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Fråga: Har du några tankar och idéer hur vi kan arbeta för ett fossilfritt Knivsta,
berätta:
Alternativa drivmedel till fordon (37)
1

Gör det enkelt och billigt att använda fossilfria medel

2

Alternativa drivmedel, inte bara el och pumpar

3

Se till att vi får mackar med vätgas, biogas, HVO-diesel mm fossila drivmedel

4

Snabbladdare för elbilar centralt och vid bensinstationer

5

Tank för biogas

6

Tung trafik måste ges möjlighet att använda vätgas producerad av solkraft. Batterier för tung trafik kommer inte att fungera
pga de blir för tunga och dyra.

7

Fler laddstationer för elbilar

8

Utbyggnad av laddstationer

9

Fler laddplatser

10

Hjälp till att få till fler laddplatser

11

Utbyggnad av laddstationer

12

Fler laddningsstationer på pendlarparkeringen

13

Fler laddningsstationer på allmänna parkeringar

14

Laddstolpar till elbilar

15

Laddstolpar till elbilar

16

Fler laddstolpar till elbilar

17

Elbilsladdare på gatuparkeringarna

18

Utöka möjligheten till laddning av el/laddhybridbilar vid pendlarparkering, gator och torg tex laddning vid lyktstolpar

19

Ställ krav på de som bygger fastigheter att ordna platser med laddmöjlighet för bilar.

20

Möjliggör för människor som bor i lägenhet att ladda elbilar

Uppmuntra till att använda eldrivna fordon
21

Satsa hårt på alternativ energiproduktion! ... Satsa på att vi kan ha råd att införskaffa eldrivna fordon och en stark utbyggnad
av laddstationer. ... Subventioner till tex BRF att bygga laddstationer, subventioner på miljövänliga elbilar, vad gäller miljön
vid batteritillverkning!

22

Stöd till samfälligheter som vill ändra anläggningsbeslut för att sätta upp laddstolpar

23

Låt elbilar parkera gratis

Bilpooler/gemensamma färdsätt
24

Utveckla bilpool med elbilar

25

Bilpooler drivna med el

26

Elbilspool med någon större bil

27

Elbilspool även i Alsike

28

Bilpooler

29

Bilpooler

30

Uppmana bostadsföreningar och entreprenörer som arbetar om tankar för gemensamma sätt att färdas att etablera sig

31

Elbilspool som kommunen har är ett bra initiativ

32

Miljövänliga elbilar. Batteritillverkningen

33

Vad det gäller elbilar så känns det som vi sprutar tändvätska på brasan. Dagens batterier genererar mer CO2 än vad en
dieselbil genererar på många år. Alltså bara bilar med batterier som produceras med lite Co2 utsläpp samt goda arbetsmiljöer
bör köpas, då får vi nog vänta i 5 år.

34

Se med hänsyn till total klimateffekt och inte bara lokal, tex tillverkning av bilbatterier är miljöskadligt som kanske inte
motiverar elbilar. Vi får nog nöja oss med HVO diesel, etanol, metanol samt biogas.

35

Miljövänliga elbilar. Batteritillverkningen

Är elbilen miljövänlig?

36

Elbilar är bra, men vad gör vi med förbrukade batterier och vad kommer elen ifrån? Är det miljövänlig el?

37

Elbilar är inte ett ok alternativ, elen ska tas någonstans ifrån och tillverkningen av kobolt är inte human i Afrika. Så länge det
inte finns något riktigt bra alternativ så en blandning av olika drivmedel bättre.

Uppmuntra till cykling (30)
Enkelt och säkert att cykla
38

Fortsätt arbeta för det är enkelt att ta cykeln, bidra med bra kommunikationer. Uppmuntra medborgarna att låta barn gå och
cykla till skolan.

39

Cykelleder för snabb transport

40

Bättre och fler gång och cykelvägar som är prioriterade avseende sopning/snöröjning och belysning. Bygg en cykelmotorväg
som har företräde framför alla annan trafik mellan de olika områdena. Alla cykelvägar måste vara anpassade för större
lådcyklar som kommer bli vanligare och vanligare, idag får dessa ej plats.

41

Bättre och fler cykelvägar som är prioriterade vid sopning/snöröjning

42

Bidrag för elcykel

43

Uppmuntra de som tar elcykel i tätorten

44

Underlätta för cyklister, speciellt så att man väljer ta cykel istället för bil till affären i onödan

45

Gör det lättare och inte svårare att ta sig fram med cykel i Knivsta. Cykelvägen till tåget är uppriven och belagd med gatsten
för ett ödsligt kommuntorg. Cyklister måste därför ut i trafiken. Alla cykelfållor som är till för att hålla bilister borta från
cykelvägarna är inte ändamålsenliga för cyklister.

46

Bra cykelvägar så det blir lättare att cykla.

47

Bättre cykelinfrastruktur

48

Utöka cykelvägar, framförallt en bättre cykelväg längs järnvägen in till Uppsala. Samarbeta med Uppsala kommun. En
cykelväg längs med 255an kommer inte nyttjas lika mycket som en cykelväg från Alsike till Uppsala. Cykelväg till Uppsala är
en hygienfaktor för fossilfritt.

49

Cykelväg till Uppsala

50

Cykelväg från Alsike till Knivsta längs med järnvägen

51

Bra cykelleder för "närområdet" Arlanda-Märsta-Uppsala.

52

Ännu bättre och fler cykelvägar. Kvarngården, Runt Valloxen, Skottsila, Uppsala.

53

Vill tacka för den fina cykelbanan till Vassunda. Nu väntar vi bara på sträckan Vassunda Uppsala.

54

Underlätta för cyklister med cykelbanor skilda från gåbanor samt avfasade kanter från cykelbana och gata.

55

Säkra gång och cykelvägar så att barn/ungdomar inte behöver skjutsas till aktiviteter/skola.

56

Bygg ihop cykelnätet bättre - mer trygg cykling

57

Bygg infrastrukturen så att det känns enklast och smidigast att cykla/gå. Säkra gång och cykelvägar så att barn/ungdomar inte
behöver skjutsas till aktiviteter/skola.

58

Satsa på cykelbanor! Varför finns det ingen cykelbana österut från Brunnbybadet längs med väg 77 ? I ett första skede till
Spakbacken, sedan kan man förlänga den till Husby-Långhundra och i nästa skede Rimbo. Till slut kanske den kan gå hela
vägen till Norrtälje. Detta skulle minska trycket på pendingsparkeringarna i centrala Knivsta samt minska biltrafiken. Dessutom
skulle det skapa möjlighet att cykla runt Valloxen utan att riskera bli påkörd på väg 77.

59

Cykelväg till Lagga på samma sätt som den till Vassunda. Jag skulle absolut kunna tänka mig att cykla och ta tåget till mitt
arbete vår/sommar/höst. Vill säga bygga ut cykelvägar till orterna utanför Knivsta men förstår att det är väldigt dyrt.

60

Tillämpa kommunens trafikstrateg som tydligt anger att gång- och cykeltrafik ska prioriteras. Idag tillämpas detta absolut inte i
trafikplaneringen pch det det krävs en ordentlig satsning ... Knivsta har stor potential att bli ett framtida möstersamhällle
gällande gång- och cykeltrafik. Det gäller dock att agera nu innan man byggt in sig i en gammalmodig infrastruktur och byggt
bort möjliga ytor.

Cykelparkeringar/cykelförvaring
61

Det bör göras så smidigt som möjligt att resa fossilfritt. Det innebär att alla nybyggnationer ska ge möjlighet till säker förvaring
av cyklar. Vid stationen måste det finnas övervakning av cyklar, antingen fysisk eller/och med kameror. Stationsområdet är
och kommer alltid att vara Knivstas otryggaste plats.

62

Bättre cykelställ så att man kan låsa fast cykeln ordentligt vid stationen/parkeringshus för cyklar

63

Cykelstölderna runt stationen oroar folk, finns det någon lösning på det?

64

Kameror vid cykelparkering vid stationen så fler vågar ta cykeln

65

Bygg ett ordentligt cykelgarage, nära stationen, som är övervakad för minskad stöldrisk.

66

Cykelparkering med övervakning

67

Bra parkeringsplatser för lådcyklar vid mataffärerna

Cykelverkstad
68

Cykelverkstad i Knivsta

69

Cykelverkstad borde finnas

Bra kollektivtrafik (26)
70

Bra kollektivtrafik

71

Förbättra kollektivtrafiken för alla

72

Utöka kollektivtrafiken - fler kan åka kollektivt.

73

Bättre turtäthet med bussarna till Uppsala

74

Förbättra möjlighet att åka kommunalt från tillexempel Vassunda. Som det är nu stämmer tiderna för UL- bussar och SLpendel dåligt överens om man pendlar till Uppsala

75

Fler bussar till avlägsna delar av Knivsta kommun

76

Gratis kollektivtrafik

77

Gratis kollektivtrafik

78

Gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar

79

Gratis eller kraftig rabattering på kollektivtrafik. Gratis kollektivtrafik för ungdomar så att de inte behöver skjutsas.

80

Jätteviktigt är att arbeta för att tågresorna blir betydligt billigare än de är idag. Idag är det mer fördelaktigt, prismässigt, att ta
bilen om man är några stycken som ska till Uppsala eller Sthlm. Det ska vara billigt att åka tåg det gynnar verkligen miljön!

81

- Påverka UL och SL att sänka sina priser på kollektivtrafik. Det är inte rimligt att betala 80 kr för en enkelbiljett från Östuna till
Uppsala med UL. Dessutom måste det bli enklare att köpa biljett. Det är idiotiskt att Knivsta trafikeras av två olika bolag som
har olika biljettsystem. Se även till att det går att betala med kort, inte bara på UL utan även på SL.Det är idag dyrare att åka
kollektivt än att ta bilen.Ta bort tilläggsavgiften som SL tar för resa med pendeltåg från Märsta till Knivsta, eller förenkla
biljettköp.

82

Definitivt underlätta för kollektivt resande. Idag är det dyrt att åka med UL jfr med SL. För oss är det lönsamt att ta bilen till
Märsta och åka SL till Sthlm istället för att åka till Uppsala.Ska Knivsta vara en pendlarkort borde man underlätta resandet
med kollektivtrafik som gratis pendlarparkering, halverade priser med UL, rabatter för pensionärer och studerande.

83

Knivsta kommun bör också söka verka för att underlätta övergång från bil till allmäna kommunikationer genom att sänka priset
på bussresor och underlätta att ta med cyklar.

84

Verka för att underlätta övergången från bil till allmänna kommunikationer genom att sänka pris på bussresor och underlätta
att ta med cyklar.

85

Gör det enklare och billigare att åka över länsgräns till Stockholm

86

Krångligt att åka över länsgränsen mot Stockholm

87

Enkelt att köpa tågbiljetter

88

Bättre kollektivtrafik. Ex pendelstation Alsike för att fler har lättare att nå pendeln utan att ta bil eller buss till Knivstastation.

89

Bygg inte ut Knivsta mer innan kollektivtrafik på plats. Tex tågstation i Alsike ska vara klar innan mer utbyggnad sker!

90

Bättre kommunikation inom och till och från Knivsta och att utbyggningen sker i förtätning av bostadsområden

Moderna drivmedel/mindre bussar
91

Länsbussar som går på fossilfritt drivmedel

92

UL:s onödigt stora bussar som trafikerar kommunen. - vad har de för bränsle? Borde kunna ha mindre bussar som drivs på el
eller gas/hybriddrift

93

För att undvika biltrafik i samhället borde små lokala biogasbussar finnas.

94

Små eldrivna bussar istället för stora - länet

95

Var kreativa när det gäller alternativa pendlingsmöjligheter. Allmänna inställningen är att det är tidsödande och opålitligt som
det är idag. Tex anlägga en asfalterad väg längs järnvägen (Knivsta- Alsike) som kan fungera som "snabbcykelväg" och
snabb väg för en elbuss fram tills en eventuell station är klar.

96

Omställning på kollektivtrafik till eldrivna bussar och färdtjänst och skolskjuts.

Trygghet
97

Flera områden dåligt belysta under vintertid och då vill man ta bussen ända fram dit man ska, (obehagligt att gå i mörkret) så
fler upplysta busshållplatser. Ex "Sporthallen" så man vågar att sina tonåringar tar bussen dit

El & värme (25)
Solpaneler/solceller/vindkraft
98

Installera solpaneler på alla lägenheter och hus som går - stärka elnätet

99

Mer solceller

100

Solceller på alla tak

101

Satsa på solceller, solceller på alla nya hus så det blir standard

102

Solceller kan placeras på fler byggnader

103

Förenkla bygglov för solpaneler för alla typer av fastigheter

104

Ta bort bygglov för solpaneler på privathus.

105

Rabatt på ansökningsavgiften (om sådan finns) om bygglov för solpaneler

106

Subventionerade solpaneler till fastighetsägare - om ekonom finns

107

Subventionera installationer av solpaneler

108

Se över möjlighet till ekonomiskt stöd vid installation av solceller på privathus. Dagens bidrag ger ingen garanti för pengar
efter installation

109

Stimulera övergång till fossilfritt för husägare

110

Subventionera solceller till hustak

111

Solceller bör stimuleras

112

Kommunen borde vara mer positiv till villaägarens intresse för solel genom att avverka träd på kommunens mark som
skuggar anläggningar av solceller

113

Solkraft verkar vara billigare i vissa länder, alltså om en privat person vill installera. Nu installerar man väl inte sådat för att det
är så dyrt? Siffror för dessa kostnader borde diskuteras och jämföras med andra länder, så vi liksom kommer någonvart.

114

Det finns åkrar att placera vindsnurror på för att ta vara på vindkraft

115

Några vindkraftverk skulle inte skada i kommunen

Andra energikällor
116

Fjärrvärme som byggs ut

117

Bygga ut fjärrvärmenätet.

118

Hur kommer det sig att ni frågar om fossilfritt samhälle? För mig handlar det om förnyelsebar energi. Kärnkraft är inte ett
alternativ.

119

Vattenkraften ska absolut inte byggas ut utan snarare bör ca 1000 vattenkraftverk rivas, De 1000 minsta kan ersättas med 2
vindkraftverk och på så sätt återställa lekområden för fisk samt fler djurarter som är beroende av strömmande vatten. Tänk
1000 mot 2

120

Märkligt att ni likställer fossilfritt med förnyelsebart. Det är ej samma sak. Kärnkraft även en viktig del om vi ska kunna bli
fossilfria.

121

Kärnkraft är viktigt för att säkerställa tillgången på el och slippa importera miljövidrig el från kolkraft.

122

Ni glömmer att tex kärnkraft också är fossilfritt. El kan användas till mycket förutsatt att den är fossilfri - tex vattenkraft eller
kärnkraft.

123

Sol, vind och vattenkraft utveckla mera

Prioriteringar och strategier (24)
124

Självkart måste vi alla sträva åt att komma så nära det går till rimliga kostnader.

125

Kontrollerad övergång som är hållbar ekonomiskt

126

Göra det vi kan inom ramen för budgeten, inga dyra satsningar med tanke på den begränsade påverkan vi har på världens
utsläpp

127

Viktigt att arbeta i lagom takt med rätt åtgärder. Inte kortsiktig beslut som antingen är dyrt eller ger motsatt effekt.

