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SAMMANSTÄLLNING DIALOG VILUNDAPARKEN HÖSTEN 2016
BILAGA - MEDBORGARFÖRSLAG
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• Medborgarförslag - ”Foampit” i Fadderbyn – KS/2016:296
• Medborgarförslag - Skateboardpark i Vilundaparken – KS/2016:297
• Medborgarförslag -  ”Bikepark” i någon av kommunens parker – KS/2016:272.
• Medborgarförslag - OCR-hinderbana – KS/2015:244 

Alla som är folkbokförda i Upplands Väsby kommun har rätt att lämna in förslag om det 
som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. De medborgarförslag 
som kan ha bäring på Vilundaparkens utveckling redovisas i denna bilaga.

s.3
s.4
s.7
s.8

Innehåll



3

Medborgarförslag

Ärendenummer 160903-CSG-GJ48
Inskickat 2016-09-03 22:28

Personuppgifter
Namn carsten lilja
Adress (publiceras ej i kallelser och protokoll) xxxxxxxxxx
Postnummer(publiceras ej i kallelser och protokoll) xxxxxxxxxx
Ort upplands väsby
Telefon (publiceras ej i kallelser och protokoll) xxxxxxxxxx
E-postadress (publiceras ej i kallelser och protokoll) xxxxxxxxxx

Medborgarförslag
Jag vill att Bygga en foam pit i fadderbyn

Motivering

en funktions nedsättnings anpassad skate park i betong behövs då
våra barn å ungdomar behöver åka till andra kommuner idag.
Foampit är ett hus fyllt med foam som man hoppar i med cyckel
skate board rullstol eller dylikt.

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges
sammanträde Ja

Sida 1 av 1
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Medborgarförslag

Ärendenummer 160905-CSG-DW54
Inskickat 2016-09-05 12:33

Personuppgifter
Namn Lars Öjert
Adress (publiceras ej i kallelser och protokoll) xxxxxxxxxxx
Postnummer(publiceras ej i kallelser och protokoll) xxxxxxxxxxx
Ort Upplands Väsby
Telefon (publiceras ej i kallelser och protokoll) xxxxxxxxxxx
E-postadress (publiceras ej i kallelser och protokoll) xxxxxxxxxxx

Medborgarförslag

Jag vill att kommunen skall bygga en modern SKATEBOARDPARK i
Vilundaparken.

Motivering

En skateboardpark uppmanar till spontanidrott över åldersgränser,
kön och nationaliteter. 

Nu har över 100 riktiga skateboardparker byggts i Sverige och
det blir alltid en succé. 

Se bifogat dokument för mer information.
Bifoga filer Medborgarförslag_20160905.pdf
Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges
sammanträde Ja

Sida 1 av 1
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Medborgarförslag: Skateboardpark i Vilundaparken. 
En skateboardpark uppmanar till spontanidrott över åldersgränser, kön och nationaliteter. 

Nu har över 100 riktiga skateboardparker byggts i Sverige och det blir alltid en succé. Alla är med på 
lika villkor utan krav på prestation.  

Skateboardparker är ett lysande exempel på när integration fungerar av sig själv och många 
föreningar anordnar "prova på" för nyanlända.  

Skateboard växer explosionsartat över hela världen och Sverige är i framkant. Skateboard är 
upptaget i Riksidrottsförbundet sedan 2013 och debuterar i Tokyo OS 2020. VM i skateboard kördes i 
Malmö den 20:e augusti 2016 med över 6000 åskådare! 

Följande kommuner bygger skateboardpark under 2016: 

Örnsköldsvik  Uppsala #3 
Sölvesborg Gubbängen (Sth #8) 
Ljusdal Trollhättan #2 
Öckerö Värnamo 
Hjo Piteå 
Falun #2 Malmö #4 
Söderhamn  Bromölla 
Vårby Gård (Sth #7) Fagersta 
Lysekil 

Att bygga skateboardpark är nu en mogen bransch med bra och kunniga Svenska företag för design 
och utförande. Se bifogat exempel nedan från Täby kommun. 

Låg initial kostnad och näst intill obefintliga driftkostnader gör en skateboardpark till en mycket säker 
investering.  

Nu är det hög tid för Upplands Väsby att realisera planerna på en skateboardpark. Den lokala 
skateföreningen Väsby Locals Skateförening kommer att stötta kommunen gällande design och 
utförande. 

Perfekt plats med alla goda förutsättningar i anslutning till Fyrklövern är tomten i hörnet 
Husarvägen/Mälarvägen. 

Mitt tidigare medborgarförslag kring detta lämnades in för 5 år sedan. Jag hoppas sittande styre i 
kommunen tar chansen och förverkligar detta.  

/Lars Öjert 20160905 

Ordförande Väsby Locals Skateförening 
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Åva Skatepark, Täby 
Storlek: 800 kvm, Byggår: 2012, Kostnad: ca 5,5 MSEK 

https://www.youtube.com/watch?v=zQi7XzVxc5s 

Sparkcykelpark i anslutning. Kostnad ca 1,2 MSEK 
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Medborgarförslag

Ärendenummer 160805-CSG-FX76
Inskickat 2016-08-05 18:24

Personuppgifter
Namn Josefine Jonsson
Adress (publiceras ej i kallelser och protokoll) xxxxxxxxxxx
Postnummer(publiceras ej i kallelser och protokoll) xxxxxxxxxxx
Ort Upplands Väsby
Telefon (publiceras ej i kallelser och protokoll) xxxxxxxxxxx
E-postadress (publiceras ej i kallelser och protokoll) xxxxxxxxxxx

Medborgarförslag

Jag vill att
Kommunen anlägger en bikepark i Susseboparken eller annan
park. Se bifogat foto. Kan sättas upp med kort varsel via
www.modularpumptrack.con

Motivering

Järvastaden har en sådan bikepark nära Mulle Meck parken som
lockar massor av familjer till området för aktivitet. Eftersom
fadderbyn ej längre underhålls kan barn och ungdomar samlas
nära nya aktivitetshuset i Sussebo.

Bifoga filer WP_20160805_18_15_20_Pro.jpg
Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges
sammanträde Nej

Sida 1 av 1
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Medborgarförslag

Ärendenummer 161025-CSG-MC17
Inskickat 2016-10-25 21:33

Personuppgifter
Namn Marcus Biverman
Adress (publiceras ej i kallelser och protokoll) xxxxxxxxxxx
Postnummer(publiceras ej i kallelser och protokoll) xxxxxxxxxxx
Ort Upplands Väsby
Telefon (publiceras ej i kallelser och protokoll) xxxxxxxxxxx
E-postadress (publiceras ej i kallelser och protokoll) xxxxxxxxxxx

Medborgarförslag

Jag vill att Jag föreslår att kommunen bygger en rullskidbana/inlinesbana.
Detta saknas i Stockholmsområdet och i Uppland vad jag vet.

Motivering

Jag föreslår att kommunen bygger en rullskidbana/inlinesbana.
Detta saknas i Stockholmsområdet och skulle kunna bli en kul
tävlingsanläggning. Ett alternativ till Täby konstsnöspår på vintern
som blivit en succé !

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges
sammanträde Ja

Sida 1 av 1






