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Minnesanteckningar till samrådsgrupp 
med samhällsbyggnadsförvaltningen och 
teknik- och fastighetsförvaltningen för 
representanter ur kommunens 
funktionshindersråd och pensionärsråd. 
 
Tid:  tisdag den 4 maj kl 13:00-14:30 
Plats:  Digitalt via Zoom 
 
Deltagare: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF): 
Kristofer Uddén, Mark – och exploaterings chef 
Aina Larsson, planarkitekt  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF) 
Poa Hellqvist, Teknik- och fastighetsförvaltningen  
Mi Karnstedt, Stabschef 
Johan Carselind, Gatu- och parkchef 
Erika Uddén, Servicekoordinator 
Åsa Allestam, Förvaltarchef  
Maria Sundesten, Renhållningshandläggare 
Yvonne Söderberg, Trädgårdsmästare 
 
Kommunens funktionshindersråd (KFR): 
Leif Pehrson 
Gunilla Söderström 
Jerri Bergström  
 
 
Kommunens pensionärsråd (KPR), 4 deltar vid mötet avgörs sinsemellan: 
Carl Lindhé  
Elisabet Feldt  
Bo Schylander 
Maine Gräns 
Monica Husberg  
 
Bygg- och miljötillsynsnämnden (BMN) 
Sven-Olof Ekström 
 
Dagordning: 

1. Välkommen 
Ordföranden hälsade välkommen och presentationsrunda gjordes.  
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Sekreterare fyllde i närvaro för arvodeslista som sedan skickas till sekreterare i 
råden. 
 

2. Föregående protokoll 
Kragstalunds infartsparkering – finns det planer på att rusta upp den? 
Johan kollar upp detta och svarar på nästa möte. Det som ska kollas är växtlighet 
samt SL/ kommunens mark.  
 

3. Inkomna frågor från gruppen/råden 
 
• Össeby IP – ska man anlägga paddelbanor? 

 
Svar: på PlanMu togs det beslut om att man ska sälja marken till ägaren av move 
wellnes och att han ska byggas utepaddelbanor.  
Ta med till fritid att de ska bli bättre på att informera. Gäller resten av 
kommunen också.  

 
 

4. Aktuellt inom samhällsbyggnad 
 

• Aina Larsson berättar om gamla polishuset samt Gärdesvägen. 
Se medföljande bilaga 1. 
 
 

 
5. Aktuellt inom teknik- och fastighetsförvaltningen 

Maria Sundesten berättar om Obligatoriska matfallsinsamling.  
Se medföljande bilaga 2. 

 
6. Aktuellt inom fastighetsverksamheten 

Tillgänglighetsanpassad lek, Yvonne Söderberg. 
Barnen står i fokus – lek för alla. Vårdnadshavare samt pedagoger kommer i     
andrahand. Viktigt att man kan sitta bredvid och vara delaktigt på sånt sätt. 
Kollar på funktioner på utrustning och rätt möbler.  
 
Fråga: Plattor som man lägger för att barn inte ska göra illa sig, dom reser sig ofta 
och då kommer snubbelrisken. Hur ofta ser man över dom? 
 
Svar: Vi jobbar inte med dom längre, och dom vi har försöker vi jobba bort. Just för 
att man märkt att dom reser sig efter några år. 
 
Fråga: om man följer med tex ett barn, måste man kunna sätta sig ner men också 
komma upp snabbt, hur jobbar man med det? 
 
Svar: I anslutning till lekplatser finns det oftast sittplatser. Just nu jobbar vi med ett 
företag som ska ta fram bänkar med längre och bredare armstöd. 
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7. Aktuellt inom gatu- och parkverksamheten 

Johan Carselind informerar. 
 

• Snöröjning. Snöröjningen har fungerat bra. Niklas har fått jaga på ett par 
entreprenörer, men i det stora hela funkat bra. Det blev kostsamt, då det 
varit mycket halkpådrag och kört bort snö från centrala. 

 
• Belysningen går framåt, nu när vi bytt entreprenör. 

  
Fråga: Vid Kragstalund fick dom två nya lyktstolpar, men i november togs 
ena ner då den inte funkade, men den har aldrig kommit tillbaka. När gör 
den det? 
Svar: Johan kollar och återkommer på nästa möte. 

