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Jag känner mig mycket sällan otrygg, men så är jag sällan ute sena kvällar.
Aldrig upplevt något som skulle tyda på motsatsen
Ja det tycker jag, aldrig haft problem där!
Alltid mycket folk som är trevliga
Jag är bara där dagtid.
Hyfsat. En del stök.
I vart fall när det är belyst.
Fast inte när det är mörkt
Om det händer något i hallen t.ex ungdomar som är stökiga så finns det oftast vuxna i
närheten man kan säg till. Om det inte finns någon vuxen kan man ring vakterna som jobbar i
kommunen och dom kommer snabbt.
För jag är inte lättskrämd av andra
Jag är alltid trygg i Väsby
Jag tycker inte det är så farligt att vistas där
Jag har bara varit där dagtid och med andra i närheten
Ingen åsikt
Jag har inte märkt av något där någonsin!
Jag testar bara verktyget
Känner många som vistas där och där igenom känner jag mig trygg.
Belysning
Har aldrig känt mig otrygg
Är där på dagtid och känner mig därför trygg. Om jag gick dit på kvällen särskilt under den
mörka årstiden skulle jag känna mig mer otrygg.
Bra ljus
Jag har vistas i vilundaparken under 22 år och aldrig känt mig otrygg. Vilundaparken är en
väldigt trygg plats för alla. Oavsett ålder eller kultur. Det finns alltid en vuxen att ta hjälp av
ifall det skulle uppstå något.
Uppvuxen i Vilundaparken, känns som hemma.
Jag trivs i Väsby bättre än Märsta
Jag känner mig trygg i hela Väsby
Jag är där dagtid
Betraktar det som bara utövare av idrotter har tillträde. Var är publikplatser, fik mm.
Trevligt varandra där när jag är där
Oftast känner jag mig trygg men ibland hänger det stora ungdomsgäng där och då kan det
upplevas otryggt. En fritidsgård i anslutning med idrottsinriktning vore bra.
Viktigt med belysning
Skulle kunna upp lite fler lampor på området.
ensat för att jag ej råkat ut för något, men visst det ät mörkt i området, förbaskat mörkt,
förutom utanför Vilundahallen och simhallen och på konstgräsplan.
Bra belysning, mycket folk oftast
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Är endast där dagtid och då känns det tryggt.
Ja känner mig relativt trygg. Är förmodligen inget attraktivt objekt!!
Knappt nån aktivitet.
jag är alltid där med min klubb och träningskompisar så jag är aldrig ensam och det är inte så
många där så det känns väldigt tryggt när jag är där
Blandad publik. Bra ljus
Jag är trygg där för att jag är med några
Jag är där oftast dagtid därav svaret. Kvällstid är det lite ensligt med många prång och dålig
belysning. Man kan hitta konstiga saker på läktaren när man kommer tidig morgon.
Jag vistas bara inomhus i Vilunda
Är där på dagtid mest
mycket folk
Jag känner mig trygg, det är ett trevligt ställe och alla gör sina arbetsuppgifter (t.ex. träning)
jag känner mig trygg i vilunda
Ja, eftersom att när jag är där så finns det många vuxna som håller vakt.
Mycket folk som rör sig kring Vilundaparken. Är aldrig där ensam då jag tränar med olika
föreningar där.
Jag är trygg där för att jag är med några
Både och, men mest är jag ganska säker när jag vistas där. Det går många ungdomsgäng där
tyvärr vilket skapar rädsla.
Många man känner, nära hem, ljust
För att det finns vuxna där som skyddar mig.
Är aldrig där så jag kan int känna mig otrygg
Ja, i de flesta fall. Ibland inte i elljusspåren intill parken.
Både ja och nej. Ja: Ofta liv och rörelse nära simhallen, även kvällstid. Nej: Fadderbyn känns
nedgången och otrygg.
Väsby är lugnt och tryggt
Är alltid där med sällskap
Känns lugnt men skulle kunna vara mer upplyst
Känner mig aldrig otrygg någonstans i Väsby.
Lite olika men eftersom att jag är där främst dagtid så känner jag mig trygg för det mesta.
Men om jag är där när det är mörkt så känner jag mig ibland otrygg för tt det är rätt så dålig
belyning
för att det alltid går människor där
När det är mycket folk i rörelse så känner jag mig trygg. Jag är inte där när det är stängt.
Skulle dock inte gå bort till fadderbyn efter mörkret. Viadukten under E4änns inte trygg en
bro över skulle vara bra.
Väl upplyst, mycket goda människor i rörelse
Bra belysning och mycket folk i rörelse hela tiden.
Är där dagtid
Är där så ofta som möjligt och känner mig trygg
Aldrig ensam där
Jag känner mej trygg överallt
Besöker parken endast 2 ggr per år, dagtid. Har inte känt mig otrygg.
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Vilunda bör vara låst nattetid och belyst under kvällstid.
Jag är bara där på dagtid och innan kl 18. Besöker ofta badet och där känner jag mig trygg
Rätt så mycket folk som rör sig omkring där
Nja.
På dagtid är det helt ok, förra året när lamporna var tända till 23 vävar jag där mycket oftare
och tränade på kvällarna
Känner mig hemma. Känner de som arbetar där. Känner många som tränar där. Är aldrig
ensam där.
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Vet ej
Det är för många områden som inte är upplysta och det saknas öppna ytor.
Mörkt och mycket oro kring centrum tyvärr.
För mycket ungdomar som inte har något där att göra. Dom förstör och för ett jävla oljud
samt skrämmer dom små som ska utföra sina fritids intressen.
Om man promenerar så är det väldigt mörkt särskilt på E4 sida.
För det händer så mycket i Väsby nu
Det känns lite mörkt och undan skymt
Nålar, ölburkar, skräpigt i allmänhet. Sliten! Ställa större krav på dem som utnyttjar arenan
att städa efter sig. Skräp som tejp och tuggummi efter fotbollsspelare är pinsamt.
Saknar en typ vaktmästare/hallansvarig
Både ja och nej. Svårt att svara på.
Stöket bland ungdomar på moped. Ungdomar i klungor.
Känner mig allmänt inte trygg i Upplands Väsby.
