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Hur vill du utveckla 
Karby och Brottby med omnejd?
Sammanställning av öppet hus 
8 februari 2017
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Dialog
Öppet hus

Öppet hus hölls i Karbyskolans matsal.

INLEDNING
Den 8 februari 2017 hölls öppet hus i Karbyskolan, Val-
lentuna kommun. Ett hundratal engagerade Vallentunabor 
samlades för att tillsammans med tjänstemän och politiker 
diskutera och arbeta med den framtida utvecklingen av 
Karby och Brottby. 

Öppet hus hölls i syfte att inhämta synpunkter från boende 
i Karby och Brottby samt övriga intresserade som en del i 
arbetet med att ta fram en fördjupad översiktplan (FÖP) för 
området. Politiker och tjänstemän var på plats för att lyssna, 
besvara frågor och samla in synpunkter från deltagarna. 
Besökare på öppet hus fick komma och gå som de ville, cir-
kulera fritt i rummet och delta i informella diskussioner och 
kreativt arbeta vid tre olika stationer. 

I denna sammanställning redovisas endast de synpunkter 
som inkom under kvällen. Synpunkterna redovisas stations-
vis, dvs. i direkt anslutning till de olika aktiviteterna som 
fanns att göra på plats. Samtliga synpunkter har använts som 
viktiga underlag till fördjupningen av översiktsplanen för 
Karby och Brottby.

UTGÅNGSPUNKTER
Karby och Brottby ska utvecklas och växa. Att skapa för-
utsättningar för nya bostäder är inte bara ett kommunalt 
intresse utan även ett regionalt intresse. 

En fördjupad översiktplan för Karby och Brottby har tidigare 
varit ute på samråd. Planförslaget har efter samrådets upp-
daterats med utgångspunkt i tidigare inkomna synpunkter, 
kommunala och staliga styrdokument, flertalet observatio-
ner på plats samt med hänsyn till inkomna synpunkter från 
öppet hus den 8 februari 2017.

Vid tidpunkten för öppet hus hade fyra utvecklingsområden 
pekats ut (blå streckad linje i karta till höger). Inom dessa 
utvecklingsområden kommer den framtida utvecklingen i 
Karby och Brottby ske.

Fördjupad översiktsplan för Karby & Brottby
Öppet hus 8 februari 2016
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Blå streckad linje visar utvecklingsområden.

Karby och Brottby med omnejd
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Bordssamtal I denna del:
Får besökarna sitta ner vid bord för ”öppna samtal”. 

Vid varje bord finns underlagskarta i A1-format, pennor samt
post-its för deltagarna att använda sig av för att dokumentera
diskussionen och rita in tankar på kartan.

På varje karta finns även några frågor nedskrivna som kan
fungera som katalysator i samtalet. 

Samtalen kring borden är levande och pågår under hela
Öppet hus, så folk kan delta i olika lång utsträckning, sitta
ner vid flera bord, m.m. 

Vid borden kan även tjänstemän sitta ner för att delta i
samtalet och diskussionen, i en mer lyssnande roll.
Bordsamtalen modereras och leds omväxlande av Daniel
Rogat och Niklas Åkerberg.

I denna del:
Får besökarna chans att lämna synpunkter samt få sina
funderingar besvarade inom 4 olika ämnesstationer.

Vid varje station finns underlagskartor i A3-format samt 
kommunala styrdokument för diskussionsunderlag.

Stationerna är bemannade av tjänstepersoner och
uppdelade enligt följande teman;

Miljö & Trafik - Christina Holmström och Maia Rostvik.

Natur & Kultur - Anders Dagsberg och Isa Lindqvist.

Föreningsliv & Skola - Anders Forsberg och Thomas Lindberg.

Övergripande & Generellt - Daniel Jarl och Björn Stafbom.

I denna del:
Får besökarna information om arbetet med FÖP Karby & Brottby,

samt chans att lämna synpunkter, funderingar och diskutera. 

