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Det var en trevlig stämning och besökarna var intresserade 
och engagerade. Som alltid är åsikterna spridda men det 
var mycket positiv respons från besökare som uppskattade 
att kommunen hade ett öppet hus. De flesta var glada och 
tackade så mycket när de gick därifrån. De flesta besökare 
stannade länge, de kom vid 17 och gick efter klockan 19 och 
det var inga nya besökare som kom efter klockan 19. Över 
100 personer kom på öppet hus, det var ungefär lika många 
män som kvinnor och det var olika åldersgrupper där. 
Många pensionärer var där men även många barnfamiljer. 

Tilde Ericsson
Praktikant, planeringsavdelningen Vallentuna kommun

Öppet hus
Inledning

Platsfoto
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öppet hus · inledning

Inledning
Tisdagen den 3 september mellan klockan 17–20 arrang-
erades ett Öppet hus i Kårstaskolan. Öppet hus var det 
första steget i arbetet med den fördjupade översiktsplanen 
för Kårsta och Ekskogen. Eftersom öppet hus anordnades 
i ett tidigt skede så fanns det inget planförslag att reagera 
på. Syftet med öppet hus var att boende och andra intres-
serade i Kårsta och Ekskogen skulle ges möjlighet att samlat 
diskutera utvecklingen av orterna och komma med input till 
det kommande planförslaget. Politiker och tjänstemän från 
kommunen fanns representerade för att diskutera, svara på 
frågor, ta emot förslag och synpunkter. 

I denna sammanställning redovisas de synpunkter och 
idéer som inkom under kvällen för Öppet hus. Materialet 
kommer utgöra viktigt underlag för det kommande planför-
slaget och bifogas som rapport till den fördjupade översikts-
planen. 

Bakgrund
En fördjupad översiktsplan kommer att tas fram för Kårsta 
och Ekskogen med start nu. En fördjupad översiktsplan tas 
fram för ett delområde där kommunen vill vägleda ut-
vecklingen i mer detalj. En fördjupad översiktsplan ändrar 
den kommuntäckande översiktsplanen för det område 
fördjupningen omfattar. Intresset för utvecklingen av or-
terna är stort och det är således viktigt att både pågående 
användning och framtida förändringar i den fysiska miljön 
tillsammans blir en bra och välförankrad helhet. Syftet med 
framtagandet av den fördjupade översiktsplanen är att ge 
tydlig vägledning för hur den fysiska miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras i den efterföljande planeringen.

Utgångspunkter
Utgångspunkten i den kommande fördjupade översiktspla-
nen är att Kårsta och Ekskogen ska utvecklas med utgångs-
punkt från Roslagsbanan och den nationellt intressanta kul-
turmiljön. Kårsta och Ekskogen ska vara attraktiva, naturnära 
och småskaliga stationssamhällen.

Upplägg
I lokalen för öppet hus fanns ett flertal stationer utplacerade. 
Deltagarna kunde röra sig fritt mellan stationerna under 
tiden för öppet hus. Vid respektive station fanns aktiviteter 
där deltagarna på olika sätt kunde få sina synpunkter hörda. 
I matsalen placerades de stationer som berörde den fördju-
pade översiktsplanen. Materialet från dessa stationer har 
sammanställts och presenteras i denna rapport.

Under öppet hus fanns även ett flertal informativa 
stationer som berörde annan pågående planering och ut-
byggnad inom området för den fördjupade översiktsplanen. 
Deltagarna gavs information om pågående utbyggnad och 
planläggning i Rickebyområdet. Representanter från Ros-
lagsvatten informerade om pågående projekt och svarade på 
generella VA-frågor. Roslagsvatten höll även en föredragning 
om VA-utbyggnad på Kårevägen. Även SL var på plats och 
höll presentation om Roslagsbanans pågående och framtida 
utveckling. Anteckningar och diskussioner från dessa statio-
ner ingår inte i denna sammanställning utan har noterats av 
stationsansvariga tjänstepersoner. 

