

Tre grupper anser att det saknas parkeringsplatser 
inom området, speciellt vid ishallen, simhallen och 
Scandic hotell. Parkeringsgarage under jord kan lösa 
problemet. 

Övriga platser som anses ha brister är simhallen som 
har för liten entré, utomhusrinken som bör ligga 
tillsammans med ishallen, samt grusplanen på grund 
av bilbingon. Andra generella synpunkter är att det 
saknas en evenemangshall, utebad, gemensamma mö-
tesplatser som exempelvis café, lokaler för kansli och 
läger samt förrådsutrymmen över lag.  Området anses 
vara gammalt och sunkigt och det saknas personal. En 
inomhushall för fotboll behövs då det är svårt att få 
tider på fotbollsplaner över lag. En grupp anger också 
att det saknas en bro över E4:an till området.  
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Vad är bra och mindre bra med Vilundaparken?
Övning 1

Grupp:__________

Bra Mindre bra

Vad är bra och mindre bra med Vilundaparken?
Övning 1

Grupp:__________

Bra Mindre bra

• Kansli
• Kampsports- 

centrum är en 
väldigt bra plats 
där många olika 
människor möts

 
Bra läge 

Placera läkta-
ren på andra 
långsidan och 
förläng den. Vänd 
löparbanorna 180 
grader

• Behövs 2-3 ishallar.
• Fler ishallar för all 

idrott som använ-
der is

• Ishockey för ung-
domar är omöjligt 
(farmor/mormor)

För få parkeringsplat-
ser, spec trångt vid 
hockeymatcher

 
• Saknas utebad, cen-

trum i Väsby
• Saknas tillräckligt med 

förråd
• Ingen personal på 

hela anläggningen är 
värdelöst

• Gemensamma läger-
lokaler, lokaler, kansli, 
cafeteria saknas. 

• Mörkt
• Naturlig mötesplats 

saknas, tex cafeteria

1

• Ingen skottramp i 
ishallen

• Ont om förråd i 
ishallen

• Kansli och cafeteria
• Katastrof att isen 

inte fryser
• För få omklädnings-

rum
• Ont om isytor

Kampsportscentret, 
minus dock för öpp-
na lösningen som ger 
högt buller.

• Saknas fullstor evenem-
nagshall med läktare för 
alla innesporter, som man 
kan ha tävlingar i

• Saknas parkeringsplatser 
under jord

Mindre bra område

• Rekreation
• Landskapet
• Åsen 
• Höjden
• Utsikten

2
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Vad är bra och mindre bra med Vilundaparken?
Övning 1

Grupp:__________

Bra Mindre bra

Vad är bra och mindre bra med Vilundaparken?
Övning 1

Grupp:__________

Bra Mindre bra

Rullskidspår runt 
området asfalterat

Mörkt

• Bra simhall
• SPA / Badland
• Padelhall

• Minitennis
• Kampsport
• Två hallar ger 

möjlighet att 
träna i större 
grupper

• Närhet till an-
dra hallar

Minigolfen
Bra placering Ungdoms-fotbolls-

plan

P-platser

Flytta utomhus-
rinken till ishallen

• Sporthall behöver 
renoveras

• Läktare saknas, 
scenläktare idag, 
tar för lång tid

• Ishall i behov av 
renovering

• Trasigt isaggregat
• Dåliga omkläd-

ningsrum

Bro saknas

Outnyttjat 
område

Utgör ett stort 
område men står 
tomt

Bra placering

Anlägg konstgräs 
så att planen kan 
nyttjas längre tid

Stor yta som står 
oanvänd

3

• Trevliga, hjälpsamma, ödmju-
ka vaktmästare

• Många aktiviteter samlade
• Att så många sporter som 

möjligt samlas
• Mångfunktionellt men kan  

bli bättre ”multiarena”
• Bra och trevligt läge

• Hög nyttjandegrad
• Bra ishall, lagom 

stor

• Gammalt och sunkigt
• Oftast skräpigt och otryggt
• Jättesvårt att få tider på fot-

bollsplaner
• Förrådsutrymmen

Hotellets läge

• Omklödningsrum 
saknas

• Toaletter i bedröv-
ligt skick

• Isplatta som är 
uttjänt

• Enorm brist på 
istider för 3 klubbar 
och allmänhet

• Slitet
• Landslaget tvekar
• Undermålig städning

• Ingen vaktmästare
• Dåliga utrymmen
• Sporthallen klarar ej 

matcher på två plan
• Saknar läktare
• Entrédelen ska vara 

mer mottagande med 
kaffe, restaurang

Att gräsytorna ej går 
att boka 

• Ok löparbanor 
och utrustning för 
friidrott

• Bra konstgräsplan
• Bra friidrottsbana

Saknas inomhushall för 
fotboll, samt 11-manna 
plan, multihall och 
läktare

4
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Vad är bra och mindre bra med Vilundaparken?
Övning 1