Vid stationen finns 3 pannåer med olika syften;
Pannå 1- Information kring arbetet och processen.

Pannå 2- Mappning/pluppning på karta över kvalitéer och brister.
Pannå 3- Karta och låda för insamling av idéer, synpunkter, m.m.

Materialet kommer utgöras av kartor i A1-format, färgkodade
pluppar samt två olika slags synpunktsblad i A6-format, dels
onumrerade blad för insamling av generella synpunkter och

numrerade, som då också kan kopplas till nummer på kartan.

Vid stationen står Anna Dahlberg vid pannå 1 och informerar 
samt svarar på frågor om planprocessen. Pannå 2 & 3 stationeras 

omväxlande av Daniel Rogat och Niklas Åkerberg.

Processen & Mappning Ämnesstationer

Vi är här för att lyssna
Den 8 februari är ett tillfälle för Karby & Brottbyborna att berätta 
för oss tjänstemän och politiker hur de önskar att deras område 
kan utvecklas i framtiden. Vi är på plats för att inhämta synpunkter. 
De synpunkter som vi tar del av under kvällen kommer att sam-
manställas i en rapport som bifogas till den nya planen.  

Utgångspunkter
Karby och Brottby ska utvecklas och växa, frågan är hur. Fördjup-
ningen av översiktsplanen för Karby och Brottby har tidigare varit 
ute på samråd. De synpunkter som då inkom har sammanställts 
men ej o�entliggjorts. Synpunkterna är av stor vikt för det fortsatta 
arbetet med fördjupningen av översiktsplanen.  

I dagsläget har vi pekat ut fyra utvecklingsområden, vilka kommer 
redovisas på karta. Det är inom de utpekade utvecklingsområdena 
som den framtida utvecklingen i Karby och Brottby ska ske. 

Upplägg för Öppet hus 8/2

UPPLÄGG
Lokalen var disponerad och möblerad utefter tre stationer. 
Deltagarna fick själva välja i vilka stationer de ville delta i. 
Varje station var bemannad med både politiker och kommu-
nala tjänstemän. 

Bordssamtal
I denna del fick besökarna sitta ner vid bord för ”öppna sam-
tal”. Vid borden fanns politiker från olika partier represente-
rade för att delta i diskussionerna. Tjänstemän kunde också 
sitta ner för att delta i samtalet och diskussionen, i en mer 
lyssnande roll. 

Målet var att samtalen kring borden skulle vara levande och 
pågå under hela Öppet hus så att folk kunde delta i olika 
lång utsträckning.

Vid varje bord fanns en underlagskarta, pennor samt post-
its för deltagarna att använda sig av för att dokumentera 
diskussionen och rita in sina tankar på en karta. 

Processen och mapping/plupping
I denna del av lokalen fick besökarna information om det 
pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen för 
Karby och Brottby samt chans att lämna synpunkter, funde-
ringar och diskutera. 

Vid stationen fanns tre pannåer med olika syften:

• Pannå 1: Deltagarna fick information kring pågående ar-
bete med den fördjupade översiktplanen och processen.

• Pannå 2: Mapping/plupping på karta. Deltagarna fick 
sätta ut röda och gröna pluppar på ett ortofoto över 
området. Grön plupp placeras på plats som har kvalitéer 
som bör bevaras. Röd plupp placeras på plats som har 
brister och kan förändras till det bättre. 

• Pannå 3: Karta och låda för insamling av idéer och syn-
punkter.

Materialet utgjordes av kartor, färgkodade pluppar samt två 
olika slags synpunktsblad, dels onumrerade blad för insam-
ling av generella synpunkter och numrerade, som kunde 
kopplas till ett motsvarande nummer på kartan. 

Ämnesstationer
I denna del fick besökarna lämna synpunkter samt diskutera 
med berörda tjänstemän. Sakkunniga tjänstemän var place-
rade på fyra olika ämnesstationer. Stationerna utgjordes av:

• Trafik och miljö
• Natur och kultur
• Föreningsliv och skola
• Övergripande och generellt

Vid varje station fanns underlagskartor samt kommunala 
styrdokument för diskussionsunderlag. 

