
Landsbygdsenkät våren 2022

Underlag för Kristdemokraternas politik för Knivstas landsbygd

Sammanställning av svar



Frågorna
1. Vad är viktigast för dig för att du ska kunna 

bo och verka där du bor?

2. Utveckla gärna dina svar med vad som är 
problem och vilka lösningar du ser för de 
alternativ du markerat ovan. 

3. Hur ser du på dagens utveckling av 
Knivstas byar och landsbygd?

4. Hur ser du på utvecklingen av Knivsta och 
Alsike tätorter?

47 personer har svarat



Vad är viktigast för att du ska kunna bo 
och verka där du bor?



Fem viktigaste frågorna enl. svaren

§ Bättre kollektivtrafik

§ Upprustning av vägar, gång och cykelvägar

§ Lokal tillgång till skola och barnomsorg

§ Fiberanslutning

§ Tydliga regler för att få bygglov

Här har kommunen ett primärt ansvar

Här har kommunen ett primärt ansvar



Några mer utvecklade synpunkter

• Tycker inte landsbygden omtalas eller satsas på överhuvudtaget.

• Byarna måste få vara byar, växer de mycket mer eller förtätas så kan man lika gärna bo i stan. 
Att koppla på kommunalt VA med en kostnad dubbelt det för enskilt minireningsverk är 
löjeväckande.

• Bra: nybyggnation verkar gå i lagom takt. Dåligt: Bättre kunskap och känsla för ny byggnation 
krävs, speciellt på landet, som färg och form och tradition. 

• Bygg hus som passar i naturen, ge bygglov till några få enskilda tomter o hus istället för stora 
samhällen. 

• Byskolor får inte de resurser som krävs.

• Kollektivtrafiken måste bli bättre.

(Detta är några exempel på svar, alla svar finns att läsa på https://wp.kristdemokraterna.se/knivsta/ )

https://wp.kristdemokraterna.se/knivsta/


Hur ser du på utvecklingen av Knivstas 
landsbygd?

• Det byggs men kollektivtrafiken hänger inte med.

• För stort fokus på utveckling av Alsike och Knivsta, 
bygg enskilda hus istället för nya samhällen.

• Landsbygden omtalas inte och satsas inte på.

• Folk vill flytta ut på landet, kommunen behöver 
tänka hur landsbygden kan utvecklas.

• Byarna måste få vara byar.

• Dåliga vägar, bygg säkra cykelvägar.

(Detta är några exempel på svar, alla svar finns att läsa på https://wp.kristdemokraterna.se/knivsta/ )

https://wp.kristdemokraterna.se/knivsta/


Hur ser du på utvecklingen av Knivstas och 
Alsikes tätorter?

• Just nu mest dåligt, med ett dött pendlarsamhälle med små 
hyresrätter.

• Dåligt med parkeringar och sociala ytor som t.ex. 
grönområden.

• Knivsta har fått hybris, arkitekturen är inte imponerande.

• Bra med butiker i Alsike tätort.

• Arbeta för en mer ledande ort med fler arbetstillfällen.

• Tycker man ska bygga hus som passar den miljö man valt att 
bo i när man flyttar till en mindre ort.

• Den otroligt fula byggnationen utan sammanhållande plan. 
Bygglov ges utan eftertanke. 

• Bra om det går ihop med mer utveckling av affärsverksamhet 
och fritidsaktiviteter. 

• Just nu är det mest dåligt, med ett dött pendlar samhälle där 
det byggs tätt med små hyresrätter. Knivsta håller på att bli 
ett problem samhälle likt andra förorter. 

• Toppen! Bra med förtätningen kring den bra lokaltrafiken. 
Super med nya anslutningen av fyrspår. Bra att blanda 
hyreshus med mindre hus/radhus och grönska. Mer centrum 
och butiker restauranger i Alsike önskas. 

• Bra mer fler affärer, ringlinje med buss och idrottshallar, 
dåligt med snabb och tät utbyggnad.

(Detta är några exempel på svar, alla svar finns att läsa på https://wp.kristdemokraterna.se/knivsta/ )

https://wp.kristdemokraterna.se/knivsta/


Vad vi tar med oss från enkätsvaren som viktigt att påverka

Skolan 

• Skolorna i hela 
kommunen ska ha 
samma villkor för 
att kunna ge god 
undervisning

Kollektivtrafiken

• Behöver hänga med 
när allt fler väljer att 
bo på landet i 
Knivsta kommun

Bygglov

• Ska vara enkelt att 
få bygglov utifrån 
klara regler. 
Godkända alternativ 
till kommunalt VA 
bör finnas

Helhetssyn

• Landsbygden ska 
ges förutsättningar 
att utvecklas

• Inte allt fokus på 
Alsike och Knivsta



Följ hur vi vill utveckla 
hela Knivsta kommun
• https://wp.kristdemokraterna.se/knivsta/

• https://www.facebook.com/kdknivsta

Mimmi Westerlund                         Thomas Malmer

https://wp.kristdemokraterna.se/knivsta/
https://www.facebook.com/kdknivsta