128

Implementera successivt i kommunen

129

Skynda långsamt. En långsam övergång till förnyelsebar energi och att den är välprövad och man vet att det ger resultat
snabbt.

130

Fossila bränslen har en extremt hög energitäthet jämfört med etanol/metanol som ligger på strax under hälften. De är dock
förhållandevis lätta att lagra under lång tid till skillnad från el. Att bli fossilfria är en bra grundidé men i den mån skiftet skall ske
med hänsyn till politiskt beslut snarare än en realistisk modell ser jag hellre en utvärdering med hänsyn till total klimateffekt
och inte enbart den lokala. Råvaruframställning samt tillverkning av de batterier som exempelvis används i El-bilar är så pass
miljöskadlig att det är tveksamt om den kommer betala sin inneboende klimatskuld vid leverans genom minskade utsläpp
under driftstiden.Här behöver vi primärt se på fasta installationer där lagringsutrymme inte är begränsat på samma sätt som i
en bil där bränslet skall forslas under förbrukning.

131

Tänk på helheten. Varifrån kommer elenergi? Är hela kraftförsörjningen miljövänlig ur alla aspekter?

132

Tycker vi ska lägga mer energi på alla delar. Se helheten. Tex bra med elbilar men vad gör vi med förbrukade batterier och
vad kommer elen ifrån?

133

Knivsta och Sverige påverkar miljön lite globalt i jämförelse med dom stora ländernas påverkan, så små steg med en
långsiktig plan

134

I alla beslut lägga in underlag vad olika alternativ betyder när det gäller fossila bränslen. Tex Vid planering av hemtjänst, hur
minimerar man resor och vilka fordon köps in. Vid skolor planera så det finns säkra cykel och gångvägar. Vid bostadsområden
prioritera cykelvägar och underlätta för att ha elbilar etc.

135

Jag tycker det är viktigt, men samtidigt måste Knivsta inte ʺgå föreʺ utan kan hålla samma takt som resten av landet. Risken
är att dessa investeringar kostar mycket, och där måste man tänka smart, för att få störst effekt till rimlig peng. Investeringen i
CIK innebär (gissar jag) en ansträngd ekonomi, och i det läget måste tex skola vård och omsorg få företräde framför dyra
investeringar i fossilfritt. Man måste tänka strategiskt och i lagom takt, samtidigt som man självklart måste röra sig mot
regeringens mål om fossilfritt samhälle.

136

Upprätta en långsiktig plan. Omställningen ska anpassas till verkligheten i mindre steg, för stora steg leder till stora kostnader
och motstånd. Knivsta och Sverige påverkar miljön lite globalt i jämförelse med dom stora ländernas påverkan.

137

Behov att beskriva utsläppen, vad är smått respektive stort för kommun, invånare och företag? Både svenska utsläpp och
utsläpp från import. Sedan prioritera efter rådighet och kostnad

138

Gynna klimatsmarta lokala företag

139

Bönder få pengar om de gör om en del av odlingen 15 procent till biogas

140

Stimulera närproducerat. Anlägg fler odlingslotter.

141

Måste prioritera skola och äldre först

142

Knivsta är en liten kommun på lansbygden. Det finns inga föroreningsproblem annat an möjligtvis E4, som Knivsta inte kan
styra eller påverka. Det finns andra frågor som är betydligt viktigare för kommunens framtid.

143

Det är inte viktigt, lägg tid och energi på det som gör skillnad.

144

Tyvärr, hela debatten om CO2 bygger på alltför lösa grunder!

145

Miljön är såklart superviktigt, men problement finns inte i Knivsta. Det är Kina, Indien mfl som behöver göra åtgärder.

146

Tillsätta extra skatt på saker som försäljning av bensin/dieseldrivna bilar och drivmedel samt en skatt på tankning av sådana
bilar. ... Med denna extraskatt kan man förbättra saker som vård och omsorg i kommunen.

147

Kanske en god sak att dra ner på CO2 i Sverige men i det stora hela är det helt betydelselöst. Det finns en övertro på
betydelsen av Sverige/Knivsta kommun som inspiration och föredöme för hela värden ... All kaft borde ligga på att få de stora
"utsläpparna" ... att andra inställning och inriktning.

148

Tror inte att det är möjligt, kostar i kronor och ändrat beteende. Tyvärr tror jag inte att det är möjligt att ha stor tillväxt i stort
sätt alla verksamheter offentligt och privat och samtidigt få ett fossilfritt samhälle på överskådlig tid.

Kommunen som det goda exemplet (22)
149

Eget agerande från kommunen, för att vara ett föredöme. Brett samarbete med det lokala civilsamhället, som verkar inom
denna sektor.

150

Avveckla lövblåsare och sugapparaten, måste finnas bättre metoder

151

Videokonferenser i CIk

152

Fler videokonferenser och färre resor i kommunen

153

Arbetsresor för kommunalanställda endast med tåg i Sverige och Europa

154

Mer vegetarisk mat i skolan och kommunala tillställningar

155

Använd mat som är i säsong.

156

Saknar en CO2 budget för Knivsta kommun - se Parisavtalet! Varje verksamhet borde ha sin Co2 budget samt redovisa
denna.

157

Såvitt jag vet finns ingen CO2 budget för Knivsta kommun. En sådan borde göras o finnas lätt synligt på hemsidan. Ett mål i
enlighet med Parisavtalet sätts upp. Varje ny aktivitet som planeras i kommunen måste då denna budget beaktas o inte
överskridas. Varje verksamhet bör ha sin CO2 budget som redovisas ... Alla måste medverka.

Fordon
158

Kommunens fordon helelektriska och cyklar.

159

Elbilar för jobb i kommunen

160

Sträva efter att alla kommunens fordon ska vara eldrivna, även eventuella traktorer och fyrhjulingar

161

Eldrivna bussar, färdtjänst och skolskjuts

162

Säkerställ att kommunens och kommunala bolags alla fordon, fastigheter etc är så fossilfria som möjligt.

163

Solceller på kommunala fastigheter

164

Solceller på kommunala fastigheter där det går

165

Solpaneler på kommunens fastigheter

166

Installera solpaneler och tydligt visa hur många procent förnybar energi ni använder och där med kanske inspirera invånare
att göra samma sak.

167

Gräsklippare som går på solceller till parkarbetarna

Solpaneler/solceller

Upphandling
168

Krav på fossilfritt vid upphandlingar

169

Stark kravställare mot entreprenörer i upphandlingar, reducera utsläpp av skadliga gaser

170

Vid all upphandling ska ett skallkrav vara att leveranser är fossilfira.

171

Ställ krav på fossilfri produktion för transporter vid kommunens upphandling av tjänster/produkter.

172

Ställ krav vid upphandling av bilar, inget barnarbete eller kol.

173

Fortsatt satsning kring hållbart byggande. Fundera på hur ni i upphandlingar kan styra mot ett mer hållbart tänk, där
återvunnet material finns med som viktig komponent.

Planering och byggande (18)
174

Fortsatt satsning på hållbart byggande.

175

Sluta bygga i betong

176

Att bli fossilfri är inte enbart vid val av transportmedel eller vid uppvärmning. Det gäller även vid val av byggmaterial tex. Att
bygga parkeringshus eller hyreshöghus i betong är inte acceptabelt. Kommunen ska se till att minska koldioxidavtrycket inte
öka avtrycket. Bytt klimatsmarta radhus med hållbara material som trä med bergvärme och passiva hus ... Bygg glest och
planteraäven nya träd i nybyggda områden som kan absorbera CO2. Det växer väldigt lite träd i det nya Centrala Knivsta,
vilket även är mindre trivsamt.

177

Satsa på mer villor och radhus i trä som kan värmas upp med bergvärme/luftvärme istället för höghus i betong

178

Hjälp alla i kommunen att energieffektivisera sina hus så de drar så lite energi som möjligt och kanske även kan tillföra
fossilenergi.

179

Tänk till inför all nybyggnation. Förbättra infrastrukturen och inse att många bor på landsbygden.

180

Fixa genomtänkt vägnät

181

Bygg mindre! Ju fler människor desto svårare att nå målet. Lägre expansionsnivå, då behöver vi inte bygga så mycket och
mindre bilar

Krav och kontroll
182

All nyproduktion ska vara co2 neutrala.

183

Alla nybyggda hus måste vara co2 neutrala.

184

Krav på noll- eller plusenergihus vid markanvisning

185

Kräv vid nybyggnad av industrifastigheter att verksamheten ska så gott som det går drivas med fossilfri energi

186

Krav på solceller på nybyggnationer

187

Krav vid nyproduktion att det ska vara solpaneler

188

Nya hus, inte bara kommunala måste ha solenergi på taken, om vinkeln är rätt, för att få bygglov.

189

Krav på solceller på nybyggnationer

190

Kommunen borde ha krav på solpaneler på alla nybyggda fastigheter.

191

Krav på solceller på nybyggnationer

192

Vi nybyggnation på kommunal mark, auktioner på fastigheterna och det mest klimatvänliga bygget får byggrätten

Information/kommunikation (6)
193

Stort informationsregister, trycksaker, sociala medier och föreläsningar av inom branschen etablerade föreläsare

194

Löpande informera oss om förutsättningar baserat på kunskap/vetenskap. Aktivt delta i debatter och göra egna analyser.
Medverka i och vara öppen för praktiska prov när förutsättningar finns.

195

Utökad marknadsföring för fossilsnåla/fria alternativ.

196

Titta på goda exempel och profilera Knivsta som en kommun med framtidsplaner så den blir attraktiv att bo i.

197

Belysa alla för och nackdelar med de alternativ som finns, se helheten. Tex vindkraft, hur länge håller investeringen? Att få
dem på plats kräver energi av både människor, fordon och mark.

198

Informera mer om sopsortering för att få det att fungera. Inspektera så att det följs

Parkeringar (4)
199

Dyrare parkeringar för de som bor i stan så att de inte kan ta bil överallt.

200

På landsbygden är vi beroende av bil, men om P-platser blir billigare och fler vid stationen tar man tåget, annars kör man hela
vägen.

201

Vi kan inte ha "fossilfritt " som argument för att inte bygga parkeringar i centrala delar. Det finns behov att komma fram med bil
och parkera, så som hemtjänst och så vidare lång tid framöver.

202

Försvåra inte parkering för äldre (kanske inte en klimatfråga men en viktig social fråga)

Fler synpunkter/idéer (14)
203

Att få det fossilfritt betyder inte nödvändigtvis användande av den energi som ni nämner. Det innebär definitivt inte att man
ska sluta använda bilen.

204

Tillhandahålla mark för Knivstabor att lokalt producera egna grönsaker. Kanske också genom bygget av ett större växthus
med kolonilotter i. Möjliggör för människor som inte vill belasta miljön eller ekonomin att välja bo alternativt tex i tält, husbil,
husvagn, eller enklare stugor mm på kommunens tillhandahållen mark med små tomter

205

Kartlägg om några eldar med olja

206

Inte höja bensin och diesel priset

207

Det är nog priset som styr vad man använder i hushåll och drivmedel

208

Den stora besparingen ligger i att inte använda kol, det kommer nog alltid finnas/behövas en del fossila bränslen.

209

Lämna vissa gräsytor oklippta, så gärna ängsblommor där.

210

Mer elkraft i egen regi

211

Fossilfritt Knivsta berör ju bara det kommunen har bestämmande över. Kommunens ansvar ligger inom ramen för nationellt
fattade beslut.

212

På riksnivå kan vi inte längre fortsätta subventionera energikrävande företag genom att ge skatte- och tariffsänkningar för
fossil energi.

213

Jag anser att KNIVSTA KOMMUN ska sträva mot fossilfri verksamhet.

214

Nej

215

Inte just nu

216

Sluta upp med att lyssna på moderaterna eller liberalerna på kd behöver ni lyssna

Fråga: Har du några tankar och idéer hur vi kan arbeta för en plastfri
kommun, berätta:
Ändra beteende, minska konsumtionen (39)
217

Icas initiativ med att ställa ut kompostpåsar vi frukt och gröntdisken med uppmaning om att återanvända dem är något som
borde spridas. Glad överraskning som var lätt att anpassa sig till.

218

Bra att butikerna har kommunens kompostpåsar till frukt och grönsaker.

219

Plastpåsar i grönsaksdisken ska tas bort och obligatoriskt att använda avfallspåsarna i papper.

220

Kompostpåsar i affären till frukt är bra.

221

Arbeta med butikerna att byta ut plastpåsar med papperspåsar.

222

Be butikerna att ta bort plastpåsar/påsar vid frukt och grönt och ersätt med papperspåsar. Utan extra avgift.

223

Ica får använda kompostpåsar istället för plast. Varför inte de andra matbutikerna med?

224

Införa plastfria frukt och grönsakspåsar på alla matbutiker.

225

Handlarna visar på bra initiativ, då vi nu kan plocka frukten i matavfallspåsar!

226

Kvantum har börjat med att man kan plocka frukt i kompostpåsar. Sånt ska uppmuntras.

227

Man kan använda papperspåsar till frukt och grönt och tygpåsar.

228

Bra initiativ med papperspåsar på Ica.

229

Inleda samma typ av samarbete med Willys som med Ica att handla frukt och grönt i papperspåsar.

230

Information, utbildning "kunskap/attityd" Sätt upp mål som är mätbara för att minska anv. av plast. Någon form av morot så att
gemene man upplever att det är " mödan värt" att minska på plasten.

231

Stimulera till nyttja förpackningar som kan återanvändas som de är eller återbrukas.

232

Vi kommer nog inte komma till ett helt plastfritt samhälle. Dock kan man minska på användandet genom att se över
företagens användning, butiker etc.

233

Uppmuntra livsmedelshandeln att ej ta in vissa produkter som är inplastade om alternativ finns.

234

Påverka affärerna så att de inte packar allt i plast.

235

Uppmana affärer i kommunen att inte använda plastpåsar.

236

Ta bort all onödig plast, tex frukt i plastnät.

237

Påverka butiker att minimera plastförpackningar.

238

Jobba för att få bort onödig plast i förpackningar

239

I många fall kan plastförpackningar ersättas med papper.

240

Använd naturliga material där det går

241

Arbetade för många år sedan inom transport, Bryggeri, och då hade vi alltid returglas, det funkade då och kan åter fungera!

242

Ta bort gungor, leksaker, engångsartiklar i plast. Plast ska endast finnas där det är mest nödvändigt som i sjukvården.

243

Ta bort plast för de plastprodukter vi har substitut för.

244

Använd virkesbaserade förpackningar och värna om skogsbruk i närhet till städerna så inte råvarutransporterna blir för långa.

245

Ta tag i släntriananvändning av plast, ersätta där det finns kloka alternativ.

246

Onödig plastkonsumtion ska vi givetvis motverka. Ett exempel är mer effektiva förpackningar.

247

Jag kan inte tänka mig en plastfri kommun. Däremot så ska engångsartiklar/förpackningar begränsas

Skapa motivation med belöning/subventioner
248

Utveckla pantsystem för plastflaskor, påsar m m.

249

Pant på fler förpackningar. Pant på cigaretter.

250

Att ta ganska hög pant skulle säkert kunna ge resultat, Tror inte att det behövs fler återvinningsstationer, utan snarare ökad
motivation från invånarna att uppsöka de.