LokalenIllustration: Sweco Architects Fotografier från öppet hus
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RESULTAT OCH SAMMANFATTNING BORDSSAMTAL
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Bostäder

Förskola

Äldreboende
(Flera samtycker)

Gen väg för 
tung trafik

Skjutbanan:
- Ha skjutbanan kvar
- Flytta skjutbanan
- Skjutning fram till 9.00

Döda träd
Industri
Verkstad

Skola

Bra ställe för 
bostäder 
(Flera samtycker)

Rör ej befintliga skid-
spår och motionsspår
(Flera samtycker)

Träningsyta

Lokalgata

Bostäder

Småbebyggelse

Väg

Fyll ut hämtplats 
för buss

Bostäder i 
åkerkant 
(hyres)

Torg
Parkering
Äldreboende

Ingen byggnation 
inom markerat 
område

Obs. varken bilar 
eller bussar stannar 
vid förskolan

Bygga efter Vada-
vägen. Efter skolan 
mot Vada kyrka.

Ramp. Stort 
intresse för båt-
uppläggning

Jockes bro

Trevligt promenadstråk/
väg för gång och/eller 
cykel längs Husaån. Bind 
ihop Lussinge och  kyrkan 
samt samhället Brottby 
och badplats. 
(Flera samtycker)

Gång- och 
cykelväg längs 
Vadavägen

Bostäder i 
åkerkanten
Ingen biltrafik 
ut på åkrar

Skogen:
- Spara skogen (svamp/
bär, motion, fritid/skola)
- Viktigt friluftsområde
- Folk går i skidspåren
- Pulkabacke

Skogen:
- Elljusspår och 
hundpromenader 
korsar varandra
- Spara skogen 
(svamp/bär, mo-
tion, fritid/skola)
- Topografi
- Värna motions-
spår och skog

Förskola

Bostäder

Kyrkan viktig!
Verksamheter 
och aktiviteter

Äldreboende

Område avsett för 
att kunna etablera 
camping i privat regi

Bättre att fiska här

Befintligt båtområde. 
Idag läggs båtar ner i 
vattnet här men plat-
sen behöver fixas till. 
Ex. en ramp. (Flera 
samtycker)

ByggbartRestaurang 
och bostäder.
Äldreboende

Alternativ plats 
för badstrand

Badplats: 
- Idag badar många 
på privat mark. bad-
plats borde flyttas.
- Stranden är viktig 
och kan gärna vara 
större
- Nybbyggnation 
behövs efter strand-
huset förstört
- Borde vara fiskeför-
bud vid badplats

FartkamerorFörbättra lekplats 
och fotbollsplan

Äldre-
boende

Farlingt gods och buller 
längs E18. Behövs buller-
skydd ”med landskapet” 
(Flera samtycker)
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Illustration: Sweco Architects

SAMMANFATTNING PROCESSEN
Varför gör vi en fördjupad översiktsplan i området?
Planen ger vägledning för utveckling av fler bostäder och verk-
samheter i en attraktiv natur- och kulturmiljö. 

Vad har skett tidigare?
Planförslaget har tidigare varit ute på samråd. Detta pågick 
mellan den 22 februari och 31 maj 2013. Samrådsmöte hölls 
den 26 mars 2013. 

Vad händer nu?
Arbete pågår med att bearbeta planförslaget. Synpunkterna 
från öppet hus utgör ett viktigt underlag inför kommande 
planeringsinsatser. Den fördjupade översiktsplanen förvän-
tas anta under hösten 2017. 

Varför gör vi en fördjupad översiktsplan i området?
Planen ger vägledning för utveckling av fler bostäder och 
verksamheter i en attraktiv natur- och kulturmiljö. 

Vad har skett tidigare?
Planförslaget har tidigare varit ute på samråd. Detta pågick 
mellan den 22 februari och 31 maj 2013. Samrådsmöte 
hölls den 26 mars 2013. 