Grupp:__________

Bra Mindre bra

Bra läge

Parkering
Parkering

• Kampsportscen-
trum

• Ledningsgrupp
Bra utegym

Bra gräsplanBra simhall

För lite infor-
mation

• Omklädnings-
rum

• Ruffiga baracker
• Skumma ytor
• Otryggt
• Mörkt
• Entrén
• Saknas en ishall

För liten entré

Oanvänd grönyta

Parkeringar

Dålig belysning, 
otryggt

Otryggt

Svårtillgängligt

Otryggt

Bilbingon
Bra

5
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Sammanfattning Övning 2
Hur och när används Vilundaparken?
Övning 2

Grupp:__________

Används 
mycket

Används 
ibland

Används 
sällan/inte alls

Skulle användas mer 
om förutsättningar 
var bättre

Provisorium
Kan flyttas?
Bör vara kvar?

ANVÄNDS MYCKET
Samtliga grupper anger att sporthallen, ishallen och 
simhallen, inklusive gym, används mycket. Samtliga 
hallar används alla veckodagar från morgon till kväll. 
Ishallen är överfull och Vik friidrott anger att de behö-
ver fler inomhustider. 

Två grupper anger att idrottsplatsen respektive konst-
gräsplanen används mycket. 

En grupp tror att utomhusrinken skulle kunna använ-
das mycket mer med överbyggnad och bättre förut-
sättningar. En grupp anger att parkeringsplatserna är 
fulla. 

ANVÄNDS IBLAND
Utegym, sporthall och löparspåren norr om områ-
det anges av en grupp på vardera användas ibland. 
Utegymmet används ibland av VSS men skulle kunna 
användas mer med bättre belysning. 

ANVÄNDS SÄLLAN / INTE ALLS
Fyra grupper anger att gräsytan och Fadderbyn an-
vänds sällan. VSS och VIK friidrott säger att de aldrig 
använder Fadderbyn. BMX-banorna och norra delen 
av byn anges specifikt användas lite. 

Tre grupper anger att grusplanen används dåligt. 
Andra platser (en grupp på vardera) som anges använ-
das dåligt är sporthallen, utomhusrinken, idrottsplat-
sen, konstgräsplanen och grönytan söder om ishallen. 

SKULLE ANVÄNDAS MER MED BÄTTRE FÖRUTSÄTT-
NINGAR
Tre grupper anger att sporthallen och idrottsplatsen 
skulle kunna användas mer med bättre förutsättningar. 
Sporthallen anses behöva en arrangemangshall för 
500-1000 personer, banbeläggning anpassad för 
löpning med spikskor och vissa grupper föreslås flytta 
sina verksamheter till andra hallar, exempelvis pingis. 
Idrottsplatsens kastbur skulle användas mer om det 
inte spelades fotboll på nedslagsplatsen och läktaren 
skulle användas mer om den flyttades till andra sidan. 
Två grupper anger att åsen skulle användas mer om 
stängsel togs bort, pulkabacke anordnades och om sly 
röjdes bort samt att belysningen förbättrades. 
Två grupper anger också att gräsytan skulle kunna an-

vändas mer. Ett utebad som gemensam central punkt 
föreslås och VSS säger att de skulle kunna använda 
ytan för uteträning. 

Andra platser som tas upp är utomhusrinken, Fadder-
byn, utegymmet, ishallen samt grönområdet norr om 
området. 

PROVISORIUM
Två grupper anser att omklädningsrummet utanför 
idrottsplatsen ska flyttas. En grupp anser att sporthal-
lens lågdel kan tas bort. En grupp anser att allt kan 
flytta som det blir bättre. En åsikt berör också Husar-
vägen som behöver göras om för att minska risken för 
olyckor. 
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Hur och när används Vilundaparken?
Övning 2

Grupp:__________

Används 
mycket

Används 
ibland

Används 
sällan/inte alls

Skulle användas mer 
om förutsättningar 
var bättre

Provisorium
Kan flyttas?
Bör vara kvar?