Processen för framtagandet av en fördjupad översiktsplan
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öppet hus · inledning

Station 1 - Information
Vid denna station informerades deltagarna om upplägget för 
öppet hus. Det gick även att ställa frågor om den fördjupade 
översiktsplanen och processen.

Station 2 - Mapping
Vid denna station fick deltagarna bidra med lokalkännedom 
om Kårsta och Ekskogen samt komma med input till det 
kommande planförslaget. Aktiviteten innebar att pluppar 
placerades på platser som deltagarna ansåg fungerar bra 
och platser som deltagarna tyckte kan förbättras. Det var 
även möjligt att lämna en kommentar/motivering till den 
utplacerade pluppen.

Station 3 - SWOT-analys
Vid denna station kunde deltagarna diskutera ämnesspe-
cifika frågor med tjänstemän från kommunen. Det fanns 
en SWOT-analys för varje ämnesområde; ”trafik och miljö”, 
”näringsliv och skola” och ”kultur, natur och fritid”. Aktivite-
ten innebar att deltagarna skrev ner vilka styrkor, svagheter, 
hot och möjlighet som en utveckling av Kårsta och Ekskogen 
skulle innebära för dem.

Upplägg för öppet hus

Station 4 - Kreativ hörna
Vid denna station fick deltagarna skriftligen lämna generella 
förslag som berör den fördjupade översiktsplanen. Delta-
garna gavs också möjlighet att diskutera idéer och synpunk-
ter med bland annat projektledare, samhällsbyggnadschef, 
planchef, politiker och andra boende i Kårsta och Ekskogen. 
Om det kom fram någonting under diskussionerna kunde 
detta noteras på en post-its lapp och placera på en karta. 
Vid denna station serverades fika. 

Station 5 - Kårsta-Rickeby
Vid denna station fick deltagarna information om utbyggnad 
och planläggning i Kårsta-Rickebyområdet som ligger inom 
området för den kommande fördjupade översiktsplanen. 
Vid stationen fanns tjänstemän från kommunen som kunde 
ge svar på eventuella frågor. 

Station 6 - Roslagsvatten
Vid denna station fick deltagarna information om VA-
utbyggnad längs Kårevägen och anläggande av en vatten-
reservoar inom området för den kommande fördjupade 
översiktsplanen. Representanter från Roslagsvatten fanns vid 
stationen för att svara på generella VA-frågor. Roslagsvatten 
höll även en informativ föredragning i separat klassrum.
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Sammanställning
Station 1 Information

Beskrivning
Vid denna station hälsades deltagarna välkomna och infor-
merades om upplägget för öppet hus. Deltagarna gavs också 
möjlighet att ställa frågor om den fördjupade översiktspla-
nen och processen.

Syfte
Syftet med denna station var att ge deltagarna information 
och möjlighet att ställa frågor. 

Platsfoto station 1

Rummet för den fördjupade översiktsplanen
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Sammanställning
Station 2 Mapping

Beskrivning
Vid denna station fick deltagarna röda och gröna pluppar 
som de skulle placera på ett ortofoto. Grön plupp skulle pla-
ceras på en plats som de ansåg fungerar bra och röd plupp 
på en plats som skulle kunna förbättras. Deltagarna lämnade 
även en kommentar/motivering till den utplacerade plup-
pen. Kommentar/motivering noterades på separat plansch 
vid motsvarande färg och nummer som den utplacerade 
pluppen.

Syfte
Syftet med denna station var att ge deltagarna möjlighet att 
bidra med sin lokalkännedom och kunskap om området. 

Resultat
Resultatet från denna aktivitet presenteras på efterföljande 
sidor. Materialet kommer att utgöra underlag för det kom-
mande planförslaget.