251

Erbjud subventioner eller andra incitament så matbutikerna kan sluta sälja plastkassar.

252

Källsorterar själv alla mina sopor. Inför lägre soptaxa för oss! Min gröna tunna är sällan full...

253

Sortering även för enskilda hushåll bör premieras.

Alternativa plastmaterial

254

Plast är ett fantastisk material som till stor del ligger till grunden för det post-industriella samhälle vi lever i idag. Att verka för
en reducerad mängd ʹonödigʹ plast är ett gott ändamål i sig men fokus bör snarare vara på att skifta till ett större bruk av
återvunnen plast samt att på sikt gå över på kortsiktigt förnyelsebara plastvarianter snarare än de fossila derivat som idag
tillämpas.

255

Vad är alternativet för plast? Kan vi inte jobba för att enbart använda biologisk nedbrytbar plast, plast gjort på sockerrör eller
majs.

256

Försök använda mer naturmaterial.

257

Se till att det finns prisvärda miljövänliga alternativ till allt när det gäller plast.

Gör det enkelt att återvinna (23)
258

Bättre återvinningsstationer.

259

Förtäta och förenkla miljöstationer kan vara ett steg.

260

Bättre öppettider på återvinningen.

261

Bättre öppettider på återvinningen.

262

Återvinningsstationen måste ta emot hårdplast. Jag har upprepade gånger frågat varför de inte gör det, när så sker i Uppsala.
Utrymmesbrist var svaret. Det är inte ok.Sedan behövs tydlig information vilka typer av plast som inte
får läggas i plaståtervinningen. Det ryktas om att sophantering för hushåll ska ändras. Kommer detta att innebära att
sopsortering blir möjlig för hälsohuset (det saknas idag). Bra om information kommer.

263

Inför nya avfallsbehållare med sortering i behållaren. Gör det enkelt att göra rätt!

264

Gör det lättare att sortera och lika enkelt att slänga plast som att slänga glasflaskor.

265

Underlätta för återvinning av plaster.

266

Inför nya avfallsbehållare med sortering i behållaren. Gör det enkelt att göra rätt!

267

Komposttunnan är jättestor, gör en kombitunna istället där man delar den för plast och kompost istället.

268

Upphämtning av plast precis som kompost.

269

Ta hand om förbrukad plast.

270

Se till att det blir riktig plaståtervinning på kretsloppsstationen och ej en blandning.

271

Framförallt måste vi ha en välfungerande sophämtning, och skräpkorgar i den offentliga miljön.

272

Effektiv återvinning

273

Vissa kläder är gjorda av plast, kanske kan ha en egen returkontainer eftersom alla inte vet att kläder vara blandat med plast.

274

Skapa ett bättre miljötänk vid sophantering.

275

Tror inte att vi kan få en plastfri tillvaro. Däremot förbättra återvinning/sopsortering av plast. Även ta itu med
slentriananvändning av plast. Ersätta där det finns kloka alternativ.

276

Vi sorterar plast hemma och de är jättestora mängder. Att behöva ta bilen för att lämna återvinning avskräcker oss dock, och
gör mig slarvig tyvärr.

Önskad information
277

Upplever att man sen i alla fall blandar alla sopor i dom stora avfallsbehållarna, där behövs det mer information om vad som
händer.

278

Avfallshanteringen har många brister i Knivsta kommun. Information och ännu mer information i alla möjliga kanaler. Tex stöd
till flerfamiljshusen (hyres och bostadsrätter) genom stora anslag om sorteringskraven i respektive soprum. Inför fysiska
kontroller av sorteringen på flerfamiljshusen och stickprov på enfamiljshus.

279

Det behövs tydlig information vilka typer av plast som inte får läggas i plaståtervinningen. Det ryktas om att sophantering för
hushåll ska ändras. Bra om information kommer.

280

Förtydliga vad som gäller vid sop-sorteringen. Vad är det för skillnad på plastförpackningar. Bör man tex slänga en
plastleksak i ett "plastförpackningar"-kärl?

281

Informera tydligt, enkelt och kontinuerligt vad vi/kommunen gör med den plast vi sorterar ut och lämnar separat till
återvinningscentralen.

Kommunen bör vara det goda exemplet (23)
282

Kommunen bör vara ett föredöme.

283

I kommunens verksamheter om det är försvarbart vad gäller ekonomi och arbetsinsats

284

Se till att kommunens verksamheter föregår med gott exempel och använder så lite plast som möjligt.

285

Se över all kommunal verksamhet och uteslut plast.

286

Använd plastfria alternativ där det är möjligt inom kommunala verksamheter.

287

Sträva mot en plastfri verksamhet.

288

Man kunde se till att alla kommunens verksamheter har en fungerande plaståtervinning.

289

Minska plast i egna verksamheter t ex förskolor.

290

Se till att all kommunal verksamhet slutar köpa in plast (muggar, bestick osv)

291

Förutsätter att man inte använder plastmuggar, bestick i skolor och äldreomsorgen, samt inte levererar mat i plastlådor.

292

Inga engångsartiklar av plast i skolan eller annan offentlig miljö. (ok inom sjukvården) Inga mikroplaster i kommunens
hygienprodukter.

293

Lekplatser borde vara gjorda av tåligt trä och metall.

294

Bygg inte konstgräsmattor vid förskolor (Diamanten) som består av gamla bildäck med alla medföljande gifter som nu barnen
får i sig. Hörde att nya Norrgården fått giftiga plastgolv - anställ någon i kommunen som kan det här med att skapa en giftfri
miljö i alla kommunens verksamheter!

295

Avveckla konstgräsplanerna

296

Sluta installera konstgräs (=nedmalen plast) på idrottsplatser, förskolor och lekplatser. Kan inte beskriva hur galet det är både
för miljön och hälsan. Sluta köpa plastleksaker till skolor. Installera Inte plastgolv (vinyl eller pvc i kommunens lokaler. Även
de "miljömärkta, plastfria " är hormonstörande. Linoleum är ett säkert och plastfritt alternativ.

297

Inga konstgräsplaner eller gummiasfalt

298

Inga konstgräsplaner. Inga plastleksaker på kommunens förskolor och skolor.

299

Gör inga fotbollsplaner i konstgräs.

300

Kommunen bor i sin helhet summera användning av plast och varje aktör bör redovisa hur de minskar sin användning.

301

Liksom avs CO2 utsläppet bör kommunen i sin helhet summera användning av plast (om det är möjligt). Varje aktör bör
också redovisa hur de minskar sin användning. T ex ger vårdcentralen och Folktandvården engångs plasttofflor till
besökare. Varför inte göra som förskolor i Stockholm. Be besökare att spara på plast och ta av skorna och gå i
strumplästen.

302

Plast är något vi måste ersätta om vi ska kunna rädda vår planet och börja med vår kommun. Gör Knivsta kommun till en
föregångs kommun!

303

Ett exempel där kommunen kunde ha agerat bättre är byggandet intill Sankta Maria i Alsike där Genova bygger med nästan
uteslutande dåliga material som bidrar till ökat koldioxidavtryck. Betong, plastisolering, järn och aluminium är huvudmaterialen
dvs inte miljömässigt hållbart. Många byggherrar använder underleverantörer som i sin tur använder sina underleverantörer
för att bygga grunder till flerfamiljshus. Att såga och borra i cellplast bidrar stort till mikroplaster i naturen. Försök att kräva/låta
byggindustrin utveckla sina processer så att man inte tillför så mycket
mikroplaster vid nybyggnation.

Upphandling
304

Ställ krav vid all upphandling.

305

Kommunen ska beakta detta med krav på leverantörerna vid upphandling.

Information/kommunikation (21)
306

Skolan fångar upp miljötänk hos våra elever, följ upp så att det fortsätter.

307

Lyfta frågan i skolan. Låta eleverna komma till tals. Genom barnen når man föräldrarna.

308

Information i skolor om plast som ett miljöproblem.

309

Informera i skolor och hushåll. Var sakliga i informationen och håll er till fakta.

310

Information till enskilda och handel.

311

Kraftig konsumentupplysning kan ge goda resultat.

312

Göra ett infoblad och skicka ut till alla hushåll hur vi tillsammans ska minska plastkonsumtionen.

313

Informationsinsatser för att visa hur man kan minska ned plastanvändningen.

314

Mycket sitter i vårt medvetande. Kampanja för en plastfri kommun i media och sociala medier med smarta tips på hur man
ersätter plast.

315

Satsa mycket mer på offentliga servicemeddelanden som uppmanar medborgare i kommunen med faror kring att skräpa ned
och skada miljön.

316

Fler informationskampanjer till hushållen för hur vi sopsorterar och ej använder plastpåsar i de dagliga inköpen t ex.

317

Informationskampanj om att ta med flergångspåsar vid mathandling.

318

Informera allmänheten om vad som händer med skräp i naturen. Ge information på skolor och förskolor till eleverna.
Kommunen kan anordna "håll Sverige rent" dagar eller kampanjer.

319

Kampanja för att plast inte skall slängas i naturen.

320

Informera invånare om det förkastliga med att köpa en massa onödigt plastskräp från tex Kina.

321

Information, utbildning "kunskap/attityd" Sätt upp mål som är mätbara för att minska anv. av plast. Någon form av morot så att
gemene man upplever att det är " mödan värt" att minska på plasten.

322

Genom information/kampanjer/upplysning. Positiv attityd för att nå fram till den enskilde så att inte försvarsmekanismerna slår
till. "Håll Knivsta plastfritt-andan". Tips på alternativ till plasten. Där kan nog den äldre generationen ge tips, det har ju inte
alltid funnits plast.

323

Hjälpa till att marknadsföra alternativ till plast som man kan använda i hemmet. Ha en idé-tävling, där man ska komma på vad
man kan använda istället för plast. Kan vara riktad till barn.

324

Kunskap om vilka plaster som ger mikroplaster eller inte är inte tillräcklig idag ... Håll koll på att bioplaster av olämplig typ inte
används. Information om vad man bör använda istället.

Aktiviteter
325

Arrangera tävlingar för barn och ungdomar med fina priser återkommande på Knivsta återvinningscentral, t ex väga hur
mycket plast var och en samlat in under trevliga tävlingsformer. Även seniorer kan tävla.

326

Utlys en tävling för Knivstas plastfriaste butik

327

Skräpinsamlingar där skolor Lions m fl engageras.

Fler soptunnor (11)
328

Framförallt måste vi ha en välfungerande sophämtning, och skräpkorgar i den offentliga miljön.

329

Fler papperskorgar längs våra cykelvägar, det finns väl till exempel inte en enda mellan busshållplatsen vid Åsgatan längs
Brunnbyvägen bort till stora rondellen.

330

Största nedskräpningen är vid badplatserna, soptunnorna räcker inte till. Se även till att sätta ut tunnor med
sorteringsmöjlighet.

331

Placera ut fler soptunnor längs vägar nära kiosker och affärer samt skolor.

332

Se till att det är lätt att sortera och kasta skräp o soptunnor, dvs tillgänglighet och att de inte är fulla.

333

Allmänna papperskorgar där man har en särskild för plast bredvid den normala brännbara.

334

Fler soptunnor behövs.

335

Sätt upp fler soptunnor.

336

Flera soptunnor.

337

Tätare med papperskorgar.

338

Sätt också upp fler papperskorgar så att inte plast hamnar i naturen.

Plast är kanske inte så dåligt ändå? (7)
339

Vad är alternativet för plast? Kan vi inte jobba för att enbart använda biologisk nedbrytbar plast, plast gjort på sockerrör eller
majs.

340

Plastpåsar har ofta mindre klimat och miljöpåverkan än alternativen, förutsatt att plasten återvinns.

341

Att använda plast är inget stort problem sälunge som man återvinner den så som vi redan gör i Sverige. Plast i naturen är ett
problem i länder där man inte återvinner.

342

Bara man återvinner plast borde det ju inte vara dåligt.

343

Alternativen måste också vara miljömässigt hållbara, plastprodukter är i vissa fall bättre lämpade.

344

Plastpåsar har ofta mindre klimat och miljöpåverkan än alternativen, förutsatt att plasten återvinns.

345

Kanske inte viktigast att bli plastfri, viktigare är vilken plast man använder och när och hur man tar hand om de rester som blir
på bästa sätt.

Krav och kontroll (5)

346

Inför fysiska kontroller av sortering på flerfamiljshus och gör stickprov på enfamiljshus.

347

Övervaka och bötfäll de som skräpar ner.

348

Ställ krav på leverantörer av varor och att butikerna i Knivsta inte erbjuder plastpåsar.

349

Om möjligt förbjud fimpar.

350

Byggarbetsplatser i kommunen måste ta mer ansvar för vart deras material hamnar, ex frigolit och
emballageplast.Kommunen kan anordna ”håll Sverige rent” dagar eller kampanjer

Fler synpunkter och idéer (25)
351

Går det att anordna en rensstation söder om Knivsta och ta vara på all plast som tyvärr kommer i ån. Allt som kommer i ån
kommer ju till Mälaren och vidare till Östersjön.

352

Att ta bort plasten helt är en vacker tanke men blir svårt att genomföra och kanske inte är helt nödvändigt heller. Jag anser att
det blivit mindre plast i naturen när jag går omkring. Däremot inom bygg och industri är det nog ett enormt missbruk av plast
och informationen om hur man kan återvinna plast är usel.

353

Ansvaret ligger till största delen på alla producenterna av alla varor, som konsument har man ofta inget val.

354

Viktigt att inte bli för "plasträdd" I vissa fall kan ju plasten vara miljösmart. Öka hållbarheten på grönsaker till exempel. Kolla
alltid med välutbildade experter innan något tas bort.

355

Bara man återanvänder plast borde det ju inte vara dåligt. Det är ju ett av problemen att man bara dumpar plast i miljön..Man
måste ta hand om det och ev minska användningen. Man kan ju göra påsar av bananskal men kanske äppelskal som vi har
här i Sverige, potatisskal, skulle vara bättre alternativ dvs om det går..tyg påsar är bra. Lekplatser bör vara gjorda av tåligt trä,
metall. Helst ska vi ju inte heller impotera saker utan det ska göras här blir också fler jobbtillfällen.. Det som finns i sverige ska
man helst använda. På sikt tror jag det stärker landet. Det är ju inte etiskt rätt att ta in saker från länder där arbetarna får
väldigt liten lön samtidigt som varorna exporteras långa vägar hit och bidrar till miljöpåvärkan. Får fördela matrester till Biogas
och påsar.

356

Helt plastfri kommun är inte ett rimligt mål, då plast i många fall är det mest lämpliga materialet. Men det är rimligt att arbeta
mot att byta ut till andra material där det kan göras utan att sänka kvaliteten eller öka kostnaden betydligt. Att använda plast
är inget stort problem så länge man återvinner den så som vi redan gör I Sverige. Problemet med plast i naturen är ett
problem i länder där återvinning inte är implementerat som i Sverige.

357

Alternativen måste också vara miljömässigt hållbara, plastprodukter är i vissa fall bättre lämpade.

358

Dock ska vi vara försiktiga med att agera populistiskt. Vad är problemet med plast i naturen? Är det plasten eller
människornas beteende som vi ska adressera eller möjligen båda?

