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Mina platser 



Bra platser Förklaring
71 Viktigt plats Gula stigen, rör ej!

72
Matparken är bra, vore roligt om den kunde 
utvecklas

73 Livsviktig lekplats
74 Mycket fint område. Instämmer i nr 12
75 Bygga inga hus i skogen

76

Behåll Gula stigen som stråk och låt gården 
bli centrum för området. 4H samverkan 
Biotopia, naturområden för skolor i 
samverkan med Ultuna.

77 Sätt dit bom igen! Bra stråk. Natur

78
Gula stigen mellan Studenternas och Gipen. 
Härligt rekreationsstråk

79
Bevara Gula stigen och den vackra natur som 
omgärdar den

80 Gipen ovärderlig. Lämna högt gräs! Blommor!
81 Ljuvligt om inte BMX igång
82 Fantastiskt fina vyer kring Gula stigen
83 Vacker och vild skog. 
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Dialog 3 december 2016 - Dåliga platser
Dåliga platser Förklaring
1 För mycket bilkörning i Gottsunda, otryggt för gående.

2

Detta område ligger i direkt anslutning till befintliga villor och är 
lekplats med mera för områdets barn. Det ligger dessutom i 
anslutning till natura 2 000 området på andra sidan vägen. Ett 
fastställt avstånd till Natura 2000 område vid bebygelse måste 
iakttas. Dessutom behover man spränga vid bebyggelse i detta 
område, ilket befintliga villor inte klarar.

3

Här har det blivit för ljust. Förr kunde man står här och titta på 
stjärnfall om hösten och se vintergatan. Nu är det upplyst längs 
grusvgen hela tiden. Kunde man ha rörelsestyrt ljus. Om jag rör 
mig så tänds belysningen. Så kan kan vi som vill stå still i mörker 
få det?

4 Livsfarlig lekplats
5 Farlig korsning, åtgärda nu!
6 Ta bort sniglar, dom äter kantareller!

7 Gör om till likvärdiga tomter på kolonin. Idag ser det för j..ligt ut!
8 Låt parkering vara här
9 Gården på fsk, dagis nyttjas ibland som träffpunkt för unga

10

Nya hus ser ut att vara väldigt nära vägen. Får de plats? De 
bestående husen som redan finns på plats får inte de väldigt 
mycket skugga?

11 Valsätra parken är väldigt eftersatt och behöver åtgärdas

12
Omfattande busstrafik. Låter väldigt mycket även om de har 
långsamt start och stopp. Olämpligt för bostäder

13
Rusta upp och gör till en plats för 0-15 år. Många familjer med 
barn

14 Ta inte bort hållplats Jenny Lindsväg
15 Ta bort trafikhinder som stör busstrafiken
16 Ta bort trafikhinder som stör busstrafiken( Håller med nr 15)

17

Problem med bilkörning på gång- och cykelväg. Farligt för barn 
som går till och från skolan. Trygghet viktigt! Gång- och cykelväg 
har blivit bilväg

18 Finns ej
19 Det saknas säkra övergångar

20
I det här hörnet av parkeringen har blivit en soptipp mopeder, 
möbler med mera. 
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en idé

Dialog 3 december 2016 - Idéer om platser

Jag har en idé Förklaring

1 Bättre underåll av lekplatser, bättre samarbetet mellan hyresgästföreningen och bostadsbolag

2
Motionssling - eljusspår, det finns inget sådnat i närheten. Träningsredskap i skogen (av trä). 
Motionsgym ute. Grillplatser i anslutning till motionsslingan.

3
Önskar tillgängliga, flexibla lokaler med t.ex bord, eluttag och wifi så folk kan komma in och 
plugga, eler sköta småförtagande? Kolla helingsfors bibliotek, Bibliotek 10 t.ex

4 Slyröjning efter gångvägen. Spara korna.
5 Renovera parken och skapa fler aktiviteter

6
Riv inte Malma Gård. En 4H gård där skapar ett naturligt nav för fritid/rekreation ihop med natura 
2000 områden och Gula stigen

7 Behålla Malma gård! Viktigt för ungdomaroch vuxna med natur och rekreation
8 Utegym
9 Gör gångväg/motionssling(?) så att även rörelshindrade kan  ta sig fram runt hela Gipen

10
Skapa nya promenad och cykelvägar så att nya boende inte genar över bostadsrätter, Brf 
Fiolbacken 5b

11 Värna befintlig skol/förskolemiljö

12
Grönområde öster om Elfrida A väg betades förr. Riskerar att växa igen. Önskemål och fortsatt 
hävd.

13

Utgör en del av ett viktigt rörelsstråk från Slädvägen i norrtill Elfrida Andréns väg och Sunersta i 
söder. Vid komplettering av bebyggelse, tänk på att inte hindra rörelsstråket - riskerar att bli en 
propp

14 Ny bygdegård
15 Läge för ny pulkabacke, motsvarande Kung Björns hög. Någonstans i området
16 Etablera företag. Skapa jobb, praktik, utbildning
17 Om/när sopstationen flyttas,kan kullen användas till hus bebyggen te.x. radhus

18
Låt gården finnas kvar som exempel på gammal radhusby ev 4Hgård eller lilen. Bevara hagen 
med tallar och enar vilket användbart rekreation

19 Dra ingen bilväg här i princip på Gula stigen, kan inte heller förstå hur det avlastar  

20
Våra barn var på 4H sommarläger och träffade nya kompisar och lärde sig nya saker. Värna det 
engagemang som finns för Gården! Det gör hela området rikare

21 Skapa en 4H gård och behåll den vackra naturen kring Valsätra skolan

22

Farligt vid av- och påstigning av buss nr 11. Övergångsstället ha ej tydliga markeringar (bortnötta) 
hastigheten överstigs med råge (50km/h blir 90 km/h). Farthinder behövs. Många barn tar 
bussen till Valsätra skolan där.

23
Behåll Gula stigens sträckning och hitta alternativa sätt att skapa bussförbindelser. Finns många 
andra möjligheter.

24 Aktiva fartkameror utanför Valsätraskolan
25 Gör cykelvägen mellan Sunnersta och Gottsunda bredare, ljusare och mer trygg
26 I det här skogspartiet behöver det röjas
27 Utveckla cykelparken med en pumptrack
28 Fixa de trasiga soptunnorna
29 På denna gräsplatt kan man ha uteservering på sommaren. Vattenpipor och schack!
30 Skidspår på vinter på ängarna
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