Platsfoto station 2
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sammanställning · station 2 mapping
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EN BRA PLATS - KOMMENTARER
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Skogen i detta område är väldigt välbesökt 
och nyttjas i alla årstider. Många fina stigar 
och vackra områden. Detta område är ett 
viktigt värde för många i byn.

Idrottsplanen kan utökas med konstgräs 
och läktare. Varför inte flytta Kåreval-
len hit?

Fin plats och miljö med en spännande 
historia. Rabarber - väderstation.

GC-väg mellan stationen och hembygds-
gården.

Planläggning bostäder. Finns planen kvar? 
(Össebyhus tid)

Sparren. Promenad från tågstationen till 
bad och natur. Motionsspår från stationen.

Ovärderlig skog!
Bevaras för biologisk mångfald och 
friluftsliv.

Plats för framtida affär utöver lanthandeln.

Vacker meandrande å (Lillån). Vacker 
björkbacke med mycket blommor och 
djurliv i vatten och på land. 

Lämpligt till bostäder

Bostäder. Fortsätta på Össeby kommuns 
planer.

Den kommunala badplatsen är fint 
underhållen och populär. Förutom klotter 
en mycket fin plats.

Viktigt att bevara denna skog då den är 
välbesökt av både skolbarn, byborna men 
även personer utifrån Kårsta.

Funktionen med utegym är bra och bör 
bevaras i byn.

Exploatera bostadsområde. Gränsdragning 
för planområdet mer nordost.

Behov av cirkulationsplats för trafik in till 
Kårsta.

Bra plats för exploatering.

Behov av ny komplett idrottsplats.

Bevara Kårevallen men komplettera med 
idrottsplats vid skolan.

Se nummer 2.

Värdefull äldre kulturmiljö

Fina hällmarker

Se nummer 12.

Bevara Kårsta stationssamhälle lantligt.

Bra område att exploatera.

Fantastiskt vacker skog. Utnyttjas av 
många.

Bevara denna skog som inbjuder till skogs-
promenader och rörelse i naturen.

Vacker bebyggelse i kulturmiljö.

Våtmarksområde som renar vattnet och 
bevarar biologisk mångfald. Bygg våtmark-
spark och spänger!

Jättefin sjö som man gärna går och joggar 
runt. Bygg ett motionsspår.

Resultat station 2

sammanställning · station 2 mapping
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Stigen till badplatsen hade kunnat till-
gänglighetsanpassas i någon utsträckning.

Otrygg plats. Gärna en säker övergång/
trottoar för alla som går till tåget. Gärna 
30 kvm/h förbi Kårsta del sol. OBS! Många 
barn till och från tåget.

Utveckla gärna sportområde eller lekpark. 
Uppmuntra till rörelse och motion.

Gärna mer än en badplats runt bergsjön. 
Bryggor på andra sidan badplatsen.

Lekplatsen för barn.

Mera sand.

GC-väg till Söderhall.

Farthinder mellan Bergsjön 2–6. 

Mer friluftsliv runt Bergsjön.

Försköna ”torget”. ”Gröna” området med 
planering sköts dåligt., kan ev. tas bort.

Övergångställe mot busshållplatsen över 
Kårstavägen - sikten är usel!

Utfarten Kårstahöjden mot Kårstavägen 
dålig sikt och farlig. Kan rätas ut!

GC-bana längs Kårstavägen saknas. 
Trafikfara.
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EN PLATS SOM KAN 
FÖRBÄTTRAS - KOMMENTARER
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Utegym till Ekskogen.

GC-väg till Ekskogen från Kårsta.

Farthinder (gupp) vid övergångställena på 
Kårstavägen vid skolan. 

Potentiellt café.

Möjlighet till nya bostäder.

Förläng befintlig GC-väg längs Kårstavägen 
ända ner till/över järnvägen.

Lekplats (kommunal).

Otrygg smal väg till hållplatsen (mot 
Söderhall). Breddning/trottoar till hållplats 
alternativt flytta hållplats till precis vid 
skolan.