359

Plast är ett bra material som vi i dagens samhälle bara med svårigheter att klara oss utan. Vi ska inte rusa iväg och göra
säker som påverkar folks sätt att leva bara för att klappa oss själva på axeln. Vi kan ta bort plast men med långsiktigt förnuft.

360

Hur gör Japan? Inget skräp som man ser , Men plastpåsar i affären finns. Det är i en annan ände vi bör börja. Kan japanerna
så måste vi väl kunna?

361

Sugrör och plasthandskar inom äldreomsorgen går inte att ta bort.

362

Återigen, kommunen kan styra den egna verksamheten mot detta mål, men vad invånarna väljer är utanför kommunens
domvärjo. Handlarna visar på bra initiativ, då vi nu kan plocka frukten i matavfallspåsar!

363

Miljövinsten "per satsad krona" är liten när det gäller hantering av plast

364

Här behövs säkert lagstiftning som ger tillverkarna besked om vilken plast som kan användas och i vilka
sammanhang/produkter. Tror inte att det behövs fler återvinningsstationer, snarare ökad motivation för invånarna att uppsöka
dem.

365

Vi i Sverige är ett föredöme i världen - mycket få slänger tex Icakassen i naturen utan använder den till tex soporna. Låt oss
köpa frukt o grönt i pappåsar. Det ska vara lättillgängligt.

366
367

Att ta bort plasten helt är en vacker tanke men blir svårt att genomföra kanske inte helt nödvändigt heller. Eftersom jag
promenerat en hel del i kommunen under många år så har jag en rätt bra koll på läget när det gäller plast i naturen och visst
kan det bli bättre men är mycket bättre nu än för 20-30 år sedan. Däremot inom bygg och industri är det nog ett enormt
Jag tycker det har blivit lite hysteri det här med plast i naturen. Själv ser jag väldigt lite som slängs i naturen.

368

En väldigt stor del av sådant plastskräp som man möter längs vägar osv kommer från snabbmatsrestauranger, så som
plastmuggar t.ex. Rimligt bör vara att man därför belastar restuaranger med take-away med en avgiftsskatt. Då det är deras
kunder som skräpar ner är den även rimligt att dom betalar. Självklart är det svårt att åstakomma detta på kommunal nivå
men det kanske finns liknande lösningar.

369

Vill ni ha äkta svar så kan ni inte vinkla frågorna och lägga in värderingar i frågeställningen.

370

Vad jag vet har vi inga stora problem med plast i kommunens närområde. Om vi har det, vore det bra om kommunen
informerade invånarna vilka problem som måste lösas. Det finns andra politisk framtidsfrågor som är betydligt viktigare att
hantera för kommunen och dess ledning.

371

Visst är dessa frågor av vikt men HÖGSTA PRIORITET och ÄN VIKTIGARE är att få de fundamentala bitarna på plats i
Knivsta kommun som t ex en idrottshall till Adolfsbergsskolan. Jag tycker ni ska fokusera på att bygga enkelt och billigt när ni
bygger skolor, dagis etc (inte state of the art).

372

Det är vård, skola och omsorg som är de viktigaste frågorna för en kommun. Fossil- och plastfritt tillhör inte kommunens prio
1.

373

Plast som förbränns är inte problemet, och vi slänger inte plastpåsar i Medelhavet.

374

Det är större länder som bör utveckla detta. Inte lilla Sverige, vi gör tillräckligt.

375

Största effekt vi kan få på plasten i havet är att skicka upp en kanonbåt på vissa floder i Afrika och Asien för att tvinga ett
stopp av nedskräpning. Vi, så att säga, skjuter mygg med kanon. Seglar mycket i Skärgården Vi har inget problem med plast i
havet här. Sikta kraften mot källan istället!

376

Helst ska vi ju inte heller impotera saker utan det ska göras här blir också fler jobbtillfällen. Det som
finns i sverige ska man helst använda. På sikt tror jag det stärker landet. Det är ju inte etiskt rätt att ta in saker från
länder där arbetarna får väldigt liten lön samtidigt som varorna exporteras långa vägar hit och bidrar till miljöpåverkan.

Fråga: Vad är dina tankar och idéer kring utvecklingen av Kölängenområdet? Vad vill du kunna
göra och uppleva där?
Möjligheter till en attraktiv fritid för alla åldrar (50)
377

Tankarna med fotbollsplaner tycker jag är bra. Troligtvis behövs flera stycken. Jag skulle också gärna se sandplaner för
vollyboll men även handboll. För att göra området riktigt attraktivt och för att avlasta Särsta så vill jag även ha en ny badplats
nere vid stranden. En sommarrestaurang skulle dessutom öka helhetsupplevelsen.

378

Ströva

379

Området ska vara inkluderande. Möjlighet till många olika aktiviteter och rekreation för alla. Hög trivselfaktor eftersträvas!

380

Strövstigar i skogen, anpassade för rullstol.

381

Fritidsverksamhet, sport ja allt som stimulerar till samvaro och gemenskap. Spara miljöer som ger upplevelse för alla som
besöker. Placera planer så de flyter in naturligt.

382

Viktigt att det finns möjlighet till aktiviteter, både för vuxna, ungdomar och barn.

383

Skapa platser som lockar människor i olika åldrar. Grillplats, löpspår, MTB-bana. Eventuellt skulle en del kunna vara en
anlagd park med skateboard/kickbike möjlighet, hinderbana.

384

Hinderbana

385

Hinderbana för barn

386

Lekpark som även lite längre ifrån familjer skulle åka till för att leka på. Finns några exempel i Stockholm som Mulle meck,
Aspudden med djur m m.

387

Större lekpark

388

Aktiviteter för barn som t ex möjlighet till parkour. Skatboardpark och klätterställningar m m.

389

Underlätta för ungdomar att göra fritidsaktiviteter både inomhus och ute.

390

Där det också finns plats i parkområdet med lekplats, gungor etc för yngre barn att leka i.

391

Skulle vara trevligt med en större lekplats för barn.

392

Pulkaåkning, orientering och skogspromenader låter lockande.

393

Vill att barnen ska kunna idrotta.

394

Lekpark för barn så att barn och vuxna kan vara aktiva samtidigt.

395

Vill se en skateboard park där många barn, ungdomar och vuxna kan samlas. En större och mer inbjudande hundpark då
familjer med hundar har ökat. Ett café vid vattnet.

396

Springa/gå i skogen. Spela fotboll. Att barnen ska kunna leka i skogen och på fälten.

397

Något slags utegym med naturinspirerad lekplats med hinderbana m m vore kul. Något att klättra på för gammal och ung.

398

En rolig lekplats/temalekplats (ex piratparken i Storvreta) (Pelle svanslös i Uppsala) för barnen vore roligt. Motionsstigar i
olika längder (gärna också i Västra Ängby)

399

Utegym för föräldrar och naturlekplats.

400

Jag tycker det är bra om allt samlas på samma ställe. Ungefär som man har gjort på Midgårdsvallen i Märsta. Där finns både
fotboll, amerikansk fotboll, BMX bana m m samlat.

401

Aktiviteter som passar alla åldrar. Beachvolleyboll plan, fullstor med riktiga linjer. Toaletter. Större lekpark. Folkets park i
Malmö kan vara en "förebild".

402

Ett sportfält med fotbollsplaner och andra aktiviteter för alla åldrar/kön vore fantastiskt. Exempel på aktiviteter är bouleplaner,
promenadstigar, vattenaktiviteter, spontansport etc. Ett väl fungerande sportfält motverkar segregation samt bejakar viljan att
röra på sig och njuta av natur m m.

403

Märk upp stigarna med olika färger och ange hur långa de är. Förbättra stigarna genom att fylla igen " surkålen" Klipp gräset
på hela öppna området för att öppna upp för alla möjliga verksamheter. Stora cuper inom fotboll, handboll eller liknande
evenemang skulle kunna genomföras.

404

Skapa platser som lockar människor i olika åldrar. Grillplats, löpspår, MTB-bana. Eventuellt skulle en del kunna vara en
anlagd park med skateboard/kickbike möjlighet, hinderbana.

405

Det är mycket positivt att Kölängenområdet blir sport och rekreationsområde.

406

Motionsspår. Lekparker. Skateboardramp. Grillplats.

407

Jag gillar att kommunen satsar på infrastruktur för idrott och friluftsliv.

408

Natur, idrott och motion, jättebra att detta område ses över!

409

Viktigt att kunna nå och gå längs vattnet. Hundrastgården är viktig. Kombinera gärna fotbollsplanerna med utegym för att nå
fler åldrar. Eldstäder och bord i kombination med en liten utescen.

410

Riktigt bra med fotbollsplaner, säkerställ även omklädning, läktare och om möjligt lokaler som kan användas till andra
ändamål då vi växer. Om ni bygger fundera på att ordna något för friidrott samtidigt. Viktigt att det också upplevs grönt ner
mot sjön och skog. Promenadstigar viktiga.

411

Jag tycker det vore bra om det blev ett centrum för uteaktiviteter, med koppling till sjön och en gångväg/löpbana som via en
bred gångbro leder över till terrängspåren på andra sidan Gredelbyleden. På så sätt får Knivsta ett större område för
friluftsliv. På Kölängen tycker jag att det ska finnas fotbollsplaner, skateramper med mera, samt gärna på sikt även en
friidrottsdel. Men självklart även gångvägar, löpbanor, omklädningsrum etc.

412

Friluftsgård. Möjlighet till bad och skridskor. Förbinda med tunnel under Gredelbyleden och på så sätt knyta ihop med
elljusspåret. För tex skidåkning.

413

Bra att det finns hundrastgård och promenadvägar. Bra att det blir fotbollsplaner. Hoppas att det blir en bra balans mellan
fotbollsplaner och rekreationsområden.

414

Bygg inte bara planer utan kombinera med andra aktivitetsytor som i Rosendal i Uppsala. Anlägg då också parkliknande
inslag.

415

Spar så mycket natur som möjligt! Gör gärna ett ordentligt utegym som många andra länder har, där både unga och gamla
kan mötas. Viktigt med variation inte bara fotbollsplaner.

416

Låt det vara som det är. Göra det till en liten oas, ex Knivstas "stadsskog" - orört men man förbättrar promenadstigar,
pulkabackar, en stor rejäl lekplats (som Uppsala stadspark har), boulebana, café.

417

Jag vill ha ett stort parkområde med allt från fina blommor till vackra träd och en fin och trevlig väg för folk som går och
cyklister. Där det också finns plats i parkområdet med lekplats, gungor etc för yngre barn att leka i. Ett Friskis och Svettis
gym hade inte varit helt fel.

418

En boulebana som sköts och drivs av kommunen. Boule är en sport som utövas av många pensionärer. Det är verkligen
förebyggande hälsoarbete. Många kronor sparas i kommunens äldrevård om äldre personer behåller fräschör och har ett
socialt sammanhang samtidigt som kroppen får fysisk aktivitet. Idag ökar denna sport snabbt och allt yngre personer håller
på med boule. Därför borde kommunen ha ett intresse av att stödja denna verksamhet för både unga och äldre.

Friluftsliv

419

Positivt med mer ytor för samvaro utomhus. Viktigt att lösa trafiksituationen med egen infart från cirkulationsplatsen vid AR.
Också är det mycket viktigt att bevara så mycket som möjligt av den fina naturen runtomkring, så att det fortfarande går att
ströva där i skog och mark. Hoppas på att det kan bli ett bra friluftsområde utan så särskilt mycket bebyggelse (dvs inga
stora höga hus, tack).

420

Pulkaåkning, orientering och skogspromenader låter lockande.

421

Klipp ner ängen nedanför hundgården så den kan användas till spontan friluftsaktivitet på sommaren. Gallra träden ner mot
vattnet (nedanför hundgården) så man kan skymta sjön. Se till att anslutningen mellan Kölängsvägen och kolonilotterna blir
grusfyllt, nu är det bara kladd där. Nog vore det bra med ytterligare promenadväg runt sjön om möjligt.

422

Vandra

423

Vill kunna promenera i skogen och nere vid sjön. Det får gärna vara tydligare var man kan promenera bortanför
brukshundsklubben.

424

Vindskydd och eldstäder. Naturstigar med möjlighet till tipspromenader tex. Tänk alla årstider om det blir is, bra möjlighet att
ta sig ner till sjön.

425

Viktigt att detta område får fortsatt vara ett friluftsområde. För att vi skall fortsätta med ett friskare Sverige behövs dessa
strövområden för medborgarna i Knivsta.

426

Jag skulle gärna se att det finns fågelskådningsplats, fågeltorn, promenadväg i trä med information om lokala djur och växter.
En kulturpromenad med vackra lokala konstverk.

427

Utegym

428

Utegym

429

Utegym

Sport, idrott & träning (46)

430

En gympadel med vettiga permanenta redskap.

431

En plats med hjälpmedel för uteträning.

432

Jättebra! Det är viktigt att det finns goda förutsättningar för att idrotta i kommunen, särskilt utomhus. Fotbollsplaner blir
utmärkt, men även en anläggning för friidrott (400m löparbana etc.) vore önskvärt. Det måste vara ganska ovanligt att man
inte kan utöva friidrott i en kommun av Knivstas storlek.

433

Anlägg en frisbeegolfbana

434

En arena för cykelcross vore också lämplig att anlägga.

Elljusspår/motionsspår/cykelspår
435

Skulle det vara möjligt att knyta ihop elljusspåret på något vis med detta område? Det skulle skapa en fin rörelse i området
sommar och vinter.

436

Kölängen kan knytas ihop med ett promenad/löpspår med det befintliga elljusspåret med en tunnel under Gredelbyleden.

437

Förbinda med tunnel under Gredelbyleden och på så sätt knyta ihop med elljusspåret. För tex skidåkning.

438

Bygg ihop Kölängen med nuvarande elljusspår och mountainbikebana så extra långa slingor erhålls.

439

Bra om Kölängenområdet kan kopplas med nuvarande elljusområdet - t ex med en tunnel under Gredelbyleden för att kunna
samordna t ex ombyten/duschar vid tävlingar vid elljusspåret.

440

En gångväg/löpbana som via en bred gångbro leder över till terrängspåren på andra sidan Gredelbyleden. På så sätt får
Knivsta ett större område för friluftsliv

441

Jag och många av mina vänner och bekanta skulle bli oerhört tacksamma över ett motionsspår/elljusspår i det området.
Speciellt för oss som inte har bil/inte vill köra så är det sällan vi kommer i närheten av spåret som finns i Alsike. Det skulle
bidra till bättre folkhälsa på flera plan samtidigt som det ger möjlighet att bevara lite grönområden. Eventuellt så kan man ju
till om med göra delar av insidan till parkområdet lämpligt för picknick och sätta dit en lekplats. Då kan föräldrar turas om att
jogga rund medan baren leker, och de barn som vill kan också springa. Dessutom finns det fler skolor i närheten som skulle
behöva vettiga spår för barnen att motionera i under idrotten.

442

En löparbana runt hela området skulle vara underbart. Skogen har sin charm men öppna, solbelysta ytor är bättre. Den kan
utvecklas vidare med en slinga genom skogen, under bron och bort förbi Brunnbybadet.

