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Konstruktiva samtal på det andra dialogmötet om 
Väsjöplaneringen 
Den 17 maj genomförde Socialdemokraterna det 
andra dialogmötet kring Väsjöplaneringen i 
Edsbergsskolans matsal. Samtalet handlade 
främst om den fördjupade utredningen kring 
Edsbergs sportfälts framtid. Kommunen har 
tagit fram fyra skisser på hur området kan 
utvecklas. Dessa skisser väckte en konstruktiv 
dialog kring fördelar och nackdelar kring 
skisserna. 
 
Under mötet redogjordes och diskuterades också 
den omfattande trafikutredning som också tagits 
fram.  Trafikfrågorna är ett ämne som väckte 
stora diskussioner och som vi förstått skapar en 
stor oro bland de närboende. De gäller så väl 
genomfartstrafiken på Ribbings väg och 
Skyttevägen, de trånga passagerna kring 
Edsbergs centrum och en åter ökad trafikmängd 
på Frestavägen. Vi fick under mötet ta del av 
många värdefulla synpunkter som vi tar med oss 
i den fortsatta processen. 

 
Ett tredje område som lyftes fram var de blå-
grönastråken och andra miljöfrågor. 
 
Socialdemokraterna kommer att arrangera 
ytterliga dialogmöten under hösten. Vi 
återkommer med datum för kommande möten 
efter sommaren.  

 
 

(S) kräver: - 
Planlägg hela Sportfältsområdet i ett sammanhang! 
Väsjöområdet är ett stort område som därför är 
indelat i flera olika delområden. De två första 
områdena (Södersättra/Kastellgården och 
Väsjön Mellersta) antogs i kommunfullmäktige i 
april 2011. Området kring Edsbergs sportfält är 
delat mellan tre olika delplaner som ska antas 
preliminärt mellan 2014 och 2017. (S) är inte 
nöjda med den tidplanen. 
 
”Sportfältsområdet är en enhet. I kommunens förslag 
delar man på idrottsanläggningar och de tänkta 
bostadsområdena dels på nuvarande Sportfältet och dels 
längs norra delen av Ribbings väg. Det är ingen bra 
lösning”, säger Joakim Jonsson (S), gruppledare i 
plan- och exploateringsutskottet. 

 
”Vi vill att del 8, 9 och delar av del 5 ska planeras i ett 
sammanhang. Den processen bör börja redan under 
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hösten 2011 som en naturlig fortsättning på vårens 
dialog kring Sportfältet.”, säger oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist (S) i en kommentar.  
 
” Man vet vad man har och behöver få veta vad man får 
i stället. Därför behöver Sportfältsområdet planeras som 
en helhet. Vi behöver också ta ett 

helhetsgrepp över trafiken så att miljön blir dräglig för de 
boende såväl utefter Ribbings väg som Frestavägen samt 
hur kopplingen mellan Edsberg och den nya bebyggelsen 
vid Väsjön ska se u”, säger Berit Forsberg (S), 
gruppledare i miljö- och byggnadsnämnden i en 
kommentar. 

 
 
 

 

Välbesökt utställning om Sportfältsutredningen på 
Edsbergsbibliotek 
Fredagen den 20 maj och lördagen den 21 maj så 
genomförde plan- och exploaterigsutskottet en 
utställning i Edsbergsbiblioteket kring den 
fördjupade utredningen kring Väsjöområdet.  
 
När utställningen inleddes så kom många 
Edsbergsbor  i biblioteket för att diskutera med 
politiker och tjänstemän kring de olika förslagen 
och de konsekvenser som det får för trafik och 
boende i Edsberg.  
 
När de två dagarna var avslutade räknades det 
samman att det varit cirka 400 Edsbergsbor och 
andra intresserade som besökt utställningen.   
 
Socialdemokraterna fanns representerade på 
utställningen under båda dagarna för att lyssna 
och samtala med Edsbergsborna. Vi uppskattar 
att så många ville berätta vad de tyckte och 

presenterade sina tankar på hur förslagen kunde 
förbättras. 
 
Kommunen tar emot synpunkter på förslaget 
fram till den 30 juni 2011. 

 

 
 

Lämna dina synpunkter kring förslagen för området runt 
Edsbergs sportfält fram till den 30 juni 
Just nu pågår en dialog kring området runt 
Edsbergs sportfält. Sollentuna Kommun tar 
emot synpunkter fram till den 30 juni 2011. 
Adressera dina synpunkter till kommunstyrelsen. 
 
Det är värdefullt för oss som beslutsfattare att så 
många som möjligt redan i det här tidiga skedet 
lämnar sina synpunkter och förslag till oss. Ju 
tidigare som förslagen kommer in ju lättare blir 
det att påverka den slutliga utformningen av 
Sportfältsområdet. 
 
Efter den 30 juni kommer de inkomna 
synpunkterna att sammanställas och därefter 
presteras för kommunens plan- och 
exploateringsutskott. Detta kommer 

förmodligen att ske i september. Ett politiskt 
inriktningsbeslut för den fortsatta 
planläggningen kommer förmodligen tas under 
hösten 2011. 
 
Du hittar kommunens dialogmaterial här: 
http://www.sollentuna.se/Sollentuna-
kommun/Bostad-miljo/Stadsplanering-och-
byggprojekt/Pagaende_detaljplaner/Detaljplaner
_kommundelar/Edsberg/Edsberg/Vasjoomrade
t-ny/Utveckla-sportfaltet/  