Sparren, en fantastisk sjö. Badplats, gång-
väg och motionsspår samt ev. belysning. 

Bergsjön, en oas för ogräs. Vem har 
skötselansvar?

Inför 30 km/h redan innan busshållplats.

Gör större hållplats. Många åker buss 
från denna hållplats på morgon och 
eftermiddag.

I samarbete med SL röja banvallen för 
promenad och ridväg. Kårsta - Sjöändan - 
Rimbo. Ev. 50% belagd och 50% grus.

I samarbete med SL bygg GC-bana 
längs järnvägsspåret mellan Kårsta och 
Ekskogen.

Möjlig sträckning GC-väg för att följa 
höjdkurva och dra längs befintliga vägar 
och knyta samman Ekskogen - Kårsta 
by - Kårsta.
Konstfrusen bandybana.

Farlig övergång för barn som ska gå från 
Kårevägen till stationen.

Trafiklösningar till och genom centrala Val-
lentuna. Tex. Ormsta/Lindholmen.

Bygg ut gymnastikhallen mot bandy-
planen.

Resultat station 2

sammanställning · station 2 mapping
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Sammanställning
Station 3 SWOT-analys

Beskrivning
Vid denna station fick deltagarna göra en SWOT-analys inom 
ämnesområdena;

• Trafik och miljö
• Kultur, natur och fritid
• Näringsliv och skola

Deltagarna fick placera post-its-lappar med styrkor, svag-
heter, hot och möjlighet som en utveckling av Kårsta och 
Ekskogen skulle innebära för dem. Vid stationen kunde 
deltagarna diskutera förslag och synpunkter med repre-
sentanter från kommunen som arbetar inom respektive 
ämnesområde. 

Syfte
Syftet var att ge deltagarna möjlighet att diskutera befintliga 
förhållande och framtida utveckling av Kårsta och Ekskogen 
tillsammans med representanter från kommunen. Deltagar-
na fick ge input gällande de viktigaste identifierade proble-
men och de största möjligheterna i Kårsta och Ekskogen 
samt ge en nulägesbild av det befintliga tillståndet i orterna. 

Resultat
Resultatet från SWOT-analyserna presenteras på efterföl-
jande sidor. Materialet kommer att utgöra viktigt underlag 
för det kommande planförslaget. 

SWOT Begreppsförklaring

Styrkor 

Interna egenskaper. Beskriver nuläget och det befintliga 
tillståndet. Ex. Kårsta och Ekskogen är stationer längs 
Roslagsbanan.

Svagheter

Interna egenskaper. Beskriver det befintliga tillståndet. 
Ex. Det saknas gång- och cykelbana mellan Kårsta och 
Ekskogen.

Möjligheter

Externa egenskaper. Beskriver en önskad framtidsbild. 
Ex. Roslagsbanan förlängs.

Hot 

Externa egenskaper. Beskriver en hotad framtidsbild. Ex. 
Viktiga servicefunktioner tvingas läggas ner eller flytta 
verksamheten.
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Platsfoto station 3
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Resultat station 3 - kultur, natur och fritid

sammanställning · station 3 sWot-analys
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Sammanställning resultat station 3 - kultur, natur och fritid

sammanställning · station 3 sWot-analys

Styrkor 

• Orienteringsskogar som kan användas av andra kommuner
• Stora värden i natur- och friluftsliv
• Närhet till bad, natur och friluftsliv
• Tåget - klimatsmart
• Biblioteket!
• Bra kommunikation tåg/väg. Närhet till E18.
• Sparren
• Bonden Backa gård
• Kårevägen = fin ”kulturväg”. Bör bevaras.
• Kårsta Del Sol
• Lantligt läge nära storstad
• Golf Kåre
• Nära Arlanda
• Kosläppet
• Naturområden nära och tillgängliga - utnyttja gärna detta 

när fler bostäder ska byggas - lämna gröna oaser. På 
Kårstahöjden finns fina hällmarksområden som inte borde 
sprängas bort.