Läget, främst fadderbyn. Mörkt
Både ja och nej, då jag vistas i Vilundaparken området nästan dagligen och det finns tyvärr en
otrygg känsla på kvällar då ungdomar som inte har någonstans att vara kommer in i hallen
och förstör/stör.
Det är för ogästvänligt och mörkt
Mer belysning
Jag känner mig trygg (jag är man). Men jag vet att min tjej känner sig osäker. Samt med
många tråkgiheter som har hänt den senaste tiden skulle jag inte vara förvånad om fler
känner sig osäkra.
Mörkt, många skumma ytor/vinklar /vrår och gäng som håller till där kvälls-/nattetid.
Ja: Som förälder känner jag mig trygg Nej: För mycket stök vid konstgräset på kvällarna - så
mina barn får inte vara där för sent på kvällen
Clowner
Stor otrygg parkering, skog, många ytor "utan ögon"
Otryggt i Väsby överallt
Mkt BVS
Det känns inte lika tryggt på fadderbyn sidan. Vore bra om man kunde sammankoppla
områdena.
Fadderbarn är extremt eftersatt, mörk och ostädad.
Tidigare tackade vi som flicklag nej till tider på konstgräsplanen. För mycket bråk runt och på
den det är aningen gömt och dålig sikt från vägen
Kvällstid och när det är mörkt är området inte trevligt. Ungdomsgäng som "härjar" och dålig
belysning. För mycket skadegörelse och småskräpigt och ruffigt. Baracklägret mot simhallen
och gyttret av pryttlar och halvrisiga uterinkar etc får det mer att kännas som ett skrotupplag
eller en industritomt (tänker på ytan söder om läktaren mot Scandic till. Norra delen med
"2:an" och konstgräset är ok. Ytorna/spåren/stigarna runt om kring och uppför slänten känns
inte ok när det är mörkt.
Många bråkiga, störiga, hotfulla ungdomar vistas ofta inne i hallen.
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För stor yta som är mörk och otillgänglig idag.
eftersom det ligger nära skog och det händer många våldtäkt
I norra delen av parken
Tänker kvällstid, men det känns inte tryggt någonstans i Väsby kvällstid just nu.
Egentligen mest för att det känns väldigt mörkt där på kvällarna, dåligt belyst runtom vid
parkeringen på sidan av ishallen bla.
Clownerna!
Ser ofta personer i området som tex. dricker alkohol, ligger ofta fimpar omkring osv.
Framförallt vid utegymmet.
För lite rörelse av människor
Brukar vara stökigt vid & runt fotbollsplanen vid matcher.
inte sen kväll, dåligt belyst och ensligt
därför att
Vi är trötta på den slapphet som medfört att ungdomgäng med unga killar hänger nere vid
centrum och vilundaparken. Det trakasserar personal och invånare. Det hjälper inte ens att
butikerna hyr in vakter. Ska det behöva gå så långt? När fotbollsklubbar ska träna på
konstgräsplanen så blir det ofta tjaffs med de killgäng som är där. De vill inte lämna planen.
Läskigt
Mörkt. Mer ljus. Kanske en stor infotavla. Trevliga bänkar och planteringar
mycket bus med ungdomar som tar sig in i hallen pga bristande aktivteter för alla
åldersgrupper. med en större anläggning kan fler inkluderas.
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Vilundaparken är en viktig plats i Väsby för många boende i Väsby. Att kombinera parken
med idrott, natur, parker och bostäder innebär en mångfald för många olika åldrar på samma
ställe! Se vad Eskilstuna har byggt. Kombinerar bostäder med en arena. Smart och ger
utrymme för mycket i området.
Jag skulle önska en ny idrottshall anpassad för truppgymnastik och trampolin.
Finns en enorm brist i kommunen gällande idrottsytor. Besked från kommun har varit att
ingen inomhusidrott (innebandy, gymnastik tex) kan utvecklas så det finns för få hallar.
Saknas dessutom en hall som klarar av elitverksamhet (500+ åskådare). Finns en hall i hela
kommunen som är fullstor till normal taxa (Smedsgärdshallen) och den är utdömd av
förbund för elitverksamhet. Den andra hallen är Vilundahallen men där krävs bokning av två
hallar (dubbel taxa) för att kunna träna på full plan. Dessutom finns inte träningstider då
gymnastiken behöver vara där samt ingen läktare. Stora bekymret är främst dock att
ungdomsidrotten inte har möjlighet att växa.
Mer aktiviteter för ungdomar och nöje i stor del.
Jag anser att man borde utveckla idrotten lite mer och utrusta själva vallen, men även
anpassa den till utomhus konserter och evenemang som olika festivaler.
Öka motionerandet i Väsby
Viktigt att använda området till rekreation och motion. Önskar att Wäsby Warriors
permanent får ha Vilundavallen som "sin" arena för träning och matcher!!
Området är redan nu mer åt idrott och jag tycker att man ska behålla den så. Området är
nära till E4 och kan orsaka förmycket buller om man skulle bygga bostäder och bo där.
Mina barn sportar och är där nästan varje dag. Hockeyn behöver få en upprustning
Tycker att idrottsverksamheten ska vara kvar och utvecklas samtidigt som bostäder ramar in
området.
Hälsa och bostäder sedan klarar man sig
Simma, skidskoåkning
Satsa på tillgänglighet för ungdomsidrotten
För att det blir för mycket bygge för vi håller på med drag om vägen redan
Ljudalstrande miljö
Vilundaparken är i stort det enda större område som finns i kommunen för idrott och parkliv.
det finns gott om grönytor men inte i den formen.
Bostäder är att prioritera generellt i stadsplaneringen, men också de gemensamma rummen
som natur mm. Också näringslivet är att prioritera.
Vilunaparlen tycker jag ska vara ett centrum för idrott, rekreation och friluftsliv. Bostäder är
OK att bygga utefter Husarvägen, men mot E4 tycker jag vi ska öppna upp och inte göra som
alla andra, typ Solna, och bygga arbetsplatser. Mot E4 ska man se att här i Upplands Väsby,
mitt i kommunen, finns ett riktigt centrum för idrott, rekreation och friluftsliv. Arbetsplatser
kan integreras men det ska då vara arbetsplatser som förstärker temat/grundidén med
parken.