443

Ett elljusspår som är asfalterad så det är tillgängligt för alla (rullatorer, rullstolar m m). Asfalterad elljusspår kan man också
åka inlines på, cykla med barnen, skateboard, longboard. Men framför allt behöver personer med funktionsnedsättning få en
möjlighet att komma ut och röra sig i naturen.

444

Konstsnöspår runt ängarna. Se medborgarförslag Elljusspår i skogen.

445

Bra med förslaget om konstsnöspår för längdåkning.

446

Framför allt konstsnöspår. Vassunda IF har en fantastisk ungdomsverksamhet som kan utvecklas ytterligare med konstsnö.
Kan slingan också var asfalterad för att underlätta för rullskidåkning på sommaren. Elljusspår som kan gå runt skogen på
både åker och skog. Kan också knytas ihop med befintligt elljusspår via återvinningscentralen.

447

I skogsområdet bör man anlägga ytterligare motionsspår och inte minst mer MTB-spår. På de öppna fälten bör man anlägga
konstsnöspår för längdskidor.

448

MTB-BMX-spår.

449

Uppdaterade löp- och MTB-spår. Det finns jättefina stigar i den lilla skogen som är lätta att bredda och anpassa.
Orienteringskarta med permanenta kontroller som byts varje år.

453

Hela Knivsta saknar tennisplaner så en plan skulle vara trevligt

454

Tennisbanor.

455

Jag saknar en tennisplan i Knivsta.

456

En konstfryst bandyplan vore toppen!

457

Bra att samla och bygga nya fotbollsplaner i Kölängen.

458

Trevligt med fotbollsplaner- skulle även vara bra med idrottsplaner.

459

Tankarna med fotbollsplaner tycker jag är bra. Troligtvis behövs flera stycken. Jag skulle också gärna se sandplaner för
vollyboll men även handboll.

460

Jag tycker det låter bra med förslagen om fotbollsplaner.

461

Beachvolleyboll plan, fullstor med riktiga linjer.

Bollsporter

462

Konstgräsfotbollsplaner - flera stycken

463

Spontanidrott

464

Jag vill kunna titta på fotboll samt nå strand för fiske.

465

Bra att samla många bollplaner på ett och samma ställe. Önskvärt är att det blir en fin badplats där också så att ungdomarna
kan svalka sig mellan matcherna i de kommande cuperna.

466

Jag vill spela paddeltennis där. Kommunen borde satsa på att bygga en utomhusbana där. Den kan vara gratis att använda,
eller finansieras på lång sikt med banhyra.

467

Promenadstråk, fotbollsplaner perfekt! Kanske plan för friidrott!

468

Här har jag ingen uttalad uppfattning. Dock bara att de bortbyggda fotbollsplanerna ersätts. Var försiktig med konstgräset och
svarta plastkulor!

Oro för försvinnande idrottsytor nära ungdomarna /Centrala sportytor istället

469

Dock är det även viktigt att ha kvar en hel del fotbollsplaner utspritt i centralorten/Alsike då närhet till planer gör att
spontanidrott för barn och ungdomar blir av. Barn och ungdomar rör sig i större utsträckning för lite och centralisering av
fotbollsplaner på få platser i kommunen kommer leda till mindre daglig rörelse, fotboll etc och mer biltransport till och från
träningar. Kommunen ska sträva efter att minska co2-avtrycket och inte tvärtom. Det är även lämpligt att planera in en ny
fotbollsplan i norra Alsike tillsammans med Adolfbergsskolans gymnastikhall. Den stora ängen i norra Alsike kan vara en
lämplig placering då det är långt till planerna vid Alsike konstgräs och Brunnbyvallen.

470

Bra att utveckla området men inte att plocka bort fotbollsplaner och annat från andra delar av kommunen, för om vi vill att
våra ungdomar ska må bra så måste det vara enkelt att röra på sig med kompisarna nära där man bor!

471

Fotbollsplanerna bör ligga mer centralt så att det är lätt att ta sig dit med fot eller cykel. Behåll Engvallen! Det blir en mycket
viktig kvalitet i tätorten att ha sportplaner där folk bor! Det blir socialt och ekologiskt hållbart. Tänk även på att P-platser
behövs för de som kommer med bil. Det går inte att helt planera bort bilen.

472

Blir säkert bra, men ta inte bort behov av skog/natur/rekreation på västra sidan om järnvägen. Spontanidrott och lek kräver
ytor där man bor, utan att man behöver transportera sig någonstans.

473

Med fotbollsplaner osv följer behov av parkeringsplatser både för motståndar- och eget lag. Detta behövs främst på helger
och så är de centralt belägna pendlarparkeringarna i stort sätt lediga. Spara därför de centralt belägna planerna och lämna
så mycket natur som möjligt i Kölängsområdet. Där är också närheten till Valloxen en viktig tillgång.

474

När det gäller fotbollsplaner är jag mer tveksam. Om planerna på Nydal förverkligas behövs det väl ytor för aktivitet också i
centrum? Fotbollsplan finns redan vid Brunnbyvägen. Varför så nära varandra? Kan inte nuvarande Engvallen utvecklas?
Nära till pendeln ... dessutom ser jag behov av aktivitet i centrum. Jag ser gärna ungdomar spela fotboll än att de drar
omkring.

475

Ta inte bort idrottsytor centralt, behövs fler planer på olika platser. Kölängen är en! Man ska inte behöva skjutsa barn med bil.
Olika platser är bra.

Bevara naturen, värna miljön m m (34)
476

Det är mycket synd om allt för stora delar av ängen försvinner. Som ni säger är naturvärden mycket höga och då inbegrips
ängen och den karaktär som det ger. Vintertid har det brukat bli spontangjorda längdspår som är värda mycket. Det hade
man gärna fått utveckla med en liten spårmaskin.

477

Känner inte till området men anser att så mycket mark som möjligt bör bevaras för rekreation.

478

Viktigt att det fortsatt finns bra promenadstråk, hundrastgård och öppna fält så att det inte försvinner i förmån till
fotbollsplaner.

479

Tråkigt att ta bort den fina naturen. Fotbollsplaner kan ligga centralare, lättare med transporter av barn etc.

480

Jag vill kunna uppleva och njuta av naturen ! Allt som skapas där ska vara anpassat efter naturen och inte påverka dess
struktur nämnvärt.

481

Mest tråkigt att massa fina grönområden försvinner. Det är bland annat så jag trivs i Knivsta. Lite på landet känsla och just då
med fina grön- och promenadområden.

482

Strövområde med "ostörd" natur

483

Fördjävligt! Vi behöver MER skog och vandringsstigar. I och med byggandet av Centrum för Idrott och kultur så finns det
plats där. Ska det springas kan det väl springas i skogen! Tänk på flora, fauna och de MÅNGA hundägare som är ute i timtal
varje dag.

484

Bygg inga höga hus, bevara ängs- och skogskaraktären.

485

Jag tycker det är viktigt att kunna röra mig i naturen. Viktigt att bevara alla gamla ekar. Äldre träd har mycket stort värde.

486

Jag tycker inte man ska ändra för mycket utan behålla den naturliga upplevelsen. Om all ängsmark tas i anspråk kommer det
försvåra möjligheten att promenera och njuta av naturen. Låt så mycket som möjligt vara orört - less is more. Däremot vore
det trevligt med t ex en naturstig som förstärkts - kanske en liten grusad promenadväg runt Kölängenområdet. Men snälla,
förändra inte för mycket.

487

Håll området fritt från exploatering, det är mysigt att gå på promenad där som det är nu.

488

Vill komma ut i naturen, så ni får utveckla promenadstigar och göra mer äng med träd, få fina naturupplevelser. Tycker inte
om att ni ska ta bort ängen. Brukar se hundar där som följer med sina ägare till skogen. En fotbollsplan är väl ok men inte
fler.. Tycker mycket om det området.

489

Att det "utvecklas" så lite som möjligt. Med andra ord, behålla det som det är till stor del.

490

RÖR INTE VÅRT KÖLÄNGENOMRÅDE! DET ÄR HELT PERFEKT SOM DET ÄR! Ni har redan förstört vår ek-och
blåsippsbacke med en förskola. Vitsen men Knivsta är det naturnära! Ta inte det ifrån oss! Och hur tänker ni med all biltrafik
på Kölängsvägen? Alla Knivstas hundägare pratar inte om något annat än den här galenskapen. Lägg fotbollsplanerna
utanför samhället, så slipper vi dom och bilarna! Ungar ska ju ändå skjutsas.

491

Det är viktigt att de naturliga strövområdena bevaras. I Kölängsskogen finns många stigar, gamla ekar och den är välbesökt
och ett viktigt reaktionsområde för många. Så liten påverkan på skogen i området är önskvärt.

492

Gör det grönt! Många ängar med fina ängsblommor, gärna så att man kan plocka en bukett.

493

Bra om aktuella delar av Kölängenområdet snarast skyddas som naturreservat.

494

Behåll naturen så orörd som möjligt.

495

Jag tycker att man ska bevara Kölängenområdet som det är. Hur ska barnen/fotbollsspelarna ta sig till de planerade
fotbollsplanerna i Kölängenområdet? Ska de skjutsas i/köras dit med bilar? Vad har man då vunnit? Det finns inte så många
"naturliga" naturområden kvar i Knivsta om allt börjar bli uppstyrt och bebyggt. Jag vill kunna gå, jogga, lyssna på fåglar och
njuta av växter, se på vattnet, kanske bada, åka skridskor eller skidor på sjön.

496

Är kanske inte helt objektiv i denna fråga eftersom vår familj gärna nyttjar området och tycker att det är utmärkt som det är.
På sommarhalvåret ger det möjlighet att komma till elljusspåret via Pepparkaksudden … när det är gott om snö går det att
åka skidor från Särstabadet till spåret och det är endast vid brandstationen som man måste lossa skidorna och gå över
vägen. Det är livskvalitet som jag hoppas få fortsätta att ha. Man bör också beakta att de mindre barnen behöver ha lek- och
aktivitetsplatser i anslutning till bostadsområdet. Annars måste vuxna vara med, kanske tar de bilen...

497

Jag gillar området karaktär idag och skulle gärna behålla den. Ett fint område att vandra i. Skulle gärna se ett konstsnöspår i
det området.

498

Behåll naturen i så stor utsträckning som möjligt.

499

Viktigt att bevara skogsområden.

500

Skona strandlinjen och djurliv i möjligast mån.

501

Generellt måna om ekosystemtjänsterna i området.

502

Plantera många olika sorters träd så att människor kan lära sig om träd.

503

Ingen plast i konstgjorda fotbollsplaner bara.

504

Absolut inget konstgräs

505

Var försiktig med konstgräset och svarta plastkulor!

506

Försök behålla så mycket som möjligt av nuvarandekaraktär. För miljöns och energiförbrukningens skull: inget konstgräs och
ingen uppvärmning av fotbollsplanen.

507

Det första delprojektet - konstgräsplan - står redan i strid med målsättningen i Del 2 ovan. Behåll Ängvallen tills beslut fattas i
fråga om plan på Kölängen som inte strider mot punkterna ovan.

508

Tänka på nya fotbollsplanen så att den blir naturgräs och inte plast.

509

Slippa plastmattor.

Aktiviteter vid, runt och på vattnet (25)
510

Ett till bad för att minska belastningen på Särsta.

511

Utökat friluftsbad i Valloxen vore välkommet.

512

Om det är möjligt så kanske en mindre badplats vore trevligt.

513

Bredda stranden. På sommaren är det överfullt vid Särsta och Brunnbybadet.

514

En extra badplats vore välkommen men behöver inte vara så stor.

515

Undersök möjligheten till nytt bad alternativt "flytta" Särstabadet hit.

516

Anlägga ytterligare en fin badplats vore bra, nuvarande Särsta badet är överfull soliga sommardagar.

519

Anlägg gärna en till badplats då de befintliga är fulla varma sommardagar. Dessutom är det oklart vad som händer med
Brunnbybadet i framtiden då Kilenkrysset köpt marken.
För att göra området riktigt attraktivt och för att avlasta Särsta så vill jag även ha en ny badplats nere vid stranden. En
sommarrestaurang skulle dessutom öka helhetsupplevelsen.
Skogen och ytterligare en badplats.

520

Kölängen är vackert och kan bli ett fint område för en friluftsgård med närheten till Valloxen med bad och skridsko.

521

Möjlighet till bad och skridskor.

522

Grillplatser

523

Grillplats

524

Grillplats

525

Nå strand för fiske.

526

Det är konstigt att inte sportfiske nämns som en aktivitet. Sportfiske är den största sporten i Sverige. Det borde ordnas med
båtbryggor vid vattnet. Sen när det gäller sportfiske så har jag försökt att bilda fiskevårdsområde för 35 år sedan samt
återigen för några år sedan, men det verka inte att fungera. Kommunen har inte fattat att det finns en lag som kan tvinga fram
ett fiskevårdsområde om samhälliga intressen finns. Så stod det förr nu är den ändrad men innebörden är densamma. Vi var
300 medlemmar när jag hyrde vattnet från vonPaykul. Tänk, det finns inget yrkesfiske i sjön, det enda som intresserar
fiskevattenägarna är kräftfisket. Ska då vattnet ligga obrukbart när så många skulle ha glädje av det.

527

Möjlighet till fiske, båtklubb och gångvägar.

528

Kanske möjlighet till att mer nyttja Valloxen för vattenaktiviteter. Kojk och Pepparkaksudden börjar bli för litet.

529

Knivsta måste utveckla strandkanten runt Pepparkaksudden med mer bryggor och båtbryggor. Det är skamligt att det skall
behöva vara 5-8 års väntetid på båtplats. Bygg flera bryggor att sitta på, bada ifrån och tillbringa tid vid vattnet. Det är lyxigt
att ha en sjö så nära men den utnyttjas inte. Se till att bygg ut massor för att utnyttja sjön på ett bättre sätt.

530

Båtplatser för Kojks verksamhet.

531

Det borde ordnas med båtbryggor vid vattnet.

532

Planera promenadvägar/löparslingor vid stranden och i närliggande områden. Helst också en längre slinga nära stranden.
Valloxen och området intill är en starkt bidragande faktor till Knivstas attraktivitet.

533

Parkområde vid vattnet, mysigt vid picknick. Blommor och vackra träd (gärna japanska körsbärsträd) En utescen!

534

Trevligt promenadstråk längs vattnet, som längs "ån" i Knivsta med bänkar lite här och var.

517
518

Transport och trafik till området (13)

535

Jag anser att området måste göras tillgängligt för äldre och handikappade, även för dom som inte har handikapptillstånd.
Idag görs alla områden bilfria. Jag skulle väldigt gärna vilja ta med min gamla mamma och hennes hjärtsjuke man för att
uppleva naturen på nära håll och se vattnet. Med dagens bilförbud överallt går det inte lätt ... 48 timmars parkering såsom det
finns vid Sunnerstabackarna. Gott om parkeringar.

536

Ska vara lätt för alla att ta sig dit.

537

Jag håller med om att den planerade förtätningen av tätorten kräver att nuvarande funktioner flyttas. Ett viktigt fokus här blir
dock att tillgängliggöra utan att för den delen skapa en enda stor parkeringsyta med tillhörande aktivitetsområden. De
befintliga vägarna som finns till området har en låg hastighet och "småstadskänsla". För att bevara detta bör prioritet vara att
färd till dessa områden primärt skall gå utan bil och eventuellt skapa buss-rutt till området för att hantera ökat flöde.