• Äldre bebyggelse längs Kårstavägen och Kårevägen. Sta-
tionshuset + uthus (behöver rustas).

• Skogen, naturen nära, badsjöar
• Bergsjön och Bergsjöbadet
• Bygdegården
• Behåll Bergsjön som en fin tjärn. Några extra badbryggor 

är ok.

Möjligheter

• Skapa en balans där Kårsta utvecklas med tillgängliga natur-
områden nära och i byn.

• Cajsa Warg eller Paradiset butik
• Anlägga våtmarkspark vid Bergsjön (tex. vid slutet av Berg-

sjövägen)
• Lyft fram och synliggör de fina brons- och järnåldersarvet. 
• Tåg 2 * timme
• Café vid stationen
• Studentbostäder nära stationen
• Bevara handelsträdgård, naturen och kulturen
• Cykel/promenad mellan Kårsta och Ekskogen - Lindholmen
• Elljusspår runt Bergsjön som knyts ihop med Kårevallen
• ”Bergsjön runt” motionslopp! (Förutsätter att motions-

slingan kring bergsjön byggs)
• Elljusspår runt Bergsjön och flytta utegymmet i anslutning 

till den
• Affär, café
• Bevara kulturbygdskänslan i hus och stil
• En till lekplats - barnen leker hela dagarna i skolan och 

förtjänar omväxling
• Större gymnastikhall
• Plantera mera för det är kul
• ”LEA” coompanjon
• Bio, teater och basketplan

• Förnya ”sportytan” (idrottsplats) och lekplatser
• Skolan, natur, modern
• Arbeta för fiskekort i Sparren + kommunal badplats
• GC-väg mellan Kårsta - Söderhall och Kårsta - Ekskogen 

borde finnas
• Ha kvar stora skogsområden i byn när nya områden tillkom-

mer. Byns karaktär bevaras.
• Naturvärden försvinner
• Stenugnsbageri
• Mera ute. Mate i skolan och mer natursaker.
• Gärna motionsspår
• Lekplatser för barn och vuxna
• Tänk trä- och naturstil och naturmaterial. Bygg i stil med 

det - Eko by
• Omvärldsspaning. Rid på vågen att människor vill och behö-

ver bo på landet. Grönt! Ju mera digitala liv vi lever desto 
större behov av nedkoppling

• Elljusspår + kvällsöppet omklädningsrum i anslutning till 
skolan Kårsta

• Promenadstråk längs banvall Kårsta station till sjöändan
• Fixa till Bergsjön och Sparren (Sand, bryggor, papperskorgar, 

meditationsplatser)
• Ökad puls kring stationen. Bostäder.
• Konstisbana på Bergsjöplan
• Elljusspår runt bergsjön och in mot skogen
• Bygg gärna områden med bykänsla. Dvs. likadana bostads-

hus. Bra exempel finns i Lindholmen.

Svagheter

• Inte bygga för mycket vägar. Det kanske inte får plats med 
husen.

• Osäkra vägar. Svårt att med cykel ta sig mellan byar eller 
bussar (E18).

• Barnen måste få en juste och rolig kommunal lekplats
• Busshållplatser. Speciellt vid Kårstavägen. Hela bussträckan.
• Avsaknad av cykelväg
• Gles trafik på Roslagsbanan. 1-timmestrafik.
• Skid- och löpspår men ej vid Bergsjön

Hot

• Att ej bevara de olika karaktärerna i de olika områdena, gäl-
lande byggnader, skogsområden, trädgårdar

• Elljusspår - onödigt resursslöseri och förstörande av de 
vackra naturliga stigarna

• Att Kårsta byggs som en standardförort (asfalt och belys-
ning)