Vill att området utvecklas till en Idrottsstad.
Idrott är viktig för att man förbättrar sin hälsa och man kan förbättra sin koordination och
den kan man använda i sitt dagliga liv.
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Multiarena med trevliga vaktmästare där olika idrotter kan samlas och utvecklas. Precis som
vi behöver integration av människor behöver vi integration av idrotter det är VÅRA och VÅRA
BARNS framtid och hälsa som upprätthåller vår framtid. Kommunen måste börja satsa på
hälsa och idrott om kommunen växer som den gör. Det är pinsamt att skicka sina ungdomar
till andra kommuner för att idrotta.
Idrotten i Väsby behöver bättre faciliteter, titta bara på ishallen. Toaletterna är trasiga,
dörrarna går inte att låsa hela tiden. Väldigt låga toalettstolar.
Vilundaparken skall i första hand vara för idrott och dess evenemang. Nöjen möjligen och
kultur.
Idrott, motion, bad, friidrott
Viktigast att ha arbete och bo. Idrott, motion kan ligga längre från centrum
Det är idag en idrottsinriktas park och bör fortsätta vara det, men bostäder behövs också och
det är ett bra läge.
Bra geografiskt läge mitt i Väsby. Bra att samla flera olika idrottshallar/föreningar på ett
område för att underlätta för familjer med flera barn. Bra med bussar, bra parkering.
finns för lite park o natur i centralste delen av Väsby. Vi ska inte bo i en betongstad.
Viktigt med idrott och motion samt nöje och kultur för våra barn och ungdomar som är vår
framtid!
Redan etablerat område för idrott och motion
Idrott grunden. Vill få mer liv och rörelse kvällstid. Otryggt idag.
Jag testar bara verktyget
Idrott och motion är det viktigaste för kommunens framtid.
Det saknas vettiga hallar för evenmang. Ishallen har ett renoveringsbehov. Kultur finns redan
nybyggt
Jag är intresserad av motion och kultur. Skulle det skapas träningsmöjligheter eller
nöjesevenemang i parken skulle jag gärna komma dit. Tror även att det kan locka andra
besökare.
För lite omkring. Dåliga lokaler.
Vi behöver bygga en fotbollshall i Väsby för att kunna utveckla fotbollen i kommunen. Som
det ätr nu så tappar vi både bredd och topp i Väsby
Behövs ett islamiskt kulturcenter och moske. Det finns många muslimer i området och det
finns en växande islamofobi. Det är viktigt att skapa mötesplatser och få verksamheter att
synas så människor möts.
Det finns väldigt lite aktiviteter och nöjen i närmiljö centralt, livet ska även njutas.
Pga bostadsbristen så är det viktigt att det byggs så att folk kan utnyttja Vilundaparken
Utveckla det som finns, gör området mer gästvänligt, idag är det ingen parkkänsla alls i
Vilundaparken.
Spola isbanan varje vinter. Kunna kyla bygga is, köldanläggning. Vi är ofta där och leker,
tränar idrott på fritiden
Skulle gärna vilja se att Vilundaparken använda mer för sport och träning. Bättre alternativ,
bättre utegym och det skulle vara kul med någon typ av hinderbana.
Bostadsbristen är allvarlig i Sverige, och speciellt Stockholmsområdet. Därför bör detta
prioriteras om man ska göra något med Vilundaområdet. Samtidigt har Vilundaparken en
viktig funktion idag, Idrott och Hälsa. Människor, speciellt ungdomar, spelar fotboll, simmar,
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gymmar etc., som också är en viktig samhällsfunktion. Det är också bra för Väsby generellt
om vi byggde fler bostäder så att fler människor kan bo här. Arbetsplatser, samt natur kanske
kan ha lägre prioritet. Det finns fantastiska omtråden runt Väsby, och naturen kanske kan
vara utanför Centrala Väsby, men man kanske kan klämma in en liten park, där barn kan leka.
Området är relativs stort. Nöje och evenemang bör ha låg prioritet. Detta kan man flytta
utanför parken tycker jag.
Idrott och hälsa i första hand
På sommaren kan vi ha utomhuskonserter som tex. Väsby Rock festival
Det gick inte att markera på förra frågan så jag ser inte vad jag svarat men för mig är sport
och evenemang viktiga. Även park och natur är en viktig del. Alla delarna är lika viktiga.
I vår kommun behövs mycket fler aktiviteter än idag främst för barn och ungdomar men även
för oss vuxna. Det är därför viktigt att det finns möjlighet till kostnadsfri eller billig idrott och
motion i Vilundaparken.
Vilundaparken är sliten, ej ändamålsenlig och för liten kapacitet när det gäller Idrotten!
Vilundaparken är och ska vara idrottsplats. Vilundaparken ska vara som många andra
kommuner har Väsbys "idrottscenter". Det är idag det till vissdel då simhall, fotboll, idrott
och ishall befinner sig på samma ställe. Men idag är vilundaparken gammal och grå. Där
baracker är ett signum till omkl. Det handlar inte bara om att "bygga nytt" utan man borde
förvalta det man redan har och fräscha upp. Vi behöver tak över uterinken alternativt att
man gör uterinken till en till ishall. Då det idag bara finns en isyta krigar hockeyn,
konståkningen Friluftsfrämjandet och allmänheten om istiderna. Detta är inte optimalt.
Idrottshallen är kanon men den är gammal och behöver fräschas upp.
Vilundaparken är i princip den enda platsen i Väsby där olika typer av idrottsutövning finns
samlad. Idrott och hälsa är viktigt och måste prioriteras. Förutsättningarna finns!
Jag bryr mig mest om kulturen
De är extremt viktiga för folkhälsan. Det ger energi, avkoppling och hälsa.
Väsby saknar idag ordentliga hallar för idrott, vilket gör att barn och ungdomar antingen
söker sig till andra kommuner, eller inte håller på med idrott eller andra aktiviteter. Vilket
skapar ett oroligt klimat i kommunen
Det är viktigt att utveckla idrott som finns redan
Saknar rekreationsmöjligheter i övriga Väsby. Det måste finnas med inte nödvändigtvis i
Vilunda.