Hur och när används Vilundaparken?
Övning 2

Grupp:__________

Används 
mycket

Används 
ibland

Används 
sällan/inte alls

Skulle användas mer 
om förutsättningar 
var bättre

Provisorium
Kan flyttas?
Bör vara kvar?

Gröna parken 
för promena-
der / jogging

Allt kan flytta som det blir 
bättre

Kampsport-
center

UterinkenÖverfull ishall

Parkeringar

1

 
Endast en isbana, 
2-3 behövs. 

Backträning

Gör Vilunda till en sam-
lingsplats för Väsbys 
idrottsföreningar. 

VSS uteträning

VIK skulle använ-
da kastbur oftare 
om det inte spe-
lades fotboll på 
nedslagsplats

Banbeläggning 
inomhus borde 
vara anpassad 
för löpning med 
spikskor

Säkrare trafikmil-
jö för att släppa 
av aktiva

• VSS uteträning
• Utebad med 50 

meters bassäng 
som gemensam 
central punkt

• VSS använder 
aldrig byn

• VIK friidrott 
använder aldrig 
byn

Utegym används 
ibland av VSS

 
VIK friidrott- fler 
inomhustider

 
VIK friidrott 
använder löparba-
norna mycket

 
VSS må-sö kl 6-21

Dagtid generellt

 
Kvällar/helger. Eve-
nemang; Grimsta 
AIK, fotboll, simning, 
badminton, hockey 
och UVGK 

 
• Kvällar/helger.
• Kansli anv av VSS 

7-21 må-sö

 
Gör om vägen - 
mycket olyckor

Spåret VSS

2
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Hur och när används Vilundaparken?
Övning 2

Grupp:__________

Används 
mycket

Används 
ibland

Används 
sällan/inte alls

Skulle användas mer 
om förutsättningar 
var bättre

Provisorium
Kan flyttas?
Bör vara kvar?

Hur och när används Vilundaparken?
Övning 2

Grupp:__________

Används 
mycket

Används 
ibland

Används 
sällan/inte alls

Skulle användas mer 
om förutsättningar 
var bättre

Provisorium
Kan flyttas?
Bör vara kvar?

Ta bort stäng-
sel

Omklädning 
fotbollsplan 
bör flyttas

BMX används 
sällan

Friidrottsbanan 
används mycket 
av Team Pannben. 
5 dagar/vecka 
kvällstid

Gym och simhall 
används mycket

Kampsportshallen 
används mycket av 
Team Pannben. 5 
dagar/vecka. Mor-
gon/kväll

Isytorna

Vissa föreningar bor-
de flytta sina verk-
samheter till andra 
hallar, tex pingis kan 
vara i Messingen Omklädningsrum-

men till utomhus-
rinken bör flyttas

3

Används inte
Används myck-
et av Väsby IK

Får ej användas 
för fotboll

Gräsplan an-
vänds sällan

Används aldrig. 
Vad är den till 
för?

Parkeringar är 
fulla

Används mycket

Sporthallen an-
vänds mycket

Sporthallen kan 
användas mer. 
Arrangemangshall 
för 500-1000 
pers saknas

Uterinken med 
överbyggnad och 
bättre förutsätt-
ningar

Ishallen används 
mycket. 
Helger 8-21.
Vardagar 8-23

4
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Hur och när används Vilundaparken?
Övning 2

Grupp:__________

Används 
mycket

Används 
ibland

Används 
sällan/inte alls

Skulle användas mer 
om förutsättningar 
var bättre

Provisorium
Kan flyttas?
Bör vara kvar?

Ingå i lokal-
bokning

Pulka/skid-
backe

Omklädning
Bättre belys-
ning / röj slyKvällstid

Kväll/helg

Större 
golvyta

Under säsong

Bättre belys-
ning 

Läktare flytta 
till andra sidan

Parkering

5



12 SAMMANSTÄLLNING DIALOG VILUNDAPARKEN BILAGA - WORKSHOP FÖRENINGSLIVET

Sammanfattning Övning 3
Grupp:__________

Provisorium
Kan flyttas?
Bör vara kvar?