• Att inte bevara ”kulturbygden” i de nya byggnaderna
• Natur- och kulturvärden försvinner
• Utvecklingen får inte gå före naturen
• Inte bygga för mycket lägenheter i skogen för djuren
• Att man river hus mindre
• Inflygning till Arlanda, mycket buller.
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Resultat station 3 - trafik och miljö

sammanställning · station 3 sWot-analys
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Sammanställning resultat station 3 - trafik och miljö

sammanställning · station 3 sWot-analys

Styrkor 

• Gång- och cykelväg mellan Kårsta och Ekskogen längs Lillån.
• Norrhall bergtäkt
• Kårsta naturbygd.
• Tåg är klimatsmart. Närheten till E18 ett bra alternativ.
• Infartsparkering vid Kårsta station
• 30-zon super vid skola
• Björkbackar och blomrikt landskap vid Lillån, nära Ekskogen
• Smala vägar, folk kör långsamt, förläng 30 km/h ner till järn-

vägen. Gångfartsområden i samhället och farthinder?
• Lillån bör bevaras meandrande. Unik och ett värde för 

området
• Lantligt läge nära storstad
• Tvärförbindelse till Arlanda saknas
• Ta vara på fina grusvägar. Promenadstråk.
• Fantastisk utsikt och kulturmiljö runt Kårsta kyrkby. Bevara 

den!
• Låt de obelysta grusvägarna på Kårevägen vara, de är ovan-

liga i (tät)bebyggt område och så charmiga och lugna.
• Flerbostadshus på kommunal mark vid station i Kårsta

Möjligheter

• Utveckla resandet med tåg till vår natur. Bad, naturen.
• Fixa ”badplatserna”. Ta upp våra vandringsspår
• Cykelväg och gångväg längs Kårstavägen ner till/upp till 

Stationsvägen). Gångväg till stationen krävs. 
• Cykelväg på Kårstavägen
• Rekreation och naturspår som passar in i miljön
• Bredda ej vägarna till kommunens standard. Förläng 

gångväg som nu går från torget till stationen ända fram till 
järnvägskorsningen.

• Låt banvallen norr om Kårsta bli en underhållen led för 
friluftsliv.

• Stationen bör vara ett nav och en målpunkt
• Bergsjön. Gärna flera badplatser och badbryggor.
• Tätare trafik på bussar och tåg
• 30-zon dygnet runt genom HELA centralorten (även lör, 

sön)
• Förläng gärna 30-zonen genom hela Kårsta förbi Kårsta Del 

Sol
• Utveckla Kårstas ”villaträdgårdar”. Viktigt för biodiversitet 

och en bra inriktning för gestaltning. Handelsträdgården är 
nu endast ett öppet fält

• Kårsta kan bli Vallentunas naturpärla! Det är möjligt att från 
hela Roslagsbanan komma och plocka svamp, bada eller 
vandra.

• Cykelvägar/gångvägar mellan Kårsta och Söderhalls trafik-
plats och mellan Kårsta och Ekskogen vill vi ha.

• Bevara miljön längsmed Kårstavägen. Uppväxta träd (biodi-
versitet) samt buskar och häckar)

• Gamla banvallen norrut borde röjas för att bli ett prome-
nadstråk upp till Rimbo. Från Rimbo ner till Ekskogen.

• Roslagsbanan: Förläng till Rimbo i befintlig spårkorridor
• Jättefin grillplats nordost om Kårsta. Utveckla tillgänglighe-

ten genom bättre naturstigar genom Sättra
• Cykelväg från Ekskogen till Kårsta längs med spåret (Roslags-

banan)
• Knyta samman Ekskogen - Kårsta med Lindholmen och Val-

lentuna med cykelväg
• Roslagsbanan: Minst 30 min-trafik under rusningstid
• Gång- och cykelbana mellan Kårsta och Ekskogen
• Förgrening från huvudledning vatten Norrtälje - Vallentuna 

in till Kårsta/Ekskogen för ökad säkerhet i försörjning
• Målpunkter för trafik och gc-väg. Kyrkan, bygdegården, 

stationerna, skolan, fotbollsplan och (Bergsjön)
• Cirkulationsplats vid Kårsta torg för att få utfarten från Kår-

stahöjden säkrare och även sänka farten genom Kårsta.