Under samrådstiden inkom många yttranden och samråds-
mötet lockade stort intresse och många besökare.

Vad händer nu?
Arbete pågår med att bearbeta planförslaget. Alla inkomna 
yttranden under samrådstiden har sammanställts i en sam-
rådsredogörelse. Denna utgör ett viktigt underlag inför kom-
mande planeringsinsatser. Den fördjupande översiktsplanen 
beräknas komma ut på granskning under våren 2017.

Illustration:  Sweco Architects.

Processen

RESULTAT OCH SAMMANFATTNING MAP-
PING/PLUPPING
På denna station fick deltagarna möjlighet att speci-
ficera vad som var bra/dåligt med specifika områden 
samt ge förslag på förbättringar. Idéer och synpunkter 
samlades in på mindre enkäter.

Generella och platsspecifika synpunkter kunde lämnas 
på en viss plats. Generella synpunkter samlades  in i 
en separat låda. Platsspecifika synpunkter angavs med 
ett nummer och motsvarande siffra redovisades på en 
karta. Reslutatet redovisas på följande sidor.

Generella synpunkter
• Att man ska bygga en gång- och cykelväg parallellt med 

riksväg 268 mellan Norrdal och Brottby. 
• Det är synd att exploatera skogsområdena med motions-

spår kring Karby. Det finns inte så mycket skog i närområ-
det Karby/Brottby/Sundby. 

• Dra om vägen– alla behöver inte köra mellan Tallstigen 
och skolan (återvändsgata vid Björksäter). 

• OBS! Måste ha säkra gång- och cykelvägar. Cykelväg mel-
lan Brottby och Angarn. 

• Skjutbanan ska flyttas. Farlig och mycket störande. 
• Detta möte var helt värdelöst. Tack!
• Vi vill ha seniorboende på en central plats i Karby/Brottby 

(nedanför Tallstigen). 
• Äldreboende och trygghetsboende måste finnas lokalt i 

Brottby.
• Vi äldre önskar en ”Träffpunkt” även här i Brottby-Karby.  

Blir det något äldreboende här?
• Bort med skjutbanan! Tänk på flyktingarna och på oss 

som bott här över 50 år och är trött på allt skjutande som 
hörs tydligt, mest på sommaren.

• Annat byggande – viktigt med blandning hyresrätt, 
bostadsrätt.

• Låt pensionärerna bo kvar, bygg utefter deras behov 
också. Ex trygghetsboende, seniorboende, mm. Lokaler 
att mötas i. 

• Cykelväg mellan Vallentuna och Brottby/Karby bör 
skapas. 

• Glöm inte små företagslokaler centralt. Ex. blomsteraf-
färer, fotvård, mm. 

• Samlingslokaler och gemensamhetslokaler.

Synpunkter till nummerkata
1. Gång och cykelväg mellan Bilisten och Össeby kyrkan. 
Området runt busshållplatsen/trafikplatsen kan förbättras. 
Övergångsstället mot bron över E18 känns otrygg för barn 
att korsa på väg till/från skolan i Karby. Dålig sikt åt vänster/
väster när man kommer söderifrån och stannar vid stopp-
skylten. Många hämtas med bil vid transformatorstationen 
och man kör då över och parkerar ofta på gång- och cykel-
banan. Området blir ofta geggigt och sönderkört. 

2. En cirkulationsplats behövs i korsningen gamla Norrtäl-
jevägen/Åkersbergavägen, dels för att få ner hastigheten på 
trafiken och säkrare trafikmiljö. Större ICA-affär med lokaler 
för andra näringsidkare som frisering, fotvård, cafeteria, bok-
café, systembolag, större bibliotek. Cykelväg till Vallentuna 
– mkt miljövänligt och hälsosamt. 