538

Tillgängligheten är viktig. Att man kan parkera bil och cyklar där. Viktigt om man ska cykla dit från tex Alsike att det finns bra
bevakade övergångsställen.

539

Väldigt bra idé. Men gör P-platser så att det räcker, för vi vill inte parkera utanför folks hus som det nu har blivit i Alsike.
(Katastrofdålig planering)

540

Jag tycker man ska bygga en ny väg ifrån rondellen på Gredelbyleden-Brunnbyleden så att man inte får all extra trafik till och
ifrån rätt i på den redan idag hårt belastade Kölängsvägen (bostadsområdet) Med tanke på hur mycket trafik och
parkeringskaos det brukar var runt tex Pizzavallen, Alsikehallen, så är det läge att tänka till ordentligt runt trafiklösningen.

541

Positivt med mer ytor för samvaro utomhus. Viktigt att lösa trafiksituationen med egen infart från cirkulationsplatsen vid AR.
Också är mycket viktigt att bevara så mycket som möjligt av den fina naturen runtomkring, så att det fortfarande går att
ströva där i skog och mark. Hoppas på att det kan bli ett bra friluftsområde utan så särskilt mycket bebyggelse (dvs inga
stora höga hus, tack).

542

Om det ska anläggas ett antal fotbollsplaner i området bör dessa placeras i nära anslutning till infartsleden, dvs norra delen.
Där bör också finnas parkeringsplatser för bilar och cyklar. Då störs övriga delar minimalt av tillresta fotbollsspelare.

543

Det är positivt. Det är då också viktigt att skapa tillräckligt med parkeringsplatser i nära anslutning. Dessutom måste man,
innan man börjar utveckla området, skapa en rondell där Kölängsvägen börjar vid Gredelbyleden. Redan idag är
trafiksituationen mycket besvärlig morgon och kvällar.

544

Omsorg om de närboendes upplevelse är viktig, då det påverkar stort med ökad trafik m m.

545

Tänk på att fotbollsspelarna har ev tendens att åka bil. Tråkigt om det blir stora parkeringsplatser.

546

Cykelvägar dit.

547

Planerna om fotbollsplaner blir säkert bra. Då kommer vi återkommer vi till biltrafiken till dessa planer. Detta kan bli ett stort
problem då de flesta föräldrar skjutsar barnen till och från träningar. Var ska de parkera eller ska barnen/ungdomarna cykla
dit. VI behöver ordna fler riktiga cykelbanor till detta område.

Service (10)
548

En sommaröppen restaurang vid vattnet. Saker som attraherar vuxna så att området blir lugnare.

549

Ett café vid vattnet

550

Café

551

En cafeteria och restaurang med hjärtstartare med goda öppettider också för säkerheten i området.

552

Toaletter

553

Låter bra. Fräscha allmänna toaletter behövs och värmestuga.

554

Hyr ut roddbåtar

555

Allmänna omklädningsrum för de som vill träna där.

556

Gott om bänkar för vila.

557

Omklädningsrum

Hundliv (7)
558

Ett hundbad vore toppen.

559

Vill som hundägare gärna se ett bad för hundar. Om det blir i detta område eller någon annanstans spelar mindre roll. Passar
dock bra här med närhet till Brukshundklubben.

560

Viktigt att det fortsatt finns bra promenadstråk, hundrastgård och öppna fält så att det inte försvinner i förmån till
fotbollsplaner.

561

Ska nu fotbollen dit så är det önskvärt med bra promenadstråk/mark för hundägare och andra som gillar att röra på sig.
Fortfarande ska möjligheten att jobba med hund finnas lättillgänglig i bra naturmiljö utanför hundklubbens domäner. Även
vintertid behöver promenadvänlig natur finnas tillgänglig, dvs utan skidspår!

562

Att Brukshundsklubben får stanna kvar och att strövområden utvecklas.

563

Hundrastgården är viktig.

564

Se till att det finns plats för hundar. Hundar är en viktig hälsofaktor för många människor. Gärna en ridstig också.

Fler synpunkter/idéer (13)
565

Jag tycker att planerna är rätt

566

Jättebra att kommunen satsar på aktivitet och fritid. Men varför läggs så mycket pengar på att Knivsta IK ska få det så bra,
när Alsike IK måste betala så mycket själva? Alsike IF aktiverar väl fler barn och unga nu?

567

Oklart, för mycket fokus verkar ligga på fotbollsplanerna i alla fall.

568

Se Sigtunas prästängar som är ett bra exempel.

569

Varför planerades inte fotbollsplaner in vid CIK. CIK hade inte heller behövt ligga där det ligger. Smartare att haft det samlat ..
Synd att man inte tänkt över viss struktur tidigare.

570

Trevligt med gröna ytor, hur stor del kommer användas?

571

Verkar OK

572

Bra om området kan utvecklas som tex idrottsområdet i Märsta.

573

Planerna är bra, jag bor i dess närhet.

574

Området har ju blivit lite "off" från centrum och jag tror att man behöver nog jobba på detta med tanke på det nya huset
bakom Hälsohuset. Att ställa en fråga till idrottsrörelsen låt de vara med och tänka till. Utlys en tävling för alla knivstabor att
komma med förslag!

575

Bygg bostäder i Kölängen bl a för att få bättre balans i Knivsta. Enligt löftet till Region Uppsala skall 300 hus om 50
lägenheter byggas i Knivsta och allt kan ju inte byggas på västra sidan om järnvägen och i Alsike. Låt idrottsplatsen och
småindustrierna vara kvar och bidra till omväxling och "normalitet" i Knivsta.

576

Har ingen åsikt om det då jag är för lite information och kunskap av området.

577

Har tyvärr inga kloka idéer där.. Jag saknar ett naturreservat typ Hågadalen/Fjällnora.. Men vet inte om Kölängen är rätt
plats.

Fråga: Inom vilka områden vill du att vi ställer frågor i kommande enkäter?
Samhällsbyggnad & planering (109)
578 Översiktsplanen. Hur ska Knivsta utvecklas på sikt. Vilken arkitektur ska tillåtas, hur ska Knivsta se ut?
579 Pågående planarbete, samt följa upp nybyggda områden. Vad fungerar/inte? Vad behövs kompletteras.
580 Utbyggnadstakten, behov av service /butiker utanför centrum.
581 Framtidsplaner och utveckling, bostäder, befolkningsutveckling, trafiklösningar och infrastruktur, kommunal service
582 Exploatering och utbyggnad av kommunen. Detaljplaner.
583 Kommunens exploatering
584 Utbyggnaden och planering av Knivsta - Alsike. Att framtid kan vara annat än bara fler och fler invånare.
585 4:e spåret men inte minst planerna på att "tränga" ihop 15000 nya bostäder, verkar väldigt ogenomtänkt
586 Byggnation och utveckling av områden utanför de utpekade 4-spårsområderna.
587

Utbyggnaden av Knivsta- Alsike, jag vill absolut inte ha så stor utbyggnad i Alsike, där våra gröna områden byggs bort. Vill inte
ha en pendelstation i Alsike. Knivsta kommun arbetar åt en hel annan riktning än vad invånarna vill.

588 Knivstas utveckling
589 Den kommande utbyggnaden av Knivsta.
590 Nybyggnation och samhällsplanering
591 Bebyggelse, ny och gammal. Utbyggnaden av Knivsta.
592 Varför måste vi exploatera så enormt för att Sverige behöver 4 spår just här?
593

Utbyggnaden av Knivsta. Hur vill medborgarna att Knivsta ska utvecklas. Det finns mycket kompetens hos medborgarna inom
många områden och att bjuda in till samtal och faktiskt lyssna skapar bättre förankring hon invånarna inför beslut.

594 Stadsutveckling och stadsbyggnad (typ av exploatering i nya områden)
595 Nybyggnationer.
596 Fyrspår och byggplaner
597 Utvecklingen av Knivsta
598 Knivstas framtid och utveckling
599 Stadsbyggnadsfrågor är såklart alltid intressanta.
600 Utbyggnaden av Knivsta
601

Planerad bebyggelse: vilka områden ska exploateras, med vilken befolkningstäthet och karaktär på byggnader samt i vilken
takt. Vilken övrig service behövs i de områden som exploateras: skolor, förskolor, äldreboenden, parker osv.

602 I vilken takt Knivsta ska växa och syftet, för vem är det bra och finns det något bortre gräns när det är nog.
603 Kommunens utbyggnad; hur och var.
604 Stadsplanering
605 Bebyggelse och planer
Det är viktigt med dialog med medborgarna i många frågor. Man bör inhämta synpunkter på alla centrala detaljplaner och
606 markanvisningar för att få medborgarnas bild av utvecklingen. Kommunens expansionstakt är ett ämne högt på listan där
befolkningen till stora delar känner sig överkörda.
607 Knivsta kommuns utveckling när det gäller bostadsbyggande och befolkningsutveckling.
608 Utbyggnad
609 Detaljplaner och utbyggnadsplaner för Knivsta
610 Stadsutveckling
Att vi som kommuninvånare får vara med, med synpunkter på exploaterings-områden innan det läggs ut på "samråd", då är
611 det mycket som ska till för att förslagsplanen ska revideras. Typ kv. Virkesladan är ett typiskt exempel på vad medborgarna
tycker mot förslagen plan men som vi inte på något sätt kan påverka.
612

Det fortsatta utbyggnaden av Knivsta. Det är viktigt att det inte blir för tätt bebyggt med stora hus med hyreslägenheter. Vi vill
ha gott om radhus och bostadsrätter samt glesare bebyggelse.

613 Byggandet att 15 000 lägenheter Var? När? Hur? Kommer infrastrukturen att hänga med?
614 Knivstas utveckling. Många tycker illa om de beslut som nu är tagna och känner sig överkörda!
615 Samhällsutbyggnaden; takten, utformningen, grönområden, trafikleder, järnvägstunnlar etc.
616 Den vanliga gamla frågan, måste vi bygga så tätt och högt som vi gör nu?!
617 Samhällsplanering
618 Expansionen i Knivsta kommun är en viktig fråga liksom utbyggnad av järnväg.
619 Fysisk planering.
620 Byggandet i kommunen, framför allt täthet och höjd.
621 Kommunikationer, fortsatt utbyggnad av allt i Knivsta för att vi ska utvecklas.
622 Samhällsbyggande
Ja, hur Knivsta ska växa. Risken blir att Knivsta förväxer sig och blir ett nytt Märsta om det blir snabbt och för stort. Håll fast
623 vid trädgårdsstad, som det var meningen. Det sades från början att det var viktigt att besluten skulle fattas nära medborgarna,
gör det! Tänk på vikten av natur och träd mellan bostäderna för människorna och klimatet.
624 Hur Knivsta ska utvecklas, det gäller byggande och miljö.
625 Om hur Knivsta ska utvecklas, befolkning och byggnader.
626 Stadsplanering, exploatering/byggande, idrotts- och fritidsanläggningar.
627 Utbyggnad och utvecklingen av Knivsta.
Utvecklingen av Knivsta. Det verkar som det inte finns någon stadsplan, ingen helhetssyn. De plastiga husen mittemot Ica
628 Kvantum förstör intrycket av Knivsta när man kommer på genomfartsleden. Behövs en helhetssyn av professionella
stadsplanerare.
Hur ska vi bygga Knivsta! Räkna med att vägar och byggnader kommer att finnas i 50 år, kanske mer än 100/200 år om man
629 bygger hållbart. Det är därför viktigt att samla in information innan man drar igång processen. Hur vi ska få fram en lycklig och
frisk befolkning här i Knivsta.
630 Hur Knivsta ska utvecklas, det gäller byggande och miljö.
631 Vad ska kommunen göra för att upplevas mindre ful? Hur skall parker och grönytor gestaltas.
632 Utformningen av byggandet i Knivsta och hur det stämmer överens om att skapa en modern trädgårdsstad.
633 Miljö, inte bara naturmiljö utan även boendemiljö så som buller, renhållning mm.
634 Gärna hur Knivsta ska utvecklas på olika sätt! Miljön och omgivningen är viktig för att vi ska bo kvar i kommunen.
635 Behov att utveckla å-rummet nedströms Knivsta station och ända ner till Garnsviken. Reningsverket.
636 Aktuella saker som tex Kölängen samt stora nybyggen
637 Anläggningar! Här krävs samråd för att de ska uppfylla alla behov.
638 Grönstrukturen i tätorten.
639 Parker och natur
640 Parker och natur
641 Vad ska kommunen göra för att upplevas mindre ful? Hur skall parker och grönytor gestaltas.
642 Grönområden
643 Bevarandet av grönytor och naturliga lekplatser.
644 Planering av rekreationsytor. Det får inte bli åsidosatt p g a byggnation av bostäder.
645

Hus och byggnader som byggs. För mig är det viktigt att komma ut i naturen. Flyttade till Knivsta p g a att de har natur. Det
viktiga är att ni behåller viss natur genom att fråga er fram.

646

Hur vi hanterar att vi är en av de snabbast växande kommunerna i landet, bygger fritidsaktiviteter och andra
samhällsinstitutioner i takt med att vi växer.

647 Det finns många så kallade torg, men hur används de?
648

Offentliga möten när det gäller fysisk planering bl a. Detta kan öka acceptans och minska överklaganden och allmänt
missnöje.

649

Jag vet att kommunen inte har mark vid Mälaren men med lite fantasi så kanske det går att förhandla med markägare eller
Pilsbo/Krusenberg och få till en liten båtramp med parkering. Det skulle förhöja intresset för Knivsta avsevärt. Ev hyrkostnader
kan säkert betalas av båtklubben så blir det en billig åtgärd för kommunen. Frågan kan vara. Finns det intresse för båtramp vid
Mälaren.
Knivsta centrum

650

Jag tycker också att ni ska samla in medborgarnas åsikter vad gäller Sågverkstorget, det ser mycket tråkigt ut idag. Det skulle
kunna vara en mycket trevlig plats som också skulle kunna fungera som en mötesplats.

Ja det är Knivstas centrum och dess utveckling. Som det har varit nu har det varit en katastrof med plasthuset och Willys
huset som har förfulat Knivsta centrum. Det är viktigt att centrumet utvecklas trivsamt och vackert. Vi Knivstabor vill vara stolta
651 över vårt centrum, det får inte se ut som en betongförort med fula fyrkantiga lådor. Se till att bygg mycket trädalléer, tex varför
har inte hela Apoteksvägen en stor och pampig trädallé? Tänk vackert och förskönande, det skapar trivsel och attraherar fler
att vilja flytta till ett vackert samhälle.
Centrumutbyggnaden. Vi behöver ha ett soligt och ljust torg, inte ett torg som ligger i skuggan av ett höghus! Dessutom
652 kommer det bli dyrt med en special brandstation om man bygger för högt. Tänk långsiktigt för kommuninvånarna. Tänk inte
vad en enskild försäljning kan ge inkomstmässigt för ett budgetår.
653 Hur tätorten ska utvecklas!
654 Utveckling/utseende på Knivsta centrum - trädgårdsstad eller höghusområde?
655 Utvecklingen av centrala Knivsta.