• Låt de små vägarna vara kvar, de är en del av karaktären. Gör 
istället mötesplatser och låga hastigheter.

• Leader-område. EU och regionen, man kan söka pengar för 
att utveckla glesbygd för friluftsliv och integration.

• Utnyttja natur och miljö för att utveckla en naturprofil på 
förskola och skola.

• Kommunen bör bekosta vägarna för att få fart på exploate-
ringen.

• Gör inte tomterna för små. Stora villatomter behåller själen i 
Kårsta. Tomter på 1500-2000 m3.

• Breddning + cykelplats på väg Kårsta - Söderhall.
• Förslag: Förläng befintlig gc-väg (från skolan längsmed Kår-

stavägen till Eriksdal) vidare ända ner till Kårevägen + över 
järnvägen (istället för ny trottoar.

• Kårsta skola borde utvecklas för naturskola. Området runt 
bergsjön bör bli ”vattenpark” med spånger.

• Ställ miljökrav (energi, material, VA etc.) på nya hus.
• Ökad turtäthet Roslagsbanan då Vallentuna tätort är servi-

cehub för Kårsta/Ekskogen.

Svagheter

• Säkrare övergångar över Kårstavägen för barnen! Få håller 
30 kvm/h. Övergångsstället *2 dåligt upplyst. Gärna fart-
gupp/refug eller liknande.

• Farlig väg genom byn, med dålig sikt och svårigheter att gå 
och cykla längs Kårstavägen.

• Saknar tåg 2*timmen.
• Otrygg övergång ner mot tåget från Kårevägen ner mot 

Kårsta Del Sol.
• Mindre bussar (i storlek). Samma turtäthet.
• Många ställen med tjuvdumpning av massor, förorenad 

mark.
• Tätare poliskontroll på 30- och 50-väg.
• Trafiken ute på stora vägen borde vara 30 km/h hela tiden.
• Kårstavägen trafikfarlig och saknar gc-bana.
• Fartgupp vid båda övergångsställena vid Kårsta skola samt 

30 km/h genom samhället hela tiden.
• Äldreboende behövs!
• Saknaden av gång- och cykelbanor längs den statliga Kårsta-

vägen. Det är en farlig väg med tung trafik.
• Dåligt belyst gångbana genom samhället. Belysning.
• Utökad infartsparkering i Ekskogen - behov!
• Det behövs övergångsställen över Kårstavägen! Vid skolan, 

buss-torget och vid Kårevägens utfart alt. vid vägen in till 
stationen (vid pizzerian)

Hot

• Behåll Kårsta lantligt. Vill ha kvar själen.
• Behåll Kårsta som gammal kulturbygd. Gestaltning.
• Bevara Bergsjön, sköt om och se till att den inte växer igen.
• Behåll alla smala vägar. Ökad bredd ger ökad hastighet vid 

bostäderna.
• För breda vägar genererar höga hastigheter.
• Nedläggning av Roslagsbanan Kårsta - Lindholmen.
• Dåliga vägar som inte har kapacitet för allt som utvecklas.
• Stora vägar som förstör charmen i den ”lilla byn”. Det är inte 

2019 att bygga för primärt tung biltrafik.
• Att inte bygga tillräckligt attraktiva nya hus. Bevara trä/bul-

lerbystil. Arkitektvackra trähus och rid på ”landet” känsla.
• Närhet till planerad bergtäkt i Norrhall. Miljöpåverkan, 

ökade transporter, buller mm. genom all lastbilstrafik.
• Stora naturvärden riskerar att förloras vid en alltför hastig 

och standardiserad utbyggnad av nya bostadsområden.
• Fara: Att Kårsta byggs sönder. Gammal fin kulturmiljö 

förstörs.
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Resultat station 3 - näringsliv och skola

sammanställning · station 3 sWot-analys
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Sammanställning resultat station 3 - näringsliv och skola

sammanställning · station 3 sWot-analys

Styrkor 
• Många engagerade bland skolpersonalen som kämpar för att lösa det 

mesta.
• Samarbete mellan skola och föreningsliv.

