
Övriga synpunkter till kommunen:Vad skulle du vilja se i Vallentuna centrum?

1 Bevakningskameror på hållplatser längs Roslagsbanan och dess närområde.

2 Bort med den stinkande gatukiosken som ligger precis där man kliver av bussen. Det luktar bara stekos! Det känns väldigt 
omodernt och ohälsosamt med gatukök, det var väl coolt på 70-talet? Där kan det i stället ligga ett café som doftar nyrostat 
kaffe, ett café av den typ som finns i en del t-baneuppgångar. Bardisk med pallar. Kanske kan något av de befintliga caféerna 
flytta dit? Vore fint med en sportaffär, med gympaskor och funktionskläder. Kanske Lager57 eller HM. Annars har det blivit fint 
på torget.  Kanske kan biblioteket och sportbaren Stars and Stripes samarbeta? Föreläsningar där ibland? Skulle också vilja att 
Jazzklubb Jano hade sina konserter på sportbaren. Tänk att få lyssna på jazz och ta en öl. Bättre än i gymnasiets aula.

3 Skridskobana på vintern

4 Mer parkeringsplatser för att möjliggöra för arbetande personer att kunna åka kommunalt. Hur skall annars kommunen kunna 
expandera? Bilen behövs men måste kunna kombineras med färdmedel.

5 Lekparkerna i kommunen är under all kritik. Det finns väldigt få lekparker och de som finns är slitna. Flera lekparker har också 
helt eller delvis plockats bort och inte ersatts med nya lekparker. Jämför med Täbys lekparker, där det har skett stora 
satsningar de senaste åren.  Det behövs fler cykelbanor i kommunen. Hur går det med cykelplanen som har tagits fram? En 
cykelbana till Arninge bör prioriteras.

6 En indisk restaurang, bättre parkering, bättre belysning. Fler cykelparkeringar med tak och plats för lastcyklar. Klotter som tas 
bort fortare. Upprustning av bänkar och markbeläggning. Bättre gatuunderhåll på bilvägarna i centrumområdet. Fler 
korttidsparkeringar; kiss and ride, 15-30 min.

7 Hur länge ska Lars

8 Jag saknar en hundpark/rastgård med staket runt. Hoppades detta skulle blivit av ängen nere vid Lidel och sopstationen där 
det nu byggs en barnlekpark. Jag saknar byggande av hyresrätter. Jag saknar papperskorgar utmed kommunens gång och 
cyckelvägar. Jag saknar källsorteringsstationen som tagits bort på Lindholmsvägen vid cirkulationsplatsen nedanför IP. Jag 
önskar att busskurerna utrustas med material som gör att vi slipper kostnaderna för allt krossat glas när vandaler varit framme.

9 1. Fler bussturer på morgon och eftermiddag mellan Kårsta och Vallentuna, i båda riktningarna - om vi någonsin ska kunna 
lämna bilarna hemma. Tråkigt hur upphandlingen av nuvarande tjänster inte alls är tillräcklig i turtäthet eller krav på 
VINTERDÄCK och SÄKERHETSBÄLTEN. Bussarna klarar INTE Kvarnbacken i Frösunda. Barnen blir rädda att åka där 
vintertid. 2. Halvtimmestrafik på Roslagsbanan. Flera vagnar (än tre) på morgnar och eftermiddagar i veckan. 3. En skylt vid 
Gustav Vasaskolan så att busschaufförer klarar att hämta upp skolbarnen som ska hem på eftermiddagen, kvällen. Ett 
problem som pågått under alla våra 15 år då barnen gått vid den skolan. Stäm av med skolan och STÄLL KRAV PÅ DEN 
UNDERMÅLIGA BUSSLEVERANSENS KVALITET, se även punkt 1 ovan. 4. Bättre e-tjänster på hemsidan. 5. Bra personal 
på Vatten och avloppssidan i synnerhet. 6. Inomhusbadet saknar tillräckliga tidsintervall för föräldrar som önskar 
övningssimma med sina barn.