3. Cykelväg till Össby-Garns kyrka.

4. Cykelväg till Vada kyrka.

5. Ta bort busshållplatsen. Farligt för alla. 

6. När man kommer med bil från Stockholm och kör av vid 
Brottby trafikplats och ska svänga mot Karby eller Brottby så 
är det väldigt svårt att se om det kommer någon bil,. Räcket 
skymmer och bron över motorvägen gör att man ser bilarna 
sent. 

7. Tillskapa äldreboende eller trygghetsboende så att Össe-
bybor inte tvingas flytta till Vallentuna C när vi blir gamla. 
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Fördjupad översiktsplan för Karby & Brottby
Öppet hus 8 februari 2016
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8. Cykelväg mellan Angarn och Brottby och fortsättning mot 
Vallentuna. 

9. Kollektivtrafiken måste ha mycket tätare turer. Ta och se 
över hur sällan buss 665 går!

10. Busshållplats på E18 vid Körlingevägen/Sjöbergsvägen 
vid bron över E18. 

11. Gångbro över E18/kanalen. Knyta ihop Sundby med 
Karby.

12. OBS. Använda sig av de lokala egenföretagare som har 
spetskompetens. Bygg, el. osv. 

13.Skapa härliga gångstråk och parker (plupp 13).

14. Allaktivitetshus och träffpunkt Brottby. Flytta infartspar-
keringen ner på åkern närmre busshållplatsen. 

20. Ingen genomfart till Målstavägen från Sunnerstavägen.

21. Bevara Sunnersta gravfält/lämningar.

22. Bevara skogsområdet runt vattentornet mot/längs Mål-
stavägen. Viktigt med närhet till skogen för skolans del

23. ICA måste kunna bygga ut utan att själva behöva ta 
fram en ny detaljplan av egna medel. Om inte kan hela pla-
neringen läggas ned – affären kommer inte att räcka. 

24. Kommunen måste bry sig om de få kulturhistoriskt 
intressanta byggnader som finns i Karby/Brottby.

25. Bevara grönytorna mellan nu befintlig väg och husen. 
Pulkabacken, lekplats och övriga gröna ytor ner mot ån.

26. Vi tycker att kommunen borde ansvara för vägunder-
hållet i Sundby villaområde. Det känns konstigt att vi ska stå 
för alla de kostnaderna själva – vi betalar ju lika mycket skatt 
som andra i kommunen. Vi bor ju numera rätt centralt ändå 
(postnr 186 70).

27. Vi vill att de återbygger de vackra ladorna som brann 
ner.

28. Vi har i tidigare samråd lämnat synpunkter på utvidg-
ning av Karby industri-område. Vi bor i närliggande fastighet 
Karby 3:183 och är redan idag bullerstörda av verksamheter-
na. Vi vill inte att området utvidgas i nordostlig riktning då vi 
ligger i förhärskande vindriktning. Utvidgning bör istället ske 
rakt söderut och att bergknallar/skog sparas.  

RESULTAT OCH SAMMANFATTNING ÄMNESSTATIONER

Sammanfattande anteckningar från de synpunkter som 
deltagare lämnade vid stationen ”Natur och kultur”. På 
kartan ovan har åtgärder ritats ut. Anteckningarna nedan 
är komplement till kartan.

• Spara dalgången mot Sunnersta.
• Bevara eljusspåret och rekreationsområden runt Karby.
• Kommunal badplats önskas i Garnsviken (gärna där det 

låg en tidigare kommunal badplats och simskola).
• Leda om Vadavägen och ha ett stop vid IP.
• Bevara skogen vid Karbyskolan. Skolbarnen använder 

skogen. Ett av anledningarna att bo där.
• Att skapa nya bostadsområden, exempelvis områden 

på var sida om Vadavägen samt gröna ytorna i slutet av 
Karby efter Björkvägen och Ekvägen.