 
• I vår kommer kommunen fixa kantstenar, mm.  

 
• Vi kommer att riva två lekplatser i Snapptuna – men istället bygga ut en 

större.  
 

• Vallentunas första hundrastgård är påbörjad. I början av juni ska den vara 
kvar. 

 
• Ovkistavägen ska få ett extra körfält, för bussarna. 

 
• Bällstabergsvägen s gång och cykelväg hoppas vi ska komma igång efter 

sommaren. 
 

• I Brottby pågår bygget av gång och cykelvägen.  
 

• Popup-parken kommer upp i sommar, sen kollar man över möjligheten att 
även göra en popuppark med vintertema till vintern. Gäller torget i centrum.  

 
• Fårbetet i Brottby kommer tillbaka – väldigt bra mot jättelokan. Dom 

kommer vara på samma plats som i fjol, vid Gamla kvarnstugan. 
 

• Vassklippning ska göras i Uthamra, Gustavs udde och Kyrkviken.  
 
 

 
8. Övriga frågor 

Anmäl frågor till Heléne Söderlund enligt kontaktuppgifter nedan. 
 

9. Mötestider 2021 
7 sep 2021 kl 13-14:30, digitalt via Zoom 
7 dec 2021 kl 13-14:30, digitalt via Zoom 
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Vi återkommer om vi kan få till fysiska möten beroende på hur läget ser ut framöver 
med rekommendationerna för Covid19. 

 
Anmäl övriga frågor liksom eventuell frånvaro till Erika Uddén, tfn 08-587 859 01, 
erika.udden@vallentuna.se 
 
Bilagor: 
Bilaga 1. Gamla polishuset och Gärdesvägen. 
Bilaga 2. Obligatorisk matavfallsinsamling 
 
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:erika.udden@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/


Gamla polishuset och Gärdesvägen
Aina Larsson

Gärdesvägen

Detaljplan Gamla 
polishuset

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här ser ni en bild på var projekten liggerBåda projekten ligger längs Gärdesvägen i Centrala Vallentuna,Detaljplanen Gamla polishuset innefattar 2 fastigheter ligger i korsningen Gärdesvägen/Mörbyväge, AllévägenOch projektet Gärdesvägen som håller på att byggas ut ligger längre söderut på Gärdesvägen vid centralvägen.BYT



Gärdesvägen: Byggnation pågår

Vypunkt
Arkitekt Anders Berlin/Berlin Arkitekter
Illustration: Studio Superb

Presentatör
Presentationsanteckningar
Byggnation pågårBilden visar en bild på hur det kommer att se ut, den längst till vänster det är en bild från arkitekterna Den andra bilden visar en illustrationsbild där de olika huseetapperna finns utsattaSammanfattningsvis kan man säga att det ska bli cirka 100 bostäder i form av flerbostadshus ska byggas längs Gärdesvägen och Centralvägen. I samband med utbyggnaden av bostäderna kommer trottoar att breddas och en mindre torgbildning att iordningställas i korsningen�Byggnationen har föregåtts av markanvisning.�Det är Credentia som bygger och just nu Börjat med huset längs Centralvägen som heter A-B�och där är det inflytt etapp december i år�Etapp 2 bygglov, huskropp c,dBygger garaget nu, och delar av bottenplattan �All ska vara klart, även hus R till sommaren 2023Under den här byggtiden finn det risk för att framkomlighet för gående blir lidande, det kommer att bli omdirigeringar på Gärdesvägen –Grävningsarbete för ledningar,Man får vara uppmärksam om det finns skyltar för omledning av trafiken, Och vi kommer också att skriva ut information på hemsidan.Men målet är att gatorna och ytorna framför huset framför blir mer tillgängligGärdesvägen trottoaren breddasTrottoar utanför huset på CentralvägenÖkad tillgänglighetenPlantering och torgbildningSödervänd bänk som man kan sitta vid och blicka mot kyrkanVi håller på med projekteringen, är det nånting ni vet är ett problem idag så får ni gärna säga det så kan vi åtgärda det samtidigtCredentias bygge,  märker ni störningar och problem så hör av er till kontaktcenter så fr ni  kontaktuppgifter till bygget  