10 Vi saknar cykelvägar mellan Kårsta och Vallentuna. Vi är flera som har cyklar och intresse av att gå, men vägarna är alldeles 
för smala på flera ställen och därtill inte tillräckligt upplysta för att motorfordon blir trygga för cyklister och promenerande. Under 
våra 30 år som vi bott här har vi sett en handfull händelser per år som tursamt nog inte inneburit skada för någon gång- eller 
cykeltrafikant. Det är då inte kopplat till bilisternas hastighet, utan det olyckliga fenomenet att det saknas trygga cykelvägar för 
våra yngre barn, som vi gärna vill uppmuntra till att cykla mer på sin fritid. Nu kör vi bil minst 10 kilometer tur och retur vid 
lämnande av barn till vänner eller aktiviteter. - Rysligt onödigt.  Kommunen måste ligga på vägansvarig myndighet vid 
exempelvis Kvarnbacken i Frösunda, eftersom vägen är allt för smal för mötande lastbilar och i allra högsta grad SLbussarna. 
Ordna trygg promenadväg genom att leda gång och cykeltrafik öster om vägen, så att det går att promenera och cykla tryggt 
mellan Kårsta och Lindholmen. Från Lindholmen och till Vallentuna centrum fungerar ju cykelvägarna exemplariskt. Varför får 
vi inte något motsvarande längs tågsträckningen eller parallellt med körbanan?? Mycket orättvist. Vi har nu väntat väldigt länge 
på sådan lösning. SKYNDA, för det ligger hälsovinster för hela familjer samt att varje familjs barn skulle behöva färdas tryggt till 
sina vänner genom att röra på sig (gå eller cykla). Vi kan inte vara beroende av att vuxna kör barnen.



11 Nej, det gäller inte Vallentuna centrum... Det finns andra områden också.   Från Lindholmen reser barn med Skolbuss (!), 
antingen hem direkt efter skolan eller efter att ha hunnit leka och vänta in en senare buss. När bussarna förhållandevis ofta 
missar att köra in till Gustav Vasaskolans busshållplats blir det att vänta ute tills nästa buss kommer - två timmar senare. För 
det ska man veta, att bussarna inte vänder om och plockar upp barnen om de passerat hållplatsen! (De smala vägarna tillåter 
inte det heller.)  Om barnets familj har råd att hålla barnet med mobil så uppstår inte sällan kontaktproblem med föräldrar för att 
kunna bli upphämtade. Barnens mobiler har ibland laddat ur och ibland har pengar/minuter kan tagit slut. Då blir det väldigt 
besvärligt för barnen som bara skulle stanna en liten stund i Lindholmen och lekt ute i friska luften med kompisar. I väntan på 
en buss som inte kommit/eller om de kommit dit försent så har de ingen plats att värma sig i väntan på nästa Skolbuss - om 
busschauffören tänker på att köra in dit andra gången de passerar. ICA vill inte ha barn som kommer in och står och värmer 
sig så långa stunder bara för att vänta på bussen.  Karby är föredömligt. Där finns ett bibliotek, där allmänheten kan gå in för 
att både gå på toaletten och värma sig. I Lindholmen skulle man kunna hålla ett motsvarande bibliotek uppe vid skolan, dvs ett 
ställe där resenärer kan hålla sig varma och torra på samma vis.  För övrigt skulle barn och ungdomar ha nytta av en 
samlingsplats i form av ett bibliotek eller motsvarande som är öppet för allmänheten, i väntan på uteblivna bussar.  När det 
gäller bussarna vid Gustav Vasaskolan: Förarna missar denna något udda placerade busshållplats. Skälet till detta är att det 
saknas skyltning ute vid vägen för att förtydliga att SL ska svänga in vid skolan. Vad kostar det kommunen att märka upp med 
en liten "SL"-skylt, eller "Busshållplats"? Det är oavsett kostnad en billig lösning på ett av de stora problemen för 
barnresenärerna och deras föräldrar för deras skolskjutsresor till och från Gustav Vasaskolan - som skolan har, nota bene, 
skyldighet att tillhandahålla för barn med långa avstånd mellan skola och hemmet.  Börja med att ordna skyltning. Det börjar bli 
kyligare igen och bussarna vänder aldrig som sagt.  Därefter ordna med att tillgängliggöra biblioteket i Lindholmen för 
bussresenärer eller ordna en lösning i samarbete med ICAbyggnaden, som i Brottby.   Förövrigt skulle de tågresenärer som 
reser från tågstationerna kunna få samma nytta av värmehytter som man har längs SJs tågperronger. Detta eftersom jag 
brukar hjälpa de barn som reser vintertid och som inte hann till tåget i tid, bara för att de ska slippa vänta i 10 minusgrader på 
nästa tåg - som kommer 59 minuter senare.  Dvs värmekurer eller motsvarande för våra tappra tåg (och bussresenärer). De 
måste finnas någon liten bonus för de som inte hämtas med bil av sina föräldrar varje dag.

12 Hej, Jag undrar om man kan ladda mobilen i kommunhuset eller på Vallentuna bibliotek? Ibland tar batteriet slut tidigare. Det 
finns inte kvar den telefonkiosk som stod i centrum för många många år sen. Ibland behöver jag ringa för att få någon som kan 
hämta mig.
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