656

Om nybyggnationer i centrala Knivsta. Hur tar man hänsyn till de kommuninvånare som bott här en längre tid och betalat skatt
till kommunen. Har de möjlighet att påverka takten i kommunens växande. Går det att sakta ner förtätningen och byggandet?

657 Utformandet av Knivsta centrum
658 Förväntningar på centrum
Trafik och infrastruktur
659 Trafik och infrastruktur
660 Trafikfrågor
661 Trafiklösningar och infrastruktur
662 Infrastruktur (vägar och byggnader)
663 Infrastruktur
664 Planeringen av byggande och vägar (genomfartsleder) Anslutningen söderifrån från Märsta/Odensala måste tänkas igenom.
665 Viktigt att infrastrukturen utvecklas i minst samma takt som byggandet eller något snabbare.
666 Infrastrukturen, hur löser man trafikproblemet i framtiden då den redan idag är väldigt kaosartad på mornar och kvällar.
667 Infrastruktur och kollektivtrafik
668 Infrastruktur och kommunikationer.
669 Viktigt att se över infrastrukturen när vi växer. Hur ser vi som kommuninvånare på det?
670 Kontroll på tillväxt så den sker i samklang med infrastruktur. Finns för många dåliga exempel när det inte hänger ihop.
671 Vägnät som inte finns idag.
672 Trafikmiljön
673 Ställa frågor om trafik och vägar då vi är en pendlarkommun och dessa påverkar folks vardag.
674 Trafikfrågor
675 Trafik och utemiljöer
676 Gator och vägar och skötsel av dessa.
677 Järnvägen
678 Busshållplatser, finns inga i Alsike för dåligt väder.
679 Kommunikationer, fortsatt utbyggnad av allt i Knivsta för att vi ska utvecklas.
680 Hur kommunikationer kan förbättras

Kollektivtrafik, som är inbjudande och fördelaktig att använda. Även om bussarna inte går så ofta blir man mer beredd att ta
681 bussen om det kan vara fördelaktigt ekonomiskt. Men om det blir dyrare och mer obekvämt väljer man den egna bilen, vilket
inte är bra för miljön.
682 Parkering
683

Kommunpolitiker kan inte låsas som att människor inte har/behöver bil. Parkeringsmöjligheter för alla som bor utanför tätorten
och för alla lägenheter som byggs. Det är helt galet att göra som på Trunstavägen med de nya lägenheterna!

684

Hur vi i kommunen ska kunna parkera utan avgift i närheten av centrum, det finns många verksamheter i centrum och en
betydande kostnad för rörelsehindrade utan P-tillstånd samt pensionärerna.

685 Parkering för besökare i Ängby. Att gå från Ängbypark till inre delarna av Ängby är ett skämt. Varför inte P-skiva?
686 Planering av cykelvägar i hela kommunen

Allmänna synpunkter/idéer om frågor och enkätens utformning (40)
Önskade frågor/frågeområden
687 Det mesta som rör Knivstas utveckling
688 Svarar gärna på de flesta större frågor som rör kommunen.
689 Förändringar och planerade förändringar i kommunen.
690 Fråga generellt om vad kommunen bör prioritera inom vissa områden.
691 Vad är viktigast för invånarna, vilka problem ser man som invånare just nu?
Jag anser det vara mycket viktigt att se om förslag på satsningar är förankrade hos kommunbefolkningen. Jag är nyinflyttad i
692 Knivsta så jag vet inte hur diskussionen förts tidigare, men ett exempel är den nya sporthallen CIK som ska invigas i
december. Slutnotan är hög, högre än beräknat. Men behövdes den verkligen? Och om den behövdes, är priset rättfärdigat?
Jag tror att man inte bara ska ställa frågor om vilka satsningar man önskar i olika verksamhetsområden, utan ibland också
fråga vad som ska prioriteras. Det finns en begränsad plånbok och får man en fråga om tex vilka aktivitetsanläggningar
693 kommunen ska ha är det lätt att stirra sig blind på en lång lång önskelista utan att reflektera över att alla sådana investeringar
innebär att mindre pengar måste läggas på något annat område. Därför tror jag man måste fråga medborgarna inte bara om
önskningar utan oxå om vad som är viktigast och vad som kanske ska vänta till dess ekonomi finns.

694

Allt som berör invånare. Att det är transparens. Så mycket tråkig ton i FB-grupper som har Knivsta som gemensam bostadsort.
Tex info om indragna busskort, genom att förklara att det kostar pengar och inte är kommunens skyldighet att ge busskort till
eget skolval så kanske tonen kan bli vänligare. Fokusera på positiva. Låt invånare vara med och berätta mer om sin vardag,
från stalltjejen till de ungdomar som kör EPA traktor och är störande för många.

695

Tycker det känns viktigt att det blir ett brett forum för många frågor, utbyggnad och utveckling av Knivsta, men även frågor
som rör drift, utformning av service osv.

Hur vill Knivstaborna ha det? Vill alla delar av Knivsta ha det lika eller är det olika tex mellan Knivsta centralt, Alsike, Lagga m
696 m. Personligen tror jag att det är stor skillnad mellan olika delar i Knivsta, och det är något som behöver jobbas med. Är
förvånad att 2,5 km kan göra sådan stor skillnad. Är det så? eller min känsla.
Hellre en fråga för mycket än för lite. Fysiska frågor engagerar alltid … där är en estetisk utformning en viktig fråga. Den
697 estetiska utformningen av tidigare Mojjentomten är viktig att förankra. Ställ frågor i tidiga skeden så påverkan är möjlig. Fråga
inte om det är nästan eller helt beslutat.
698 Om vi medborgare har tips från omvärlden. Från grannbyn eller grannkontinenten
699 Nya inflyttade varför flytta de hit?
700 Kommunal service.
701 Skolor, stöd och omsorg för barn, ungdom och äldre.
702 Mat och dess innehåll på skolor och inom vården.
703

Jag skulle tycka det vore intressant om ni ställde frågor om det som är den viktigaste kärnverksamheten i kommunen: skolor,
stöd och omsorg för barn, ungdom och äldre. Trafik- och utemiljöer.

704 Näringslivets utveckling och förutsättningar
705 Landsbygdsutveckling
706 Hur kommunen ska kunna ta tillvara på den resurs nyanlända är.
707 Samhällsengagemang och ideella verksamheter.

708 Hur civilsamhälle och kommun kan samverka mer.
709

Det kan vara viktigt att fråga om hur processer upplevs. Ex. Hur upplever man som boende i närliggande områden som ska
utvecklas att dialoger och information har gått till.

710 Den upplevda känslan av vad vi invånare kan påverka.
711 Lyssna till hela demografin i kommunen. Alla vill inte ha lekplatser och fotbollsplaner överallt.
712 Invånares köpvanor. Hur ska vi få centrum levande och ett förstahandsval för inköp.
Metod
713

Det vore bra om frågor ställdes i god tid före planering av stora kostsamma projekt, så att den information/åsikter vi har att
dela med oss av har en chans att nå fram till de som behöver det innan bollen redan är i rullning.

714 I övrigt utnyttja möjligheten att få input från Medborgarrådet så mycket som möjligt inom rimliga gränser.
715 Tankesmedja, rådgivningsfunktion
716 Viktigt att ni når fler invånare som inte delar de åsikter som insändartrollen ständigt bombarderar oss med
717 Det är viktigt att vi som bor på landet finns med i frågorna. Kan vara lätt att glömma bort oss i olika frågor.
718 Få material på mejl om hela kommunen inte bara centrala.
719 Kan vara en bra form. Väldigt viktigt hur frågorna ställs. Lätt att bara hålla med. Även vad finns för alternativ tas inte med.
I det offentliga debattutrymmet av idag ges oftast extrempositioner störst fokus, och då de som skriker högst får
uppmärksamhet säger de sig ofta även stå upp för majoriteten. Då medborgarrådet är någonting folk frivilligt deltar i och svar
720 lämnas anonymt är det därför en bra kontrollmetod för att stämma av en potentiell folkopinion. Då deltagandet inte kan mätas
mot snittbefolkningen i mån av fördelning samt uppgifter lämnas godtyckligen är det självfallet inte ett exakt resultat men kan
anses vägledande i bekräftelse.
Mer information, nå ut med fakta och sakliga bedömningar kring hur den långsiktiga utvecklingen i kommunen kan komma att
721 se ut vore bra. Ni kan ju passa på att informera och ställa frågor på samma gång. Det verkar finnas ett rätt så utbrett
missförstånd kring 4-spårsöverrenskommelsen och det sprids osaklig information.
722 Jag tycker det är viktigt med både strategiska och superlokala taktiska frågor, som den här enkäten.
723 Bra med denna modell. Så även de som inte skriker rakt ut också kan göra sin röst hörd.
724 Frågor i den här enkäten var bra, så fortsätt med den här typen av frågor
725 Gillar det breda anslag som denna första enkät inneburit. Brett och bra. Btv hur många planeras ingå i rådet?

726

Jag saknar information om hur analys av enkäten ska göras. Som ni säger så är ju inte medborgarrådet representativt för
Knivsta kommuns medborgare utan det "bias" som finns måste beaktas i analysen. Viktigt är också att redovisa osäkerheten
(som ju är en faktor av antal personer i medborgarrådet och bias i urvalet) Analysen är inte jätteenkel så jag antar att statistisk
expertis kommer att göra detta.

Barn & unga, skola & förskola (18)
727 Barn och unga
728 Hur ungdomar ska trivas i Knivsta.
729 Skola och socialt ansvar
730 Förskola och skolor och barnens aktiviteter.
731 Skola
732 Även skola är viktigt.
733 Skolan och barnomsorgen
734 Skolor och digital utveckling däri.
735

Rörelse för barn och unga. Våga gå i bräschen för att öka timmarna för skolidrott. Gynnar skolresultat och är jämställt eftersom
det når alla barn oavsett bakgrund och förutsättningar hemifrån.

736

Skolan, Många i kommunen har barn och därför är skolan en viktig fråga för många. Avsaknaden av en idrottshall för eleverna
på Adolfsbergs skolan är en riktigt viktig fråga!

737 Skolomsorg
738 Barnomsorg, tex ökade timmar för barn med föräldralediga föräldrar.
739 Utveckling och utbyggnad av barnomsorg och skolor.
740 Förskola och skola, när vi inte får in mer pengar som kompenserar för höjningarna varje år.

741

Barnens möjlighet till att leka, Både när det gäller bra/stor lekplats och tillgång till naturmark i tätorten. Detta är uruselt idag, fin
stor central lekplats, kan kombineras med stadsskog.

742 Utveckling för barn/ungas fritid. Skola.
743 Barn- och ungdomsfrågor
744 Utbildning tex gymnasieskola.

Trygghet & säkerhet (16)
745 Tryggheten i kommunen. Hur behåller vi "Knivstaandan" när kommunen växer? Sociala kontrollen på gott och ont!?
746 Kanske trygghet
747 Tryggheten
748 Trygghetsfrågor
749 Säkerhet för boende.
750 Ökade aktivitet för att höja tryggheten centralt, kvällstid
751 Frågor gällande tryggheten i samhället ex ljuspunkter, klottersanering, rensning av trasiga dumpade cyklar m m.
752 Fokusera på ordning, trygghet och trivsel
753 Trygghet och säkerhet. Kameraövervakning, klotter, polisstation?
754 Kameraövervakning på offentliga platser och skolgårdar för att minska risken för brott och skadegörelse.
755 Kameraövervakning vara eller icke vara
756 Polis i Knivsta.
757 Kriminalitet, speciellt gällande droger och gängkriminalitet
758 Kriminalitet
Säkerheten i Knivsta. Många föräldrar vågar inte längre låta sina ungdomar vistas i Knivsta kvällstid eller resa kommunalt p g
a allt våld och risken för rån. Barn och ungdomar polisanmäler inte längre … på grund av rädsla för repressalier. Hur
759 medborgarna ser på tryggheten och Knivsta kommuns roll i trygghetsfrågorna t ex genom anlitade säkerhetsvakter, kamera
övervakning m m. Ta upp frågor om Krisförberedelser i Knivsta. Hur kan den byggas i form av organisation och vad
kommuninvånarna anses viktigt. Det saknas ju tex skyddsrum, finns bara 1 enligt MSB.
760

Samverkan i och mellan byarna. Ex gatlysen i byarna. Skulle stimulera till fler promenader på kvällarna och minska risken för
olyckor.

Möten & mötesplatser, Kultur & fritid (14)
761 Hur vi skapar mötesplatser i kommunen för alla åldrar
762 Skapandet av mötesplatser i kommunen.
763 Aktivitetsplatser
764 Mötesplatser/torg i centrum. Flerstämmiga platser där människor i olika åldrar med olika intressen möts.
765 Idrottens plats och betydelse för våra ungdomar
766 Fritidsaktiviteter.
767 Kultur
768 Kulturfrågor
769 Kultur
770 Kulturellt utbud
771

Barnens möjlighet till att leka, Både när det gäller bra/stor lekplats och tillgång till naturmark i tätorten. Detta är uruselt idag, fin
stor central lekplats, kan kombineras med stadsskog.

772 Anläggningar för kultur och fritid
773 Grönområden och friluftsliv. Kulturfrågor
774 Idrotts- och fritidsanläggningar.

Miljö/natur (12)
775 Hållbar utveckling
776 Vattenkvalitetsfrågor inklusive dagvattenhantering

777 Klimat och miljö är nog de viktigaste frågorna.
778 Vad är Knivstas medborgare villiga att offra för ett bättre klimat?
779 Den viktigaste uppgiften vi har framför oss är hur vi ska minska utsläppen av co2 utsläppen. Det har ni också frågat om. Bra.
780 Hållbar utveckling, ekologiskt och socialt i första hand.
781 Kommunens påverkan på närmiljön
782 Hur avloppsfrågan ska hanteras så mer växtnäring återförs till åkermark
783 Mångfalden i floran och faunan
784 Naturen och skogarna
785 Återvinning och miljö.
Hur ska vi ha det vid Thunmansskolan med nedskräpning (cigarettfimpar, tuggummin och papper)? Vill vi ha det såsom det
786 ser ut idag? Får man röka vid skolan? Behövs det kanske cigarett-soptunnor som det finns i tex Uppsala. Vi vill väl ha ett rent
och fint samhälle.

Vård, omsorg, folkhälsa (9)
787 Hur mår invånarna.
788 Vård
789 Vård och omsorg
790 Äldreomsorg
791 Även vård och omsorg är viktigt.
792 Äldre
793 Äldrevård
794 Sjukvård
Vill att alla ska inkluderas i samhället och känns inte som det är så. Alla kan inte ta lån från banken för att köpa bostäder. Tror
795 ni ska satsa på hur befolkningen ser ut och vilka problem som finns idag.. Dvs att unga bor hemma tills de är 30.. pensionärer
ska ha råd att bo i bostad med lite pengar över.

Förtroende, politik, ekonomi & budget (10)
796 Våra politikers "utanförskap" dvs inte tillräcklig transparent.
797 Förtroende för politiker
Medborgarrådet är ju en förlängning av demokratin och en viktig del av förankringen av kommunens verksamhet.
798 Medborgarrådet får inte bli en plattform för partipolitik utan skall vara opolitisk i sin utformning. Man kan se det som en
"temperaturmätare" av förd politik
799

Jag tycker att det är viktigt att Knivsta kommun har en vänlig attityd till sina invånare. Viktigt att vi som medborgare känner oss
trygga med att de som styr har medborgarnas bästa i fokus.

