
 

Infrastruktur- och skönhetsrådet inom Utveckla ÖTV 

Sammanfattning från visionspromenad 2016-03-05:  

1. Centrum 

1.1 Kullarna. Prio 1 är att slå kullarna (volontärer kan hjälpa till), senare förfina 

ytterligare med planteringar, belysning mm. Ett förslag för enkel skötsel är att 

plantera vårlökar som efter blomning klipps ned och är gräsmatta. 

1.2 Området längs Slottsvägen som ej är kullar. Naturområde om marken är för sank 

för bostäder (det bör i första hand undersökas om bostäder är möjligt, önskvärt – bra 

läge) 

1.3 Snöröjning på rinken kräver mer avlastningsplats. (För övrigt finns stort behov av 

fler som engagerar sig i att snöröja och spola isen vintertid! Kontakta ÖIF, som har 

hand om rinken.) 

1.4 Skate Garden – idén är skateområde i betong för skateboard, inlines, kickbike, 

parkour, urban pulkabacke vintertid, där kullarnas naturliga sluttning används. 

Inkorporera naturen, gärna odlingslotter i närheten. 

1.5 Idrottscentrum. Bygg ut idrottshallen (en till hall, läktare), förläng poolen till 25, 

anlägg inomhusgym. Idrottsföreningar mfl måste tillfrågas om behov och önskemål. 

1.6 ”Asfaltsplattan” mellan Ica och Möbelaffären – gör till ett riktigt torg! Riv upp asfalt 

och gör vacker plantering, uteservering. Varför inte glasa in och göra vinterträdgård? 

Örbyhus köpcentrum, med plats för mindre bås för pop-up-butiker? 



1.7 Trafiksäkra och underlätta för fotgängare i centrum: Postvägen som stråk och 

länk mellan stationen och centrum, och i själva centrum måste det förtydligas var 

fotgängare uppmuntras gå (genom torget – inte på parkeringen). 

1.8 Belysning i centrum måste förbättras, inte bara vid återvinningen utan hela 

parkeringsområdet (otryggt för fotgängare), tex vid ICA/idrottshallen. 

2. Området från handelsträdgården mot Grevinnavägen 

2.1 Handelsträdgård är en fantastisk tillgång i centrum, önskvärt att förfinas och 

nyttjas. 

2.2. Positivt att det röjts på Gröna vägen. Fortsätt förfina vägen. 

2.3 Backen är populär som pulkabacke, finns kanske bättre lägen för bostäder (äv en 

om det är brist på bostäder) – men samtidigt finns ju Kvarnbacken. 

3. Grevinnavägen 

3.1 Skylt som utmärker Grevinnavägen önskvärt både vid stationen och vid 

pulkabacken. Belysning bristande längs Grevinnavägen. 

3.2 Positivt att det röjts vid viadukten – behövs fortsatt regelbundet röja buskage 

längs Grevinnavägen och vid viadukten. 

3.3 Stationspark med gångstigar och fin plantering i slänten mot järnvägen (första 

intryck för tågresenärer). 

4. Stationsområdet 

4. Utveckla ÖTV är remissinstans i projekt stationsområdet. Genomförande 2017. 

Bland annat ingår att åtgärda gångtunneln, trafiksäkra området med 

övergångsställen mm, ordna halvfärdiga passagen till spår 1. Stråkutvecklingav 

Postvägen som en länk till centrum är ett separat projekt på gång. 

4.1 Tråkiga byggnader i stationsområdet kan bli konsprojekt: tex Trafikverkets 

byggnad vid järnvägen och Televerkets byggnad på Postvägen. Graffitti-workshops? 

4.2 Önskvärt med bostäder där gamla militärförrådet står. 



____________ 

Tips: Regionförbundet anordnar cykeldag 7 april 

 


