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Minnesanteckningar till samrådsgrupp 
med 
samhällsbyggnadsförvaltningen/teknik- 
och fastighetsförvaltningen för 
representanter ur kommunens 
funktionshindersråd och pensionärsråd 
 
Datum: 7 dec 2021 
Tid: Kl 13.00  
Plats: Digitalt via Zoom 
 
Deltagare: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF): 
Heléne Söderlund, förvaltningschefsassistent (sekr) 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF) 
Poa Hellqvist, förvaltningschef 
Mi Karnstedt, stabschef (förhinder) 
Johan Carselind, gatu- och parkchef 
Åsa Allestam, förvaltarchef 
 
Kommunens funktionshindersråd (KFR): 
Leif Pehrson 
Kjell Björn 
Gunilla Söderström 
Jerri Bergström (förhinder) 
 
Kommunens pensionärsråd (KPR), 4 deltar vid mötet avgörs sinsemellan: 
Carl Lindhé  
Elisabet Feldt  
Bo Schylander  
Maine Gräns 
Monica Husberg 
Gunnel Orselius-Dahl 
 
Bygg- och miljötillsynsnämnden (BMN) 
Sven-Olof Ekström 
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Dagordning: 

• Välkommen 
Ordföranden hälsar välkommen och presentationsrunda.  
Sekreterare fyller i närvaro för arvodeslista som sedan skickas till sekreterare i 
råden. 
 

• Föregående minnesanteckningar 
 

• Inkomna frågor från gruppen/råden 
- Karby/Brottby. Gång- och cykelvägen? Vad händer kring Össeby IP? 

Svar: Vi har gallrat träd i Karby, Fritid har tagit ner träd rund sina byggnader 
vid Össeby IP och en privat aktör bygger padelbanor och utegym vid IP 

 
- Markanvisningen för trygghetsboende i Ekeby - ärendet var med som punkt på 

senaste KPR-sammanträdet och Anders Nahlbom informerade. Sammanträdet 
hade dragit ut på tiden och tyvärr kunde några av oss inte stanna och lyssna 
färdigt Intressant ärende och vi skulle ha velat få reda på mer.  
Svar: Denna punkt återkommer vi med till nästa möte i februari 2022. 

 
- Önskemål om att det görs en gång- och cykelväg mellan Rosedalsskolan Norra 

och Mörbygården. Något som är planerat? 
 
- Vid upphandling av sophämtning, tags det hänsyn till om det skattar i Sverige? 

Eller om det är utlandsägt görs det i sitt hemland? 
Svar: PreZero Recycling AB är skatteskyldiga i Sverige men koncernen finns i 
Tyskland. Moderbolaget PreZero International tillhör Schwarz Group som bland 
annat äger Lidl. I Sverige finns flera dotterbolag. Det bolaget som vi har avtal 
med betalar moms i Sverige och har F-skattsedel. Vi har kontrollerat med 
Skatteverket senast den 7/12-21 och enligt deras upplysning så har bolaget med 
org nr 5561088393 erlagt senaste skatten på ca 33 miljoner kronor. 
 

- Det grävs för fiber lite överallt. Kan kommunen göra en kartläggning av 
befintligt fiber se till att grävningar samordnas? 
Svar: Frågan tas vidare till Samhällsbyggnadschef Björn Stafbom 

 
• Aktuellt inom samhällsbyggnad 

Inget nytt 
 

• Aktuellt inom teknik- och fastighetsförvaltningen 
 

• Aktuellt inom fastighetsverksamheten 
- Felanmälan utveckling 

Vi har sett över felanmälan och utvecklat den.  
Från och med 5 december ska alla hyresgäster i kommunens lokaler anmäla fel 
direkt i vår webbaserade felanmälan Weblord. 
Hyresgäster i kommunens bostäder ska anmäla fel till Kontaktcenter på telefon 
08-587 850 00 eller via e-post hyresgast@vallentuna.se. 

mailto:hyresgast@vallentuna.se
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Akuta ärenden skall alltid ringas in. 
Felanmälan utomhusmiljöer fortsätts att göras via Infracontrol 
(online.infracotnrol.com el via appen) 

 
- Avveckling paviljonger 

Alla paviljonger är nu bortlyfta och villavagnen la vi ut på försäljning via 
kommunens hemsida och den är nu såld. Återstår en del återställning av marken 
där de stått. I dagsläget inga planer på vad det ska bli där istället.  
 

- Vi har en överkapacitet av lokaler i kommunen.  
Det kommer att bli lite rokader av verksamheter i kommunen. 
Bla så har BUF sagt upp en del inhyrda lokaler så att de i stället kan hysas in i 
lokaler som kommunen äger. Detta pga att vi saknar elever till 1000 platser. 

 
- Om man vill hyra lokal: 

Vill man hyra lokal långsiktigt hör man av sig till Teknik- och 
fastighetsförvaltningen.  
Vill man hyra per timme bokar man via Kultur och fritid på nätet via 
Vallentunas hemsida https://www.vallentuna.se/fritid-och-
kultur/boka-lokal-eller-anlaggning/ 
 

 
• Aktuellt inom gatu- och parkverksamheten 

- Vinterpopup-parken på plats på Tuna Torg i Vallentuna C. 
 