Möjligheter
• Bygga ut förskola och skola så vi får plats för fler barn och elever.
• Ersättning till skolan för att det är en glesbygdsskola, så att de kan ge mer 

betalt till lärare.
• Äldreboende (arbetstillfällen)
• Fler lägenheter.
• Locka nya invånare med skola i byn.
• Konstgräs på Bergsjöplan kan öka utnyttjandegraden (bort med ogräs).

Svagheter

• Saknar livsmedelsbutik 
• Avsaknad av fiber kan förvisa flera arbetsgrupper eller före-

tag att verka från Kårsta (Näringsliv).
• Hur ska skolor anpassas för att ta hand om fler barn i 

framtiden?
• Förskola: Glesbygdsproblematik. Stora variationer i barn 

mellan åren leder till att barngrupperna måste ändras, frök-
nar bytas/sägas upp (eller ej få heltid), svårt att få vikarier.

Hot

• Dagens förskola och skola kommer bli för likt.
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Sammanställning
Station 4 - Kreativ hörna

Beskrivning
Vid denna station fick deltagarna diskutera sina idéer och 
synpunkter med varandra, samhällsbyggnadschefen, pro-
jektledaren och politiker. Det som framkom under diskus-
sionerna kunde antingen redovisas på karta eller lämnas 
skriftligen som ett generellt förslag. 

Syfte
Syftet med övningen var främst diskussioner och att fånga 
upp synpunkter som inte framkom via de förutbestämda 
aktiviteterna under öppet hus.

Resultat
Resultatet från diskussionerna presenteras på efterföljande 
sidor. Materialet kommer att utgöra underlag för det kom-
mande planförslaget. 

Platsfoto station 4
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Generellt

Traf k

Service

Rekreation

• Bergsjön med omnejd och särskilt skogen 
mot Roslagsbanan är ett viktigt och väl-
använt natur- och rekreationsområde. 

Boende

• Äldreboende i Kårsta

• Ingen korttidsplanering. Se längre än 
8-10 år.  

• En sund själ i en sund kropp är det enda 
som gäller. Att vilja ha en större kropp 
kommer att döda själen. 

• Cykelväg Kårsta-Ekskogen. 
• Cykelväg Kårsta-Söderhall.
• Vägbelysning mellan Kårsta-Söderhall. 
• Buss Söderhall. 
• Gångväg till stationen.

• Postutlämningsställe vid/i Kårsta lant-
handel.

• Ekskogen förskola, generationsbyte på 
gång. 

• Kårsta måste ha en kommunal lekplats. 
• Flytta idrottsplatsen Kårevallen till plan 

vid skolan. 
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Sammanfattande analys 
Öppet hus visade på ett starkt lokalt engagemang och alla 
inkomna förslag och synpunkter kommer att utgöra värde-
full input inför det fortsatta arbetet. 

Materialet som inkom under öppet hus kommer att diskute-
ras vidare i en fokusgrupp bestående av boende på orterna. 
Sammanställningen av öppet hus och fokusgruppernas 
arbete kommer att utgöra utgångspunkt vid framtagandet av 
den fördjupade översiktsplanen för Kårsta och Ekskogen. 

Materialet är omfattande och vi kan inte utesluta att vid 
hantering och digitalisering av allt material att misstag har 
skett, t.ex. feltolkning eller något tappats bort. Hör av dig i så 
fall så rättar vi till.

Tack för ert engagemang och 
medverkan!
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