• Inte klämma in bostäder med ett skohorn som tidigare.
• En anledning till att bo i Karby och flytta ut dit är närhe-

ten till naturen, den vill man ha kvar.
• Dalgången viktig.
• Siktlinjer viktiga mellan olika områden.
• Inte bygga på marken som idag är grusplan och används 

som mötesplats för bilar (Brottby).
• Önskar gång och cykelväg till kyrkan.
• Gång och cykelväg mellan Karby/Brottby och Vallentuna 

centrum, uppmuntrar till motion.
• Ridleder, kanske några längs med gc-vägar
• Förtäta inne i bostadsområdena, ej utanför.
• Vårdcentral.
• Äldreboende nära service.

• Småskaligheten och naturen viktig för boende.
• Bevara biblioteket - viktigt.
• Allaktivitetshus för diverse aktiviteter, hembygdsgården 

för liten.
• Ekonomisk förening som ska startas upp vill samarbeta 

med kommunen. Till exempel att restaurera upp Sundby/
Brottbytorpet och Mejeriet tillsammans med nyanlända 
och sedan tidigare bosatta brottbybor. Funderar på om 
Sundbytorpet kan vara en plats för exempelvis under 
vintern för fika och byte till skidor, Mejeriet en viktig 
byggnad även den som kan användas till något, kanske 
kafé, aktivitetshus etc etc.
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Sammanfattande anteckningar från de synpunkter som 
deltagare lämnade vid stationen ”Miljö och trafik”. På 
kartan ovan har samtliga åtgärder ritats ut. Anteckningar 
nedan är komplement till kartan. 

1. GC-väg mellan Bilisten – Kyrkan – förskola – bad  
plats vid Brottby har utlovats men inte genomförts.   
Trafikfarligt att som oskyddad trafikant färdas längs vägen.

2. Samma som punkt 1. GC-väg mellan knutpunkter (längre 
sträckning än punkt 1).

3. Vid Sunnerstaområdet finns lokala lekplatser som är 
välbesökta. Viktigt att denna väg inte kopplas samman med 
övrigt vägnät i centrum (Karby) och på så sätt fungerar som 
en genomfartsväg.

4. Mindre storlek på bussar efterfrågas då vägen är väldigt 
smal på denna sträcka.

5. GC-väg som knyter ihop Brottby – Angarn – Vallentuna 
efterfrågas.

6. Möjligt område för utveckling av bostäder (Brottby).

7. Möjlighet att begränsa andelen tung trafik utanför skolan 
efterfrågas.

8. GC-väg till Vada kyrka från Karby.

9. Gångvägar som knyter ihop orter och lokala besöksmål.

10. Vid IP (Karby) finns välanvända motionsspår som är 
högt uppskattade av boende – bevara dessa!

11. Begränsa hastigheten på Vadavägen. Trafiksituationen 
upplevs som farlig för de boende längs vägen samt att has-
tigheten in i Karby tätort är hög.

12. Busshållsplatsen är trafikfarlig såsom den är utformad 
idag.

13. (Punkt 13 – 16) avser önskemål om flera cirkulations-
platser där det idag är korsningar.

17. Led ej trafik in mot centrum och Karbyskolan där det 
redan idag är en ohållbar situation vid hämtning och läm-
ning av barn.

18. En alternativ startpunkt till motionsspåren kan vara vid 
Sunnerstaområdet, men med omklädningsrum, parkering 
m.m. fortfarande vid IP så att motionärer går till starten på 
motionsspåren.

19. Ny avfart från E18 vid Sjöbergsöverfarten efterfrågas, 
för att undvika tunga/farliga transporter genom tätorten när 
dessa ska till verksamhetsområdet.

20. Trafik/risk för personer, särskilt barn, till följd av bris-
tande busshållplatser, GC-vägar etc. längs vägarna. Problem 
med trafiksituationen vid Karbyskolan

21. Hög hastighet upplevs längs Gamla Norrtäljevägen. 
Ytterligare en fartkamera efterfrågas vid Brottbyområdet (en 
fartkamera finns idag vid Karby).
22. Busshållplats längre söder ut på E18 efterfrågas. Idag är 
det omständligt för personer som bor på landsbygden/södra 
delarna av Karby – Brottby att ta sig till Stockholm respektive 
Vallentuna tätort då de först måste ta sig till centrala Karby – 
Brottby, en omväg på flera kilometer.