Vad saknas i parken och hur kan ytor samutnyttjas?
Övning 3

Grupp:__________

Saknas Samutnyttjan

SAKNAS
Samtliga grupper anser att det finns brist på idrotts-
hallar inom området. Främst är det en evenemangshall 
med läktare för lokala cuper och tävlingar som saknas, 
fler hockeyhallar samt en multihall som kan användas 
för olika typer av aktiviteter. 

De flesta grupperna (4 stycken) framför önskemål om 
fler typer av idrotts- motions- och lekfunktioner. De 
funktioner som nämns är utomhusbassäng alternativt 
badplats (förslagsvis på gräsytan). På åsen föreslås 
pulka-/skidbacke, motionsspår och hinderbana. Norr 
om idrottsplatsen föreslås rullskidspår, curling, klät-
tervägg, basket och spontantyor. Önskemål om restau-
rang eller fik framförs också. 

Tre av grupperna saknar komplementfunktioner i form 
av nya, alternativt uppfräschade, omklädningsrum 
och fler förråd. Tidtagartorn och tappställe för vatten 
saknas vid idrottsplatsen. 

Tre av grupperna saknar samlingslokaler. Två av dessa 
anser att det finns behov av kanslilokaler, varav en i 
ishallen. Två av grupperna önskar lägerlokaler samt 
övernattningsmöjligheter för ungdomar.  

Tre av grupperna anser att det saknas parkeringsplat-
ser, speciellt vid Scandic hotell och längs Husarvägen. 

Övrigt som anges saknas inom området är belysning 
och vuxennärvaro kopplat till trygghet, fler tider för 
träning samt en välkomnande entré vid simhallen. 

KAN SAMUTNYTTJAS
Tre av grupperna anser att skolan kan samutnyttjas. 
Matsalen kan samutnyttjas för matlagning efter skol-
tid och aulan som kan fungera för exempelvis helglä-
ger. 

Multihallen, som föreslås uppföras på grusplanen, kan 
samutnyttjas enligt två av grupperna.

Två av grupperna föreslår att Fadderbyn kan samut-
nyttjas, tex med beläggning under sommaren, samt 
dess aktiviteter / funktioner som skulle behöva startas 
om från början. 

Övriga förslag på samutnyttjande är parkering, om-
klädningsrum, ishallen, föreslagen evenemangshall 
och fritidsgård, kanslilokaler och konstgräsplan. 
Säsongsanvändning av hockey- och fotbollsytor med 
seriesystem föreslås också . 
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Grupp:__________

Provisorium
Kan flyttas?
Bör vara kvar?

Vad saknas i parken och hur kan ytor samutnyttjas?
Övning 3

Grupp:__________

Saknas Samutnyttjan

Grupp:__________

Provisorium
Kan flyttas?
Bör vara kvar?

Vad saknas i parken och hur kan ytor samutnyttjas?
Övning 3

Grupp:__________

Saknas Samutnyttjan

 
 
Skolan

 
•  Kanslier
• Förråd
• Måltorn vid löpnings-  

stråket
• Riktade hallar (högt till
  tak / trampolin)
• Lägerlokaler
• Evenemangshall med 

läktare

1

•  Parkering
•  Omklädningsrum
•  Evenemangshall
•  Matsal i skolan (möjligt   

att laga mat och ser-  
vera i skolmatsal)

•  Aula i skolan (övernatt-
ning / helgläger)

• Säsongsanvändning - is-
hockey / fotboll med 
seriesystem

 
Evenemangshall

 
Utomhusbassäng 
/ badplats

 
Evenemangshall  
med läktare

 
Omklädningsrum
i ishallen

Parkeringsplatser

2
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Grupp:__________

Provisorium
Kan flyttas?
Bör vara kvar?

Vad saknas i parken och hur kan ytor samutnyttjas?
Övning 3

Grupp:__________

Saknas Samutnyttjan

Grupp:__________

Provisorium
Kan flyttas?
Bör vara kvar?