Upplands Väsby behöver en anläggning för motion och tävlingsverksamhet som är av bra
klass.
Parkering
Amerikans fotbolls arena
Vilundaparken har idag en bra blandning av olika sportanläggningar och jag tycker att det är
viktigt att behålla och även förstås utveckla detta för framtiden. Det är viktigt för oss som
kommuninvånare att fortsätta att bygga en miljö som främjar ett aktivt liv. Är det viktigt att
samla allt på ett ställe? Det finns ju förstås för- och nackdelar med allt men jag tror att det är
viktigt att förlägga de typer av hallar som många vill tillgå på ett ställe dit man enkelt kan ta
sig med bil, kollektivt och med cykel. Då kollektivtrafiken I Väsby I dagsläget också bara blir
sämre så är det förstås viktigt att säkerställa kostnadsfria parkeringsmöjligheter. För oss som
håller på med triathlon är Vilundaparken mycket bra då det finns tillgång till löparbanor och
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idrottshall på samma ställe simhallen. Bostäder är förstås också viktigt men jag har
rangordnat detta lågt i denna enkät för att tydliggöra att jag tycker att området skall behållas
för sport och motion.
Idrott och motion
Prioritera idrott/motion och bostäder
det är viktigt för ungdomar och för att skapa en tryggare miljö
Lägst prio på arb.platser för då blir området dött på kvällstid. Efter Husarvägen vore bostäder
bra.
Finns redan mycket för fritid och idrott
Elitidrott och forskning är det som driver samhället. Dessa två områden måste få en tydlig
identitet i Väsby. Forskning kan bli svårt men Väsby har en stark (elit)idrottstradition. Och
därmed breddidrott, motion och folkhälsa! Vilundaparken är ett idrottsnav för flera
tongivande - men inte alla - idrotter. Det måste finnas vidare finnas fysiska ytor för utökad
idrott! Expansion. Idrott ska också tillåtas drivas av små entreprenörer, groddmiljö.
Att man rör på sig
utomhusbassäng vore bra. Fadderbyn behöver rustas upp. Cykelspår vore bra.
Lämpliga åtgärder för ungdomsidrott mm.
De områden och verksamheter som finns i Vilunda idag nyttjas av många. Denna möjlighet
bör finnas kvar i centrala delar av Upplands Väsby. Fadderbarn bör antingen läggas ned och
tas bort, ersättas av ngt annat eller återupprättas och utvecklas.
Trevligt med park- och naturkänsla
Jag tycker att Vilubdaparken ska finnas för föreningsidrott spontanidrott och för olika
arrangemang. En väl upplyst plats även på sena kvällar där man kan utöva många olika
idrotter inomhus, utomhus och under alla årstider.
Ett motionsspår som startar i parken alltså en utbyggnad av Holmvägenspåret.
Bostäder för nyinflyttning samt att våra unga kan få sitt första boende i Väsby. Om vi inte har
möjlighet att erbjuda inflyttande familjer något att göra med sina barn på fritiden så kommer
de inte bo kvar speciellt länge.
Om vilundaparken tas bort kommer det inte finnas något idrottscentrum i Upplands Väsby,
man kommer få åka väldigt långt för att kunna idrotta inomhus eller åka skridskor om sjön
inte är frusen

Bygg nya idrottsarenor genom att låta byggbolag köpa marken och bygga bostäder och på så
sätt finansiera idrottens behov
Idrott är viktigt och vad gäller nuvarande anläggningar bör ishall och Vilundavallen rustas
upp. Man kan tänka sig att ha större evenemang och konserter etc i nybyggd Ishall. Göra
området mer tilldragande, upprensade skogsområden etc. allmän uppsnyggning. Vill helst
inte att området skall bli arbetspplatser, kultur passar bra att ha nere vid stationsområdet,
och bostäder är inte lämpligt så nära E4an.
Vi behöver mer sport, kultur och skoj
Ungdomsidrott -SM och distriktstävlingar Spontan utövning av sport, löpning - boll
Det är lättillgängligt område för idrott och publika arrangemang
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Idrott o hälsa är viktigt o behövs för alla. Samt härlig natur och kultur
Idrott i Vilundaparken med tillhörande föreningskansli i närheten av sin idrott är viktig för att
få Idrottsföreningar att finnas kvar. Bygga ihop med kultur fritid .
Idrott och motion
Valundaparken behövs främst för idrott och motion, men även som park&natur och kultur
Viktigt med plats för idrotten
Rörelse+verksamhet=resultat!
Gör Vilundavallen till en amerikansk fotbolls plan med riktiga linjer och fasta stolpar
alla behöver jobb och och arbete men även motion. jag tycker inte att det är lika viktigt med
kultur osv.
Bostäder för att det behövs fler i bra lägen. Kompletterar omr. Idrott och event utveckla det
som är. Ta med centrumet parkering i planeringen och gräv ner parkeringen under jord eller
på taket till centrum.
Jag tycker det är viktigt med idrottsanläggningar så barn har en chans att idrotta
Det behövs en stor idrottsanläggning för barn och ungdomar. Skapa en mötesplats för
familjer med lek , idrott och spontanidrott. Central plats som det är lätt att ta sig till med alla
transportmedel.
Väsby behöver verkligen satsa mer på idrottshallar så att fler ungdomar får chansen att röra
på sig och ha kul
Det är väldigt viktigt att ha en plats för människorna i Väsby att röra på sig. Inte minst nu i
dessa tider när allting annat kretsar kring mobiltelefoner och datorer.
Satsa på sport och alla förening även de mindre föreningarna ska ha bra möjligheter ex
amerikansk fotboll.
Vill helst att det ska vara grönområde
känns bäst så
Jag vill bara att det ska vara idrott och motion samt med nöje. men samt så ska det vara lite
natur och trevligt. Jag tycker det är bra som det är, man kan bara fixa lite utseendet på
parken osv.
Vi behöver "friluftsområden" på nära håll dit alla kan komma av olika anledningar.
Placeringen är utmärkt.
Jag tycker att det är viktigt att kunna vara i naturen och parken medans man kan
idrotta/träna
Om jag fick välja en så skulle jag valt idrott och motion eftersom att det jag gör när jag är där.
bygg på
Viktigt att Vilundaparken fortsätter att vara en central punkt för idrottsutövning av olika slag.
Vilundavallen med löparbanan ska vara en plats för både motionärer och föreningar. Det bör
vara upplyst året om. Förra året försökte Fairtrade runners anordna en skidskola helt ideellt
på Vilundavallen men vi blev bortkörda vilket vi tyckte var lite småsint. Den spolade isbanan
var superbra. Skulle det inte gå att på något sätt vintertid få till ett längdspår runt
löparbanan? Våra snöfattiga vintrar gör att mina barn tex sällan får tillfälle att använda sina
längdskidor, då vi inte har möjlighet att åka till fjällen varje år. Badet är tråkigt och lockar
inte. Kampsportshallens duschar är katastrofala, ofräscht. Vore trevligt om tex bowlinghallen
med dess verksamhet och café fanns mer centralt.
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Det finns redan ett idrottscentrum där. Dumt och kostsamt att flytta Nöje och evenemang
passar ihop
Natur, Arbetsplatser
jag vill inte bo i ett tättbebyggt område, jag vill ha nära till natur
Gymnastiken är en av de aktiviteter som ökar mest i hela landet. Region Öst, den vi tillhör här
i Väsby har ökat mest procentuellt sett enligt Gymnastikförbundet. Gymnastikklubben i
Väsby behöver en prioritering med tanke på att klubben ökar kraftigt i medlemsantal för
varje termin, samt att de har en regerande Svensk mästare i trampolin som dagligen tränar i
hallen. Förhållandena i Vilundahallen är bedrövliga och skadliga och ibland farliga för alla
ledare som varje dag sliter med att dra fram och undan alla tunga redskap. Besök
Steningehöjdens gymnastikhall i Sigtuna så får ni se hur de har tänkt kring detta. De har en
skiljevägg till den del i hallen som är anpassad för just gymnastik, övrig del är anpassad för t
ex innebandy, fotboll, basket, pingis och badminton. Den eventuella nya sporthallen skulle
kunna ligga längst med E4:an, där finns möjlighet till att visa sponsorskap och
reklammöjligheter för närliggande företag på utsidan av sporthallen mot motorvägen, samt
att detta område anpassar sig bäst för denna slags hall och inte bostäder pga bullernivån.
Jag tycker att man ska kunna idrotta med en fin omgivning omkring sig, därför tycker jag det
är viktigt med naturfina områden. Evenemang, t.ex. idrott och festivaleveemang kan göra
området finare och mer öppet för alla olika sorts människor.
Utveckla parken med fler möjligheter för idrott och motion samt parker och utrymmen att
umgås. Tycker att det är trevligt att kunna kombinera allt detta även med bostäder. Se hur
Eskilstuna har löst det med en arena och bostäder tillsammans, Eskilstunaparken.
vilunda är en plats för nöje och träning! inget annat!
Kulturverksamhet, park och natur
Mötesplats för barn och ungdomar
Träd, natur även i centrum
Viktigt att främja motion och hälsa samt gemenskap genom idrott, kulturverksamhet, nöje
och natur.
Vilundaparken ska fortsatt vara till för idrott och motion, bygg en ny idrottshall, sats på
moderna idrottsanläggningar för gymnastik och friidrott m.m. Väsby har närhet till natur runt
omkring i kommunen, detta behöver inte prioriteras i Vilundaparken. Bostäder och
arbetsplatser kan läggas på andra områden inom kommunen.
Vilundaparken ska vara tillgänglig för föreningar att kunna träna sin sport
Viktigt att det finns plats för idrotten
Därför att man sak ha kul där. Inte ha en amerikans fotbollsplan. Det är en fin liten bäck ni
har där.
utveckla så ännu bättre och säkrare plats för ungdomar
utifrån mitt perspektiv så känner jag att växthuseffekten inte är bra för vilunda
Vilundaparken är för mig ett idrottscentrum, vilket jag tycker är bra.
Rusta ishallen
Gäller att få in människor, att det finns lite av varje
Utegymmet är jättebra
Bra att förbättra och utveckla aktivitetsområden men bör omfatta fler aktiviteter ex. skate
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Läget vid E4an gör området mindre lämpligt för bostäder och natur eftersom det är
bullerstört. Gärna ett inslag av fler arbetsplatser med skyltläge mot E4an.
Det skafinns mition och idrott för alla
Vill ha en aktiv fritid.
Önskar att vi hade mer av gratis theater/konserter som samlar folk i alla åldrar
Det måste finnas områden i direkt närhet till centrum där människor kan träffas och "må bra"
och det skall vara lätt och tillgängligt för alla att komma dit.
Att det ska finnas allt i en blandning så det blir rörelse i området hela tiden.
Väsby behöver verkligen en större anläggning för idrott: samlingsplats för ALLA
Fortsätt utbyggnaden av tät stad, utan bilberoende. Prioritera bra cykelvägar och
cykelparkeringar. Få bort ytor som utnyttjas dåligt (bilparkeringar och grönska med lågt
ekologiskt värde). Stärk ekologiska värden och utöka grönytan 3-dimensionellt, genom
grönska på väggar och tak på ny bebyggelse Bevara och utveckla idrottsytorna, men nagga
dem i kanten på ytor som kan utnyttjas bättre.
För att det är kul.
Väsby har inte så mycket natur eller parker
Det skulle bli bättre för det brukar bli roligare med idrott
Det är en plats där idrotten ska få frodas. Viktigt är dock att göra det i en trevlig miljö så
därför är parker och natur viktigt att lyfta fram. Det skulle vara fantastiskt om en del större
evenemang kunde förläggas i området som ex. musikkonserter eller större idrottstävlingar.
Den nya skolan kommer vara en stor arbetsplats och med mer aktiviteter i området kommer
fler arbetstillfällen att skapas. Om skolan blir rörelseinriktad kommer man inte behöva så
stora p-ytor - då de flesta går och cyklar även lärarna. Viktigt med säkra skolvägar.
Vi vill ha en specialhall för trampolin och trupp verksamhet
Arbetsplatser och kontor saknas inom området idag. Det finns få platser i Väsby som helhet
som är lämpliga som rena arbetsplatsområden, men den del av Vilundaparken som vänder
sig mot motorvägen skulle kunna vara ett sådant område. På grund av bullret från
motorvägen är området mindre lämpligt för bostäder eller utomhusaktiviteter såsom idrott
och friluftsliv. Området upplevs idag som nedgånget och otryggt. Med arbetsplatser skulle
det få ett lyft och mer liv och rörelse, dessutom tror jag det är en attraktiv plats för
företagsetableringar med bra skyltläge mot E4an. Fadderbyn är i sig en viktig verksamhet
men det avskilda läget har gjort att vandalism kan ske ostört. Antingen om fadderbyn kan bli
en tryggare plats genom att kontorsbyggnader byggs intill eller om den behöver hitta en
annan lokalisering.
Idrott i närheten av kommunens centrum är för mig självklart. Våra barns hälsa är a och o
Bostadsbristen!
Flera fotbollsplaner, gärna en uppvärmd i vår kommun så slipper vi boka & betala till Märsta
och Kungsängen.
Här har man redan en grund för att ha en idrottsanläggning i toppklass, som är strategiskt
mycket väl placerad med närheten till Arlanda och kan konkurrera ut andra
idrottsanläggningar i stockholmsområdet. Anledningen till att bostäder kommer längst ner är
att det finns andra platser som är bättre att satsa på bostäder i, främst vid stationsområdet
där det fortfarande finns outnyttjade ytor för bostäder.
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Min son spelar amerikansk fotboll och jag är aktiv som ledare i den föreningen. Vi är i akut
behov av en idrottsplats där vi kan träna under samma förhållanden som övriga
idrottsföreningar i Upplands Väsby. Vi håller idag till på sportfältet vid E4:an och detta fält är
ojämnt ( skaderisk ) samt utan belysning.
Bostäder hyresrätter
Hålla ungdomar syselsatta med sport
För att man mår bra av det.
Bygg stor sport centrum värt namnet kolla vaxholm allt på ett ställe
Bostäder är det viktigaste och behöver byggas överallt i Väsby, då även i Vilunda
Bygg parkeringsplatser under midrottsanläggningarna jämför Ullevi i Göteborg. bygg en
tunnel till Centrum med rullband från Vilundaparken i samma nivå som Centrum.Det
kommer att behövas fler p-platser till centrum och de nya bostäderna i Fyrklövern
Alternativ som kan varieras och lockar olika typer av grupper/intressen
vet inte
Idrotten är ett viktigt inslag för kommunens barn och ungdomar. En centralt placerad arena
där sport kan bedrivas är viktigt. Att istället använda Vilunda ytor till annan verksamhet,
såsom bostäder och arbetsplatser, gör att föreningsidrotten sannolikt trängs ut. En utspridd
verksamhet är svårare att bedriva och risken är stor att kommuns barn och ungdomar
intresserar sig för andra aktiviteter än sport och motion.
Rackethall
Mer upplevelser, gärna saker att göra för familj och barn. Kanske verksamhet likt det
tekniska museet har som både är lärande, interaktivt, upplevelsebaserat och stimulerande
för många åldrar. (Dock inget lekland). Gärna plats för olika evenemang.
Tycker att det är viktigt att fokusera på ett hälsosamt och gemensamt Väsby
den funkade inte på den här jävlar dator... det jag skrev på 4 var inte min prioritet utan det
var dator som bestämde det här.
Barn och ungdomars rörlighet. Idrottslig utveckling. Tillgång till olika idrotter. Multiarena!!!
Trampolin hall
Jag tycker att parken i huvudsak ska användas för idrott och rekreation. Jag tycker det ska
vara en levande och trygg plats invånare kan ska kunna motionera i en trevlig miljö. Jag tror
att med bostäder i området kan få det att bli mer levande än idag.
Det är viktigare att folk for motion istället att dom har roligt där. Förstör även inte den fina
naturen med massa hus
Det känns klokt att centrera idrotten till en plats så gott det går där det redan finns
idrottsanläggningar. Bostäder kommer alltid att behövas. Det är bra om det kan kombineras
med park- och naturområden.
Idrottsföreningar!!! Prio
I första hand ett område för idrott och motion samt för kultur- och nöjesaktiviteter. Häri bör
även ingå ett muslimskt kulturcentrum och moské. Muslimska föreningen i Upplands Väsby
har länge haft stor lokalbrist och Vilundaparken kan vara ett bra område för detta. Ett
muslimskt kulturcentrum kan bidra till integrationen i Upplands Väsby.
Vilunda parken bör vara ett sportcentrum där alla kan mötas i olika idrotter och evenemang
Idrott i alla former ska vara första prio. Bort med bostäder!
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En trampolin/gymnastikhall vore på sin plats då Upplands väsby har ett flertal gymnaster på
elitnivå
Sport och motion har underprioriterats under de senaste 25 åren. Allt är slitet och nergånget.
Plus att klantarslena som planerade var okunniga så man skäms.
Väsby behöver en väl utrustad och fungerande trampolin och gymnastikhall eftersom det
finns ett stort intresse för sporten i kommunen. Många barn står i kö och klubben erbjuder
grupper både på barn/grundnivå såväl som elit- och motionsnivå. En bra investering som
kommunen kommer kunna räkna hem i generationer med förbättrad hälsa och bra
sysselsättning för barn och unga.
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Bostäder och parker med möjlighet till olika aktiviteter ex utegym, grillplats och ex
fotbollsgolf.
Jag skulle önska en ny idrottshall anpassad för truppgymnastik och trampolin.
Läktare och fler inomhusytor för ungdomsidrott (innebandy tex)
Mer aktiviteter för allmänheten
Modern arkitektur
Fotbollsmatcherna
Trampolinhall
Utebad.
café (sommarcafé)
Mer möjligheter att röra sig.
uterinken behöver tak
Trampolinhall!
Stor studsmatta, gungor, rutchbana, lekplats
har aldig varit där
Fler tider för almänåkning i ishallen. Amerikanska fotbollsmål
Vid grusplanen skulle vi helst vilja ha en lekpark
Fler parkeringsplatser
Ytterligare ett utegym, basketplaner, mer tillgängliga parkytor.
Ja, ett utomhusbad, gärna med barnpool och jazzucci. Behövs ett annat alternativ till
Kariobadet vid Mälaren. Äventyrsgolf, helst med tak så man kan använda det hela året.
Utomhusgym
Multihall för olika kampsporter.
FAF
Ja en gymnastik hall.
Multiarena och trygghet. Automatiska lås efter kl 22 Rusta upp Fadderbyn! Bygg en
innefotbollsplan (så som i UpplandsBro/Kungsängen)
Jag kommer inte på något
Ja, en amerikansk fotbolls plan
Gymnastikens hus med takhöjd anpassat till trampolinhoppning ca 10 meter. Samt en
evenemangshall
Sittplatser
Allt
Nej inte vad jag vet
Innebandyhall.
Blommor, planteringar, plats att sitta ute och fika.
Trygghet. Modernitet, inomhushall med läktare
Bättre belysning
Jag testar bara verktyget
En ordentlig gymnastikhall där redskapen kan vara uppställda och man kan anordna tävlingar
där besökare kan sitta på läktare etc.
Evenmangsarena, parkering, multiarena
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Vet ej. har aldrig varit där
Fotboll
Seförrafrågan
Engagemang, aktiviteter
Att lokalerna ska vara fräscha.. de är väldigt nergångna. Nya läktare
Skidspår/Långfärdsskridskor
Trevligare känsla, gångbro över E4an
Mer lekmöjligheter ålder 3-10
Bättre utegym. Gjort av bättre material som håller bättre och lite mer utbud. Saknar även en
hinderbana
Bostäder. Bakom fotbollsplanen mot E4: Längs stigarna kanske man kan lägga upp små
anslagstavlor med intressant information om Väsby. MEn generellt tycker jag att stigen är lite
skitig. Osäker på hur man kan förbättra detta.
Belysning. Området känns otryggt efter skymning = halva året. Mer inbjudande ytor för
spontant idrottande. Hockeyn tar lite väl mycket plats i anspråk.
Inomhus fotbollsplan samt löparbanor. Kan byggas på grusplanen.
En fin park- naturpark med en damm, ett ställe där man kan ströva omkring.
Moderna Idrottshallar för som kan användas för allt från Boll- och racketsporter till
evenemang! Tennis-/Rackethallar saknas helt klart! Bättre omklädningsmöjligheter!
1.Riktiga omklädningsrum till fotbollen. 2. En till isyta. 3. En gemensam restaurang för hela
vilundaparken. Där det serveras mat till idrottsutövare. 4. En riktig cafeteria till
idrott/kampsportshallen. 6.ta bort alla baracker och bygg ordentliga omklädningsrum.
Mer ekonomisk verksamhet.
Ishallen bör upprustas. Tak över uterinken skulle utveckla kommuns ishockey- och
konståknings-verksamhet. Utegym borde finnas och likaså ett attraktivt gym för allmänheten.
Simhallens gym är för litet.
Scenen kanske
Nej egentligen inte, men det går att förbättra.
Musik
Amerikans fotbolls yards linjer
Utveckling av området runt fadderbyn och de "nya" sporter som tilltalar många unga som
inte tilltalas av de traditionella sporterna. Klättring, skatepark, bmx, parkour (finns visserligen
redan två banor I Väsby) och andra liknande och kommande sporter. Här är det bra att ligga I
framkant för att fånga fler unga till bra aktiviteter. Så plats behövs för att utveckla för sådant
som vi inte vet något om idag. Ett utegym i anslutning till löparbanor eller elljusspår.
Rackethall, bostäder
Att kommunpolitikerna och taffliga tjänstemän tar bort sina spetälska fingrar där de inte hör
hemma. Våga satsa på idrotten!!!! Våga delegera och släpp tyglarna, det socialistiska
kontrollbehovet och vansinniga idéer på att Vilundaparken ska ha "kultur"! Vilundaparken
med kringmark är inte ett område där bostäder ska komma i första rummet!!! Här ska
människor som redan bor här och flyttar till andra nya områden ges chans till livskvalitet!!!!
Fattar ni? Kommunen behöver också satsa på /delegera / ge möjlighet till andra
idrottsmiljöer med lite annan profil. Ett fungerande gym. Trevligare cykelbanor och -miljöer
till Vilundaparken. Bullerskydd till löpbanan och fotbollsplaner, t.ex. genom byggnader,
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grönstruktur och landscaping. Vilundaparken ettan ligger på "baksidan"! Det är fel! Ger fel
känsla och intryck. Vidta designåtgärder för att ge mer känsla (successivt) av arena.
Samarbetsvägar med restaurang, Scandic?! 50 m bassäng, utomhusbassäng är en ytterst
relevant frågeställning utifrån VSS framgångssaga och kommande badbehov, där så att säga
Mälarstranden inte bör ta emot alla. Fokusera på vissa tongivande sporter don är här idag.
Utifrån ett ån deras kraft genereras positiva ringar som självklart gynnar andra klubbar och
utövare direkt och indirekt. Idrotten är Väsbys chans!!!! Missar ni denna fortsätter Väsby sin
kräftgång.
utomhusbio
Förbindelse mellan vallen/löpbanan och fadderbyn (över naturkullen).
Allt! Ishall 2. öppenhet mer marknadsföring
Jo, möjlighet att äta annat än det medley serverar
Möjligen lite mer bänkar, ett cafe och matställen
fotbollsplan
Belysning på kvällstid, upprustning av fadderbyn så att den kan ingå och lite flera olika spår
att springa i. Anslut Smedsgärdsspåret och utveckla det
Oj. Det finns mycket att önska. Ta ett omtag på hela området. Bygg ett riktigt sportcenter
med alla faciliteter. Moderna sådana. Inne och utomhus fotbollsplaner, modern
friidrottsanläggning. Gärna kompletterad men en inne arena likt den nya i Sollentuna.
Multisport arena för handboll, basket, innebandy, gymnastik, etc. Till det 2-3 st
träningshallar. Alla dessa hallar bör kunna slås ihop till en stor eventhall. Ny ishall med 1-2
träningshallar. En stor racket hall.
större skridskorink
Fungerande is i ishallen, fullstor evenemangshall, en ishall till precis som alla våra
grannkommuner, fotbollshall, bostäder, större kampsportcenter, nya löparbanor som går att
spola upp som skridskobana på vintern, sportaffär, ett cafe.
Tja, bättre banor på Vilundavallen, att själv kunna tända belysning (behöver inte vara alla
strålkastare, men så att man har någon form av belysning på banorna. Gärna en
konstsnöspår för skidåkning, där man tar tillvara snöskrapet från konstfrusna anläggningen.
Men allra helst en ordentlig konstsnöbana i Runby, där skidklubben idag gör otroligt bra jobb
med små resurser.
Boulebar vore trevligt...
Inget, svårt att svara på
Mer rehab, alternativ medicin, andra fritidsaktiviteter än idrott, lite kultur, föreläsningar,
konferenser
Lekpark skateparken utomhusbad
Gemensamhetslokaler för de olika idrotterna att kunna hyra lägerlokal.
tennis
Mer fokus på spontant idrottande, typ en "multi-arena" som inte är bokningsbar och som
kan användas för uppvärmning och spontant idrottande. Det känns konstigt att en öde
uterink får så mycket yta och att gräsmattan på 11-mannaplanen inte får användas mer. Det
är inte direkt inbjudande med "Gräset får inte beträdas"! Vi ser hellre liv och rörelse på
vallen, än en perfekt gräsmatta som det då och då spelas lite korp-fotboll på. Belysningen
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måste ses över. Det är ofta riktigt mörk, läktaren är läskig och det finns områden jag inte
skulle passera ensam...
Fast scen
Fasta stollpar till vilundavallen (amerikankfotboll)
en längre löparslinga som är längre än 1-1,5 km
Utebassäng, uppfräschning av bef lokaler fr ishall till simhall
Bostäder
Lekplats för barn. Bänkar och bord. Det behövs ytterligare en fotbollsplan.
En special hall för gymnastik/trampolin
Antalet parkeringsplatser är svårt, speciellt då det är hockeymatcher
En riktig amerikansk fotbollsplan
Matställe
lek
inte riktigt
de borde ha lite mer natur
gräs
öv saknar mera om möjligheter
en damm
Anpassade hallar för olika sportarrangemang
Allmän gräsmatta & lekpark
Mer parkkänsla och utveckling av de grönområden som finns idag. Möjlighet för fler
föreningar att använda området.
bättre konstgräsplan
Ja. Fler aktiviteter för ungdomar. Upprustning av området Fadderbyn.
En modern hall för gymnastik (trampolin) och friidrott.
Utomhus pool.
Busungar.
strippklubb
Möjlighet för amerikansk fotboll på regelbunden basis.
Fler parkeringsplatser
Bättre möjligheter till att träna hockey samt åka skridskor med familjen
Pool med vågmaskin
mer trygghet
Skatepark
Man borde försöka utveckla hela parken till en knytpunkt för föreningslivet i Väsby. Jag
tycker man bör snegla lite på Märsta och deras Midgårdsvallen, där man har utomhusbad,
inomhusbad, flertalet gräsplaner, konstgräs och natur, BMX banor, Skateboard park, kanske
även ytor som inbjuder till spontanidrott basketkorgar, utomhusgym mm mm. Mycket av
detta finns redan i Vilunda men man bör vidareutveckla och göra fräschare och mer
modernt.
Arbetsplatser. Att marken ut mot E4an nyttjas bättre, snyggas upp och blir tryggare.
En bra scen
Allt utom idrott
Mer av allt+ en stor inomhushall/multiarena
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Cykelparkeringar. Tydligt separerade cykelbanor. Bostäder och arbetsplatser i blandad
stadsbebyggelse mellan Husarvägen och E4. Cykelbro över E4. Hinderbana.
Tält på vintern för isen, tält för fotbollen. Underhåll av de anläggningar som finns där. Jag
saknar en förbindelse till parken. En bro från andra sidan E4an.
Möjligheten till en bättre och hållbar hall för gymnastik. Där vi inte behöver plocka fram och
bort allt varenda träning.
Förutom arbetsplatser kanske en utomhusbassäng intill Vilundabadet? Vill också utveckla
svaret på nästa fråga om jag känner mig trygg. Ja i området kring badet och hallarna
eftersom det där är mycket liv och rörelse även kvällstid, men nej inte i området runt
fadderbyn.
Ytterligare en ishall, hade varit fantastiskt att Skå ihop fadderbyn med parken
Bostäder
En inomhushall/arena som inte är fallfärdig. Den som finns idag håller tyvärr inte måttet och
det kommer tyvärr inte dröja länge innan den är brukbar.
kaffe
Ordentlig innebandy hall med läktare
Bostäder
allt
Förrådsutrymmen för föreningarna. Naturliga mötesplatser.
Rackethall
Cool stimulerande miljöbörda barn med fokus på teknik och naturvetenskap. Barn och unga
är naturliga små forskare och upptäckare. Det borde vi stimulera mer med miljöer som
främjar det.
fett med gäris
Inget speciellt
Trygghet
Trampolin hall
längdspår och pulkabacke. Redan idag tycker jag att det på löparbanan ska spåras på vintern
som man gör på andra platser i länet. Snö kan man ta från ishallen och varför inte införskaffa
en snömaskin. Jag tror att vi då skulle många fler besökare under hela dygnet. Nästa steg är
att anlägga en konstsnö bana som går runt området. Det skulle medföra väldigt många
besökare till anläggningen och göra den levande. Med konstsnö skulle man också anlägga en
pulkabacke med grillplats mm. Snöfattiga vintrar skulle det vara kul för skolor och familjer att
kunna åka pulka.
Läktare
bättre lekparkar för dom mindre
Ett muslimskt kulturcentrum och moské
Eltidstorn för friidrott,fotbollstält, tält över uterinken, mer p-platser, bättre restaurang/café,
idrottshall med läktare som tar mer publik. Friidrottshall, fresbeegolfbana, skidlift och
snökanon i hamarbybacken,
Trampolinhall
Omklädningsrum för ishallen. Större servering vid ishallen. Att fotbollsplan och
omklädningsrum renoveras. Plus att fotbollslag får nyttja planerna
trampolinhall och gymnastikhall med grop samt läktrare.
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