Gamla polishuset: Detaljplan antagande

75 hyreslägenheter
Varav 37 studentbostäder
4-5 våningar/takkupor
Bredda gata
Bevara siktlinjer
Plantering längs Gärdesvägen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gamla polishusetPlanen blev antagen  kommunfullmäktige igårLiten plan, två fastigheter, Fd polishuset, Vallento pizza & pasta och sedan dela av gatufastigheterDet planeras att bli hyreslägenheter här ca 75 stycken hyreslägenheter varav 37 stycken är studentbostäderDet är 300 meter till roslagsbanan och därifrån kan man åka till flera högskolor och universitetet så det är bra läge!Bidrar till variation i både storlek och upplåtelseform i utbudet av bpstäderDet rör sig om 4-5 våningarBredda gatan för en framtida cykelvägPlanen rätar ut placeringen för bebyggelsen och säkerställer att byggnad få inte får placeras så att den skymmer siktlinjerna, det är ett kulturhistorisk värde och då är det tex  mot exempelvis kyrkan eller mot Allevägen som är en sån fin gata



Gestaltning Vallentuna prästgård 1:49

Markanvisningsförslaget
Projektering av gatufastighet pågår

platsbildning

Gata, plantering
Möjlig breddning för 
framtida cykelbana

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här på bilderna ser ni det vinnande förslaget i markanvisningen som hölls 2019 för platsen och det är i princip det förslaget som ska upplåtas på gamla polishusetomtenDet kommer också anläggas insekthotell, sedum-ört tak, vedhög för att bli boplatser till insekter.För den byggnaden som står där idag har vi arbetat mycket med att återbruka material, tex de större stålkonstruktioner som finns, typ ramper, utrymningstrappa och spiral trappa mm och det som inte vår fastighetsavdelningen kan ta hand om försöker vi sälja/bli av med på an sida ämnat för återbruk 



Gestaltning av Vallentuna-Rickeby
(Pizzerian)

Gestaltnings PM

Ska stämmas av innan bygglov

Regleras i exploateringsavtalet

Syfte att säkra kvalitet och omsorg, möjlighet 
till mer flexibel plan 

Presentatör
Presentationsanteckningar
För den norra fastigheten inom planen, på pizzerian, här har ingen markanvisningstävling hållits så här vet vi mindre om hur det kommer att se ut. Här har ett Gestaltnings PM tagits fram  och syftet är att  säkra kvalitet och omsorg av utformningen på platsen. På bildernas ser ni delar av innehållet i gestaltnings PM et och en väldigt  tidig första skiss från arkitekten.Många saker skrivs in i detaljplanens, tex som att det fortsatt ska finnas en lokal för verksamhet i nedre botten där pizzerian ligger idag.Gestaltnings Pmet kan man ta del av och det kommer att finnas att läsa på hemsida när planen kommer ut där i och med beslut om antagande, Vi på planavdelningen börjat arbeta på det här sättet med G PM mer och det uppskattas både från flera håll, det är bra för alla veta att an delar samma syn på hur platsen ska utvecklas.Tidplanemässigt för det här projektet så kommer planen vinna laga kraft om 3-4 veckordet antagligen påbörjas rivning redan i augustiOch byggstart i septemberMed inflytt september 2022!



Frågor?

Ni får gärna maila mig på 
Aina.larsson@valletnuna.se

mailto:Aina.larsson@valletnuna.se


Obligatorisk matavfallsinsamling
KPR/KFR 2021-05-04

Maria Sundesten, renhållningshandläggare 

E-post: kommun@vallentuna.se
Telefon: 08-587 850 00



Vad jobbar renhållningen med

Kommunens ansvar (MB 15 kap.):

- Hämta, transportera och behandla kommunalt avfall (tidigare 
hushållsavfall)

- Information 

- Avfallsminimering

Förpacknings- och tidningsindustrins (FTI) ansvar: 

- Förpackningar (t.ex. av papper, plast, metall, glas) eller textilier

FTI ansvarar för tömningen och renhållning av återvinningsstationerna 
och har en egen felanmälan.