- Promenadstråk Brottby pågår längs ån, GC-vägen Norrtäljevägen längs med ån 
till g:a fårhagen kvarnen och hembygdsgården 

 
- Vassklippning Björkby Kyrkviken, Uthamra och Gustavs Udde kommer att 

klippas före jul och möjliggöra utsikt över Vallentuna sjön vid sittplatserna intill 
gångstigen. 

 
- Inviger den 16 december Rosengårdens lekplats med kommunens första 

pumptrackbana cykelbana. 
 
- Bytt gammal belysning mot ny i ytterligare 8 tunnlar för att få en tryggare känsla 

i tunnlarna före årets slut. 
 
- Belysning sätts upp på lekplatsen Odlingsvägen, tyvärr hinns inte Lekplatsen vid 

Fritzbergsvägen, pga kylan. 
 
- Projektet Vintercyklisten startade 1:a december för att öka cykelpendling 

vintertid 
 
- Ny belysning längs GC-vägen Smidesvägen hoppas hinnas med i år 

komponentbrist för belysning senarelägger en del projekt  
 
- Trädgårdsdagen i höstas som legat nere pga Corona men i år genomfördes den 

utan personal 
 

- Gång- och cykelväg vid Kragstalund station längs Roslagsbanan har anlagts och 
blev klar under hösten 

https://www.vallentuna.se/fritid-och-kultur/boka-lokal-eller-anlaggning/
https://www.vallentuna.se/fritid-och-kultur/boka-lokal-eller-anlaggning/
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- Gång och cykelväg har anlagts i samarbete med SL vid Kårsta station 
 

- Stort antal gator har asfalterats under året, Bl.a.del av Teknikvägen, 
Gymnasievägen/Industrivägen, Smidesvägen, Husarvägen, Centrumpassagen, 
del av Vedavägen och Björnbodavägen inkl. gång- och cykelbanan. 

 
- En stor satsning på att måla övergångsställen och andra vägmarkeringar har 

gjorts runt om i kommunen. 
 

- Område vid Lövsättra har städats och mängder med sopor, virke, plast oljefat 
m.m. har körts bort och förlängning av befintligt stängsel har precis blivit klart 
för att förhindra kross- och fyrhjulingar som kört sönder och skrämt friluftslivet. 

 
- Lindholmsvägen har vi gjort och planerar åtgärder i korsningspunkter, 

trafiksäkra passager och säkerställa tillräcklig vägbredd 
 

Projekteringar: 
- Teknikvägen, etapp 2 mellan Mörbygården och Banvägen. Åtgärder för gång- och 

cykel samt busshållplats. 
 

- Mörbyvägen, Förprojektering för framtida gång- och cykelväg. 
 

- Våtmarksparken, Projektering för dagvattenrening i parkmiljö med 
huvudinriktning på vattenrening.  

 
- Brottby GC första etappen klar, markförhandlingar om etappen 2 till kyrkan på 

gång. 
 
- En första etapp av promenadstråk Vallentunasjön runt har anlagts  

Mellan Lustberget via Gustavs Udde Till badberget. Planering pågår nu 
För etapper mot Täby på västra och östra sidan av sjön.  

 
- Vandringsleden Ubbysjön runt kompletterades i år med två grillplatser och 

vindskydd. 
 
- Lansering av Transportmiljöpoolen, syftet är att anställda ska transportera sig i 

tjänsten på ett säkert, bekvämt, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. 
 

 
• Övriga frågor 

Anmäl frågor inför mötet till Heléne Söderlund: helene.soderlund@vallentuna.se 
 

• Mötestider 2022 
Datumen ligger före arbetsutskottsmötena som önskats. 
1 feb 2022 kl 13-14:30, Ändras till digitalt pga pandemi restriktionerna 
3 maj 2022 kl 13-14:30, Bällstarummet 
6 sep 2022 kl 13-14:30, Angarnsrummet 
8 nov 2022 kl 13-14:30, Angarnsrummet 
Mötestiderna godkända. 



 SID 5/5 
  
  

 

  

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
186 86 VALLENTUNA 
BESÖK: TUNA TORG 1 
TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 851 00 

SBF@VALLENTUNA.SE 
WWW.VALLENTUNA.SE 

 
 
 

 

 

 
 
Anmäl övriga frågor liksom eventuell frånvaro till Heléne Söderlund, tfn 08-587 851 05, 
helene.soderlund@vallentuna.se 
 
 
 
Kopia:  
SBF och TFF Chefsgrupp 
Sekreterare KFR och KPR 
 
 
 
Länk:  
Aktuella protokoll från råden hittar ni här:https://www.vallentuna.se/kommun-och-
politik/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/ 

mailto:helene.soderlund@vallentuna.se
https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/
https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/

	Minnesanteckningar till samrådsgrupp med samhällsbyggnadsförvaltningen/teknik- och fastighetsförvaltningen för representanter ur kommunens funktionshindersråd och pensionärsråd