Vad saknas i parken och hur kan ytor samutnyttjas?
Övning 3

Grupp:__________

Saknas Samutnyttjan

 
P-platser

 
• Samlingslokal i     

ishallen
• Ny hockeyhall
• Mer tider för    

träning på flera 
planer 

• Nytt kansli

• Ishallen nyttjas till 
mångas porter 
(bygg större)

• Kanslilokaler

 
• Belysning fram till 

kl 23
• Arena som kan    

ta publik
• Fasta läktare
• Tappställen för 

vatten

 
• Ett motionsspår 

runt Vilundaparken 
upplyst med möj-
lighet till längdskid-
åkning

• En riktigt bra hin-
derbana

 
• Rullskidspår
• Curling
• Klättervägg
• Boulebana
• Restaurang / fik
• Basketplan

När-IP (Minimulti-
arena)

Övernattnings 
möjligheter

Övernattnings-
möjligheter för 
ungdomar

Utomhusbassäng

3

 
•  Amerikansk fotbollsplans 

yardsritning för framtiden 
(gjordes 2016 HT)

• Förråd till amerikansk 
fotbolls träningsutrust-
ning

• Går ej att anordna cuper 
/ tävlingar.

• Måste moderniseras rus-
tas upp omklädningsrum

• Skulle vilja sätta U-V på 
kartan igen.

• Klubblokal, ev kanslilokal
Starta om Fadderbyn 
med samutnyttjande 
funktioner från början

Fotbollsplan inom-
hus, 11-manna

 
Var tog bron 
vägen?

Multihall med flera 
sporter och läktare

Multihall med flera 
sporter och läktare

Läktare - arrange-
mangshall

Omklädningsrum

Tälthall, typ Brinken

Samutnyttjande, 
beläggning under 
sommaren

4
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Grupp:__________

Provisorium
Kan flyttas?
Bör vara kvar?

Vad saknas i parken och hur kan ytor samutnyttjas?
Övning 3

Grupp:__________

Saknas Samutnyttjan

 
• Spontanytor
• Belysning

Mer idrottsytor

Multihall

Pulka-/ skid-
backe

Skola / Möteslokaler

Fadderbyns 
aktiviteterVuxennärvaro

Trygghet

Välkomnande 
entré

 
• Läktare
• Fler aktivitetsytor 

(parkett)
• Ytterligare ishall

Tidtagartorn

5
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Föreningar i Vilundaparken

• Antares BK
• Bokstavsbarn
• Bollstanäs Damfotboll
• Bollstanäs Handbollsektion
• Bollstanäs Herrfotboll
• Bollstanäs HFF
• Bollstanäs Sportklubb
• BSK Basketsektion
• Grimsta AIK
• Runby Idrottsförening
• Team Pannben
• Upplands Väsby Wadoryu Karate IF
• UV Bordtennisklubb
• Uv Gymnastikklubb
• UV Judoklubb
• Uv Konståkningsklubb
• VBC Väsby
• Väsby Badmintonklubb
• Väsby Brottarklubb
• Väsby Dansklubb
• Väsby IK Fotbollklubb
• Väsby IK Friidrottsklubb
• Väsby IK Hockeyklubb
• Väsby Innebandyklubb
• Wäsby Kendoförening
• Väsby Muay Thai IF
• Väsby Orienteringsklubb
• Väsby Simsällskap
• Väsby Skidklubb
• Wäsby Warriors
• Bollstanäs Scoutkår
• Equmenia Upplands Väsby
• Upplands Väsby Scoutkår
• Väsby Folkdansgille
• Friluftsfrämjandet i U-V
• SPF
• PRO
• Finska PRO
• Hjärt-lungsjukas förening
• Tiokampen
• International Wing Chun Org
• Föreningen Fadderbyn

Övriga föreningar

• U-V Sigtuna Bowlingklubb
• Eds Kv Gymnastikklubb
• Friskis & Svettis
• Stora Wäsby Tennisklubb
• Svenska Österbottningarna i UV
• UV Bågskytteklubb
• Upplands Väsby Fäktklubb
• Upplands Väsby Motorklubb
• Väsby  Ungdomsskytteförening
• Väsby Atletklubb
• Väsby Skidklubb
• Öppet hus för unga romer
• U-V  Finska Förening
• Yaran Kulturföreningen
• Orientaliska Gemenskapen
• Islamiskt Kulturcentrum
• Svensk Thailändska Kulturföreningen
• UV Hembygdsförening
• Väsby Folkdansgille
• Popkollo Norra Stor Stockholm
• Väsby Babysim Förening
• Naturskyddsföreningen
• Cykelfrämjandet
• Öppet hus för unga romer
• U-V  Finska Förening
• Orientaliska Gemenskapen
• Islamiskt Kulturcentrum
• Svensk Thailändska Kulturföreningen
• UV Hembygdsförening
• Väsby Folkdansgille
• Popkollo Norra Stor Stockholm
• Väsby Babysim Förening

Inbjudna föreningar
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