800 Ekonomi
801

Behövs även lyfta frågor om vart våra pengar går. Vad är viktigast? Även bemanning av kommunen, stadsarkitekt är kanske
viktigare än admin, kommunikatörer.

802

Vad vi tycker om skatter, vi är nog rätt många ändå som gärna betalar mer skatt så vi slipper säga upp lärare och personal på
äldreboenden.

803 Att alla upphandlingar sker på rätt sätt det får inte finnas någon form av korruption.
804 Lön/ersättningar för tjänstemän och politiker
805 Om politikerna kan tänkas ta de förslag som kommer under övervägande.

Fler synpunkter/idéer (4)
806

Random grej, så snälla sluta installera blinkande övergångsställen. Jag och alla andra epileptiker får stora problem att passera
dem och riskerar att bli medvetslösa och få kramper.

807 Hur är det med trafikregler i centrala Knivsta? Vad gäller på Forsbyvägen och gatorna där omkring?
Trafiksäkerheten, är mycket bristfällig på vissa gator med avseende på belysning vid vissa övergångsställen och gator. Gör
808 Forsbyvägen till huvudled. Idag tvekar trafikanter om högerregeln gäller eller ej eftersom det även är stopplikt på något ställe
från en tvärgata.

809

Trafiken är svår att greppa. Tänker på högerregeln och huvudled. Här behövs en helhetsgenomgång. Tänker särskilt på
Gredelbyvägen och Gredelbyleden, Forsbyvägen och trafiken vid järnvägsövergången.

Fråga: Finns det något annat du vill framföra om Medborgarrådet?
Generellt uppmuntrande kommentarer (44)
810

Bra initiativ!

811

Bra initiativ!

812

Mycket bra!

813

Jag tycker det verkar vara ett bra initiativ.

814

Jättebra initiativ.

815

Bra initiativ.

816

Bra initiativ!

817

Bra initiativ.

818

Superbra initiativ som jag är glad att vara delaktig i!

819

Bra initiativ att bilda rådet.

820

Ett mycket bra initiativ.

821

Tycker det är ett bra initiativ

822

Det känns som ett bra sätt att få in åsikter från en större del av kommunens befolkning.

823

Jag tycker att det är ett väldigt bra initiativ

824

Jag tycker det är ett bra initiativ och hoppas att det leder till något bra. Så, tack till den som gjort det möjligt!

825

Bra idé!

826

Bra initiativ!

827

Bra initiativ!

828

Bra initiativ. Våga ställa alla typer av frågor.

829

Inte just nu mer än att det är ett bra initiativ.

830

Bra idé med rådet.

831

Tycker att det är en mycket bra idé!

832

Bra att ni skapat det!

833

Eftersom detta är första enkäten tycker jag det hittills verkar positivt.

834

Jättebra forum att komma med förbättringsförslag.

835

Bra att det kommit. Viktigt att synpunkterna tas till vara.

836

Mycket bra initiativ. Se till att utnyttja informationen ni får från medborgarna.

837

Jag tycker det är bra med ett Medborgarråd, som säkert kommer att utvecklas med tiden.

838

Ett bra initiativ om det leder till inflytande och transparens.

839

Bra att det kommit. Viktigt att synpunkterna tas till vara.

840

Ska bli intressant att följa vad Medborgarrådet leder till.

841

Medborgarrådet är en samarbetsform som bör fördjupas.

842

En förhoppning om att någon läser vad som skrivs och att det känns bra att på ett enkelt sätt kunna skriva av sig.

843

Får se vart det leder.

844

Inte för tillfället. Får se hur det utvecklas.

845

Grymt bra initiativ. Vi som liten kommun men med en stor framtida anda kan bara bli bättre av att lyssna på alla och visa
att man kan påverka besluten och där med bli ambassadör för kommunen.

846

Detta med Medborgarrådet är mycket bra. Gör att många fler kan komma till tals och många fler goda idéer kan komma
fram.

847

Känns oerhört viktigt att vara med då man kan utveckla samhället så att många blir nöjdare. Bra att alla kan säga sina
åsikter tillsammans. Samhället är mer demokratiskt på detta sätt. Skulle vara trevligt med fler träffpunkter i Knivsta
också.

848

Glädjande att ni satsar på dialog med medborgarna! Hoppas ni lyckas nå ut till många olika grupper av människor i
Knivsta.

849

Detta för mig är ett gott initiativ för delaktighet i kommunal demokrati för oss som ej är partipolitiskt engagerade.

850

Bra initiativ om många deltar och har åsikter. Men måste förstås hanteras på ett bra sätt så det inte bara blir "högljudda"
besserwissrar. De lessnar man på som vanligt dödlig.

851

Detta är ett riktigt bra initiativ om kommunen verkligen tar till sig vad invånarna tycker. Att öppna upp för dialog leder till
ökad förankring hos invånarna för olika beslut och det är viktigt.

852

Mycket bra initiativ! Dock kräver ju detta dator och e-legitimation. På så sätt når man ändå inte alla invånare, som ju var
tanken. Men ett bra första försök ändå!

853

Bra initiativ. Hoppas att ni lyssnar även om åsikter inte stämmer med er egen övertygelse. Vi kommunmedborgare är ju
trots allt er arbetsgivare och betalar er lön med surt förvärvade slantar!

Metod & återkoppling (24)
854

Kalla till fokusgruppssamtal till olika teman

855

Mina barn (under 16 ) önskar ett Medborgarråd för barn.

856

Jag efterfrågar resultatet av den enkät som vissa medborgare fick besvara.

857

Se till att ställa neutrala frågor, värderingen ska ligga i svaren.

858

Öppet redovisa antalet svar i respektive enkät på hemsida och Facebook, samt vilka svar som inkommit.

859

Bra initiativ. Viktigt att redovisa hur synpunkterna tas hand och utvecklas för trovärdigheten för dylika projekt.

860

Skulle vara bra att få veta på ett lättfattligt sätt vad som beslutas av politikerna.

861

Bra om det återkopplas hur tankar/synpunkter m m tas hänsyn till vid beslut.

862

Det behöver tydliggöras exakt hur detta råd påverkar utvecklingen och de beslut som fattas

863

Hur säkerställer ni att det blir bra representation? SD har en tendens att invadera sådana här initiativ.

864

Fortlöpande information om underlag på stora frågor på mejl.

865

Se till att kommunens hemsida blir bättre för info till invånarna. Det kan ju inte vara meningen att all info skall hämtas via
Facebook grupper

866

Jag ser gärna att det läggs ut mer information om vem som beställer frågorna. Är det kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige eller enskilda partier. Också viktigt kan jag tycka att redovisning av Medborgarrådens enkäter blir
offentliga.

867

Bra idé och initiativ. Hur får vi som svarar på frågorna feedback/resultatet av frågorna? Kan vi få samma dragning som
politikerna får?

868

När ett beslut tas på kommunal nivå så skulle det vara intressant om man fick veta om förslaget som pratas om kommer
från en medlem i Medborgarrådet.

869

Medborgarrådet kommer fungera bra om man överväger resultatet av enkäterna/synpunkterna väl och öppet redovisar
resultat och varför man gör avsteg.

870

Toppen att ni gör detta! Det ställer dock en del krav på er nu när ni bjuder in till dialog och en tro om att vi medborgare
PÅ RIKTIGT kan påverka kommunens framtid. Ni behöver leva upp till förväntansbilden annars kan ni lägga ner detta
Medborgarråd.

871

Det är jätteviktigt att återrapporteringen fungerar klanderfritt. Rådet måste få klarhet i varför vissa och inte andra
synpunkter vunnit gehör. Allt måste motiveras klart och tydligt.

872

Vi behöver få reda på utfallen av ställda frågor, så jag hoppas vi får vara delaktiga även framöver hur processerna
framskrider.

873

Skall bli intressant att se uppföljningen/redovisningen av denna första enkät. Detta med Medborgarråd får inte vara
istället för öppna dialoger med politikerna i Knivsta. Viktiga ni även kallar till öppna medborgardialoger, minst ett par höst
och vår.

874

Det här med att bli kallad till panel för att diskutera olika områden känns lite oklart. Kommer alla att delta i någon sådan,
hur ofta, hur snart inpå blir man kallad, vad händer om man absolut inte har möjlighet att delta vid angivet datum.

875

Hoppas på fler sätt att kunna hjälpa kommunen bli bättre, hade ju även velat se någon sorts tjänst för att allmänt tycka till
eller felanmäla saker i kommunen så som Stockholms tyck-till app.

876

Bra, men jag hoppas det blir plats för mer frågor som berör helheten. Stadsplanering och ekonomi är viktigare än tex
plast. Största delen av världshavens plast kommer från några få länder i Asien så fokusera på kommunens viktigaste
frågor. Pseudoaktiviteter fyller gärna lika mycket tid som verkliga angelägenheter i kommunen.

877

Jag presenterar endast mig själv och mina egna åsikter som deltagare i rådet och representerar inte någon som helst
intressegrupp i samhället.

Fler tankar kring Medborgarrådet (17)
878

Tänk långsiktigt!

879

Gott initiativ! Kommer det att fylla någon funktion på riktigt?

880

Ta till vara på de synpunkter som kommer in ur detta råd.

881

Att ni lyssnar mer på invånarna och att ni ser behoven.

882

Jag hoppas verkligen att ni kommer ta till er den information ni får in och inte bara agera efter eget tycke.

883

Viktigt att vi verkligen kommer att kunna påverka

884

Hoppas att ni politiker lyssnar och försöker förstå medlemmarnas synpunkter. Det minskar politikerföraktet.

885

Bra idé om ni (politiker) lyssnar på vad som sägs och inte bra säger Jaha och agerar därefter.

886

Lyssna och begrunda vad medborgarna tycker, fatta inga oövertänkta beslut över folks huvud.

887

Ta stor hänsyn till de åsikter Knivsta invånare har angående nybyggnationer och utveckling.

888

Utbyggnaden av Alsike och Knivsta, Att ni börjar lyssna på medborgarna.

889

…ett spel för gallerierna?

890

Bra grundidé, även om det fortfarande mest låter som "förankring" för att politikerna ska kunna fortsätta köra sitt race
"med gott demokratisamvete". I linje med nuvarande samråd inför byggnationer. Det behöver tydliggöras exakt hur detta
råd påverkar utvecklingen och de beslut som fattas. Går det att koppla de åsikter som framförs till konkreta beslut eller
om politiker väljer att delegera till folkomröstningar där styret vill annat än det som kommer fram i rådet. För att rådet ska
ha någon form av demokratisk backning så behövs också inkludering av ett relativt stort antal medborgare för att få en
bra bild över vad som tycks. Annars blir det mest tipslåda från de mest tyckande. Eller politiker.

891

Jättebra tanke, och bra om det fungerar. Men det finns en oro att det bara blir ett fint koncept på pappret och att det inte
kommer att lyssnas på åsikter och tankar från medborgarna, eftersom det inte gjorts tidigare. För att människor ska ta
sig till och svara på enkäter så behöver kommunen visa att det ger resultat också, så att det blir en dialog och inte den
vanliga överkörningen från kommunens sida.

892

Jag tycker initiativet är gott men ser en risk i hur aggregeringen av insamlad data kommer inverka på ledtider i frågor för
utredning/beslut. Grundfokus måste fortfarande vara att de folkvalda styr. En direktdemokrati är en majoritets diktatur.

893

Att vara lyhörda över allt som finns och händer i kommunen. Tex hur ska man jobba att få ut ALLA föräldrar att gå ute
någon kväll per år när man har tonårsbarn.

894

Det har ju, sedan kommunledningen, varit oerhört dåligt med närdemokratin i Knivsta! Det som skulle bli bättre, blev ju
precis tvärtom. Trist att det inte anlitades en stadsarkitekt när centrum skulle byggas. Nu står det där till allmän beskådan
i all sin groteska fulhet..

Fler synpunkter/idéer (11)
895

Jag skulle vilja att Knivsta fick vara ett mindre samhälle att bo i. Att den bykänslan får vara kvar.

896

Öka på gröna ytor. Nu ser det inte bra ut.

897

Tänk på oss som bor långt bort från bussar. Vi behöver någon sorts transport till centrum.

898

Få ordning på våldet i centrum och annan kriminalitet.

899

Gör Knivsta klimat- och vattenneutralt.

900

Utbyggnaden av Alsike och Knivsta, Att ni börjar lyssna på medborgarna. Vi medborgare i Alsike vill absolut inte så stor
utbyggnation i Alsike, där våra grönområden byggs bort. Vi kommer flytta och lämna kommunen om det blir så. …
Pendelstation till Alsike är det SISTA jag vill ha .. det drar till sig bråk, kriminalitet och droghandel. Vi har bott i
kommunen bara några år , men det vi flyttade till har börjat ändras fundamentalt. Knivsta kommun arbetar åt en helt
annan riktning än vad vi medborgare vill och verkar helt tonlösa inför det.

901

Jag vet att det inte är kommunen som bestämmer angående överfarter över järnvägen men att stänga den södra som är
med bommar utan att ha fler alternativ än att åka på bron är vansinne! Innan stängningen måste ni bygga en rondell till
(Gredelbyvägen/Gredelbyleden) så att man kan åka genom centrala Knivsta utan att stå i en korsning i timmar utan att
komma vidare (för att det är så det kommer att bli) DET är kommunens ansvar!

902

Knivsta är/har varit en liten gemytlig kommun vad jag förstår av inlägg på sociala medier av gamla Knivstabor. Med den
inflyttning som sker och väntas ske är risken stor att byn blir någonting annat. Som nyinflyttad och nybliven pensionär
känns det som att det inte är så lätt idag att komma in i samhället. Att knyta kontakter med närboende och känna sig
delaktig. Än större blir svårigheten om inflyttning blir stor. Kommunen får/har en viktig uppgift att skapa arenor där
infödda och nyinflyttade, oavsett härkomst, kan komma samman och ha gemensamma aktiviteter.

903

Låt samhällsutvecklingen ta lite tid så kan det bli bättre genomtänk och samhället kan få högre kvalitet.
Miljonprogrammen gick snabbt och blev de områden som flest människor vill komma bort från. Risken är att
Knivsta/Alsike hamnar i samma extrema kriminella samhälle som de flesta av Storstockholms förortsprogram där
invånarna hämnar i kläm av att man föser ihop stor population på en liten yta. Bygg inte hyresrätter och minska tätheten.
Bygg på höjder och berg så där vätten rinner av. Bygg inte i dalgångar där vatten idag absorberas till grundvatten. Värna
om vårt grundvatten! Bygg inte ett flerfamiljshusområde inom det befintligt villa/radhusområdet i norra Alsike.

904

Knivsta/Alsike med omnejd måste utvecklas VÄLDIGT genomtänkt och försiktigt. Väldigt viktigt att inte växa FÖR fort?

905

Random grej, så snälla sluta installera blinkande övergångsställen. Jag och alla andra epileptiker får stora problem att
passera dem och riskerar att bli medvetslösa och få kramper.

Kontakt:
Knivsta kommun, Centralvägen 18
741 75, Knivsta
018-34 70 00
www.knivsta.se/medborgarrad