23. Boende påtalar att det i egna brunnar för dricksvat-
ten (landsbygden) förekommer höga halter av klorid och 
radon. Önskemål om möjlighet att ansluta dessa hushåll till 
kommunalt VA finns. Enighet bland boende på landsbygd 
om anslutning finns inte, då vissa inte vill bekosta en sådan 
påkoppling.

24. Viktigt att någon accessväg/genomfartsväg mellan Sun-
nerstaområdet och Karbyskolan inte anläggs.

25. Större infartsparkering, framförallt på Karbysidan ef-
terfrågas. Vid infartsparkeringarna bör också laddstolpar för 
miljö/elbilar finnas.

26. Utveckla nya motionsspår och koppla samman dessa 
med befintligt elljusspår. Gäller framförallt åkermarkerna 
kring Karby gård.

27. Förenkla för boende att installera solpaneler på fast-
igheterna genom ett principbeslut som bygglov kan följa. 
(Generellt JA från bygglov).

28. Sammankoppla GC-väg med motionsspår för att öka 
tillgängligheten till dessa.

29. Önskemål framförs om att Norrtäljebussarna går läng 
med Gamla Norrtäljevägen (med två extra stopp, i ex. 
Rimbo) för att få större upptagningsområde utan att påverka 
tidtabellen alltför negativt.

30. Trafiksäker övergång till Sunnerstaområdet (över Gamla 
Norrtäljevägen) efterfrågas.

31. Förslag om matarväg som går parallellt med E18 efter-
frågas, för att undvika att tunga/farliga transporter leds in i 
tätorten. Behåll skogen som bullerskydd.

32. Skogen som idag finns vid verksamhetsområdet fung-
erar som bullerskydd, viltpassage samt är en uppskattad 
rekreationsskog där exempelvis svampplockning sker.

33. Utöka området i FÖP:ens sydvästra del för att möjlig-
göra för mer bostadsutveckling.

34. Förslag om ny vägdragning vid Brottby för att leda om 
tung trafik från området vid Lilla Garn. Vägen där är idag 
väldigt smal och problematisk.

Generella kommentarer:
• Det kan vara OK med en något lägre standard på gångvä-

gar till en början (exempelvis i grus), för att sedan för-
bättra statusen på dessa när ekonomin tillåter. Det viktiga 
är att det finns goda möjligheter att förflytta sig till fots/
cykel inom och mellan målpunkter i Karby och Brottby 
med omnejd.

• Hämtnings- och lämningssituationen vid Karbyskolan 
upplevs som problematisk och en trafikrisk. Situationen 
är inte hållbar idag och många ”tvingas” lämna sina barn 
med bil till följd av att säkra skolvägar (GC-vägar) saknas.

• Efter etableringen av konstgräsplaner upplever boende 
att den ”öppna” och ”fria” ytan för friluftsliv försvann 
– exempelvis entrén till motionsspåren. Konstgräspla-
nerna är fina men är inhägnade och känns inte allmänt 
tillgängliga.

• Det är viktigt att visa hur ekonomi och investeringar 
kommer Karby- och Brottbybor till nytta – exempelvis 
genom GC-vägar och annan upprustning. Det finns idag 
en känsla av att skattepengar går in men åtgärder tillbaka 
till bygden saknas.

• Viktigt att belysningen längs med GC-vägar fungerar väl 
och planeras bra. Det ökar tryggheten och tillgänglighe-
ten till dessa.

• Siktlinjen från område söder om Sunnersta in mot Val-
lentuna är väldigt vackert och värt att bevara. Består idag 
till stor del av åkermark.

• Generellt bra att skogsområden bebyggs istället för 
åkermark.

• Belysningen på Karbyskolans skolgård är dålig och behö-
ver åtgärdas.
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