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Den person som i ett av sina enkätsvar skrev  
 

”Observera en del kritik på brister nu på slutet (av enkäten)  
men grymt uppskattat och bra gjort att skicka ut den här enkäten  

och lyssna/ta in åsikter från oss boende. Bra initiativ.  
Mycket uppskattat!”  
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Sammanfattning 
Under våren 2009 blev Umeå kommun intresserade av att göra en utvärdering av bostads-
området Tomtebo inom ramarna av ett kandidatarbete. Tanken var att utvärdera det 
befintliga bostadsområdet Tomtebo för att kunna lära av detta, och på sätt förbättra fram-
tida utveckling av bostadsområdet. 
 
Syftet med arbetet och utvärderingen är alltså att den ska ligga till grund för en förbättring 
av samhällsutvecklingen i Umeå kommun. Arbetet är begränsat till att endast handla om 
Tomtebo i Umeå kommun, och genom hela arbetet har svar på frågan ”Hur har Umeå 
kommun lyckats med planeringen av Tomtebo?” eftersträvats.  
 
Arbetet inleds med en litteraturstudie och parallellt med denna tillverkades tre enkätfor-
mulär som skickades ut till Tomtebos invånare 2009-10-01. Totalt postades 1337 anonyma 
formulär. 
 
I samarbete med Umeå kommuns utvecklingsavdelning och mjukvaran Esmaker NX2 har 
en analys av de ifyllda och returnerade enkätformulären utförts. 
 
Svarsfrekvensen och resultatet från de inledande frågorna visar att det inkomna underla-
get kan anses vara tillfredsställande för vidare analys. 
 
Tomtebo-invånarna är nöjda med sin boendesituation, 93 % skulle rekommendera detta 
område till vänner och bekanda. Utemiljön och områdets planering visade sig vara upp-
skattade faktorer för områdets invånare. Invånarna efterlyser en förbättring då det gäller 
bristen på kommersiell service (mest livsmedelsbutik) samt trafikköer vid högtrafiktider. 
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Abstract 
The spring of 2009 the municipality of Umeå became interested in doing an evaluation of 
the city’s residential area called Tomtebo within the limits of a candidate's work. The idea 
was to evaluate the existing residential area and learn from this, and thus improve the fu-
ture development of the residential area. 
 
The purpose of the essay and the evaluation is that it will form the basis for the improve-
ment of urban development in the municipality of Umeå. The work is limited to only be 
about Tomtebo in Umeå, and throughout the work the answer of the question "How has 
the municipality of Umeå succeeded in planning Tomtebo?" has been sought. 
 
The work began with a literature review and parallel to this three survays were made and 
sent out to residents in Tomtebo 2009-10-01. In total, 1337 survays were sent. 
 
In cooperation with the municipality's department of development and the software Es-
maker NX2 was an analysis of the completed and returned questionnaires conducted. 
 
The response rate and the results of the initial questions is considered satisfactory for 
further analysis. 
 
The residents of Tomtebo are satisfied with their living situation, 93% would recommend 
this area to friends and acquaintances. The outdoor environment and the area's planning 
turned out to be highly estimated factors for the area residents. Residents asks for an im-
provement when it comes to the lack of commercial services (mostly a grocery store) and 
traffic queues at peak times. 
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1. Inledning 

1.1.  Bakgrund till arbetet 

Under under våren 2009 kontaktade jag Umeå kommun för att höra om de var intressera-
de av att göra en utvärdering av ett befintligt bostadsområde i kommunen inom ramarna 
för mitt kandidatarbete. Tanken var att utvärdera det befintliga bostadsområdet för att 
kunna lära av detta, och på sätt förbättra framtida utveckling av bostadsområdet, något 
som Umeå kommun accepterade. Resultatet är denna rapport. 

1.2. Syfte och Mål 

Syftet är att få veta hur de boende i området Tomtebo trivs i sitt bostadsområde, hur de 
nyttjar den kommunala servicen och utbud som finns samt att ta fram underlag som kan 
ligga till grund för en förbättring av planeringen av kommande utbyggnadsområden i 
Umeå kommun. 
 
Målet är att ta fram åsikter från de boende i området och sammanställa dessa för att kunna 
utvärdera den fysiska planeringen i, vad som i dagsläget är, Tomtebo. 

1.3. Begränsningar och Frågeställning 

Den empiriska delen av arbetet är begränsat till att endast handla om bostadsområdet 
Tomtebo, inkluderat det knappt påbörjade utbyggnadsetappen Tavleliden, i Umeå kom-
mun, och genom hela arbetet har svar på frågan ”Hur har Umeå kommun lyckats med 
planeringen av Tomtebo?” eftersträvats.  
 
Projektarbetet samt slutrapporten och slutredovisningen ska följa kursplanen för “X7002B 
- Examensarbete” och utföras av Sara Karlsson med Annalena Löfgren från Umeå kom-
muns utvecklingskontor som handledare och Helena Johnsson från Luleå tekniska 
universitet som examinator. Rapporten presenterades muntligt vid Luleå tekniska univer-
sitet i maj 2010. 

1.4. Metod 

1.4.1. Litteraturstudie 

Arbetet inleds med en litteraturstudie om vilka målsättningar som finns i det svenska 
samhället och därefter även vilka förutsättningar det finns på kommunal nivå att påverka 
samhällsplaneringsprocessen. Även samhällsplaneringsteorier studeras, med fokus på ut-
formning av fungerande stadsdelar (där bostäder inkluderas), trafikutformning samt 
hållbar utveckling. Detta för att få en förståelse för varför Tomtebo är byggt som det är. 
 
Litteraturstudien innefattar böcker och rapporter inom samhällsplanering samt arkitektur, 
rapporter från myndigheter och Umeå kommuns egna handlingar över området Tomtebo. 
Även vissa myndigheters hemsidor används, men då endast för att få en översikt av ämnet.  
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1.4.2. Enkäten 

Parallellt med litteