
DIALOGMÖTE
VIsIOn 2040

Hur ska Väsby utvecklas fram till år 2040?

Det senaste året har vi genomfört flera dialoger för att ta reda på  
hur ni kommuninvånare vill att Väsby ska se ut i framtiden.

Vad behöver finnas här för att ni ska trivas? Vad ska Väsby satsa på 
för att vara en bra plats att bo på om 30 år?

Vi har sammanställt och utvärderat olika bidrag och med 
detta underlag som grund har vi utformat en ny vision för Väsbys 

utveckling. Vision 2040 finns i sin helhet på vår hemsida.

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 använt är: ”Open Space”, 
work shops, charette och ”kvällsfika 
med samtal”. Varje dialog form analy-
seras och utvärderas samt återkopp-
las till rådet för medborgardialog, 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 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

För att så många invånare som möj-
ligt skulle få chans att tycka till om 
kommunens utveckling beslutade 
kommunstyrelsen att tillsätta en 
speciell projektgrupp, som bestod 
av tolv representanter från kommu-
nens närings- och föreningsliv. 

Med hjälp av en enkät samlade 
projektgruppen in information från 
hundratals Väsbybor. Enkäten 
fanns även tillgänglig via kommu-
nens hemsida för att öka tillgäng-
ligheten ytterligare. Vi genomförde 
även workshops och mer traditio-
nella dialogmöten för att nå en 
ännu bredare målgrupp.

UTfÖrAnDE

Attraktiva bostäder, tillgänglig na-
tur, bra skolor, trygghet och stads-
mässighet visade sig vara de allra 
viktigaste frågorna för invånarna i 
framtidens Väsby. Sommaren 2012 
presenterades resultatet från de cirka 
600 svar som då inkommit i en om-
fattande utställning i Väsby Cent-
rum. Syftet med utställningen var 
att vidareutveckla svaren och låta 

kommuninvånarna bidra med ännu 
fler värdefulla synpunkter som vi-
sionsgruppen drog nytta av i sitt 
fortsatta arbete. Cirka 9 000 besök 
gjordes i utställningen där många 
nya idéer uppkom.

rEsULTAT

Arbetet med att sammanställa och 
utvärdera alla synpunkter görs i 
samarbete med KTH och Stock-
holms universitet. Baserat på detta 
material har politikerna tagit beslut 
om hur visionen ska utformas. 
Visionen beslutades 2013.

Visionens inriktning fokuserar 
på hur Väsby ska utvecklas från 
förort till en trygg stad med levan-
de stadskärna och ett brett utbud 
av service, kultur, bostäder och ar-
betsplatser. Visionen har fem hu-
vudriktningar: Ett växande Väsby, 
Ett lärande Väsby, Väsby ligger 
rätt, Väsby vågar och gör, Väsby 
tänker längre och sammanfattas i 
begreppet ”Där färgstarka männis-
kor möts” på svenska samt ”Great 
place-Proud people” på engelska.

DIALOGMÖTE
VIsIOn 2040

Vår kommun har genomgått en stor förändring de senaste åren. För att 
fortsätta utveckla Väsby i den riktning våra invånare önskar har vi det 
senaste året genomfört ett flertal dialogmöten för att få information om 
hur man vill bo och leva i Väsby i år 2040.