Bakgrund
• Reviderad avfallslagstiftning 

• Ny avfallsplan 2021-2032 

Matavfall ett av fem huvudmål, bl.a:

- Minska matsvinnet (2032 ska matsvinnet ha halverats jämfört med 2021)

- Minska mängden matavfall i restavfallet (med minst 90% från 2021 till 2032)

https://www.vallentuna.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/avfallsplan-2021-2032/

• 2020: Beslut - obligatorisk matavfall för småhus ska införas 

Presentatör
Presentationsanteckningar
En växande befolkning och stark ekonomisk utveckling förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. Revidering av EU:s avfallslagstiftning innebär uppdaterad lagstiftning i Sverige, bl.a. MB 15 kap och Avfallsförordningen.  Nytt fokus från linjär till cirkulär ekonomi. Avfall = resurs som ska kunna ingå i systemet så länge som möjligt.Alla kommuner måste ha en avfallsplan. Framtagen med SÖRAB och dess ägarkommuner, samma plan för alla. En del av kommunens avfallsordning tillsammans med avfallsföreskrifterna. Syftet med den nya avfallsplanen är att minimera negativ miljö- och klimatpåverkan, minimera avfallsmängderna, främja hållbara val, göra giftfria kretslopp och ha rätt sorterat avfall.Avfallsförordningen: Krav på separat insamling av matavfall, senast 31 december 2023 ska kommunernas system för insamling av matavfall att vara på plats, behöver dock ej vara obligatoriskt för alla i kommunen.

https://www.vallentuna.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/avfallsplan-2021-2032/


Varför är det viktigt att sortera?

• I Sverige genererar vi i genomsnitt fem 
ton avfall per person och år. 

• Under 2018 slängdes cirka 1,3 miljoner 
ton matavfall i Sverige

• Slängs matavfall i soporna bränns det 
bara upp = slöseri med resurs 

• Matavfall är en viktig resurs – mer  
biogödsel och biogas behövs.

• Mer tips på: 
www.vallentuna.se/minskaavfallet

Vi måste uppåt i avfallstrappan

Presentatör
Presentationsanteckningar
En växande befolkning och stark ekonomisk utveckling förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i samhällets kretslopp istället för att bli avfall. Vi vill uppåt i avfallstrappan, minska mängden avfall och återanvända så mycket som möjligt, därefter återvinna det som går. 

http://www.vallentuna.se/minskaavfallet


Vad innebär obligatoriet?
• Alla småhus i Vallentuna ska sortera matavfall (fritidsboende såväl 

som permanentboende), ca 4 000 hushåll ska anslutas

• Matavfallskärl med startkit delas ut till alla under augusti-september 
och sortering kan börja direkt

• Det kostar inget extra att sortera matavfall men subventionen 
försvinner för de småhus som tidigare haft frivillig sortering 

• Hämtning sker varannan vecka, juni-augusti varje vecka, samma 
hämtningsdag som restavfallet (men hämtningsfrekvens på 
restavfallet varierar)

• Mer information kommer att skickas ut innan sommaren

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det blir inte dyrare 



Valmöjligheter och nyheter
Vad kan hushållen påverka?

• Ändra hämtningsintervall och/eller storlek på kärl

– behövs hämtning av restavfallet varannan vecka eller ännu mer sällan?

• Dela kärl med granne 

• Hemkompost (möjlighet att ansöka om dispens)

• Släng förpackningar på återvinningsstationen

Vad är mer på gång?

• PreZero tar över från RagnSells i oktober

• Ny avfallsapp planeras

Presentatör
Presentationsanteckningar
Delar du restavfallskärl blir det billigare. 



Tips för en fräsch papperspåse

• Använd den ventilerade påshållaren

• Använd avsedd papperspåse 

• Fyll bara upp till den streckade kanten och 
förslut den innan du slänger

• Låt blött matavfall rinna av i vasken

• Byt ofta, gärna var tredje dag 

• Använda gärna papper i botten eller för att slå 
in mat som luktar eller som använts för att 
torka upp fett t.ex.

• Använd inte plast- eller komposterbar påse



Ja tack

• Matrester 

• Skal från frukt och grönsaker

• Servetter/hushållspapper, 

• Snittblommor (utan jord)

• Äggskal

• Tepåsar 

• Skaldjur

Lägg bara matavfall i papperspåsen



Nej tack!
• Kattsand eller spån från burdjur

• Krukväxter 

• Tuggummi

• Snus

• Flytande matavfall 

• Oöppnade förpackningar 

• Plastpåsar



Tack!
Maria Sundesten, renhållningshandläggare

Mejla gärna ytterligare frågor till: kommun@vallentuna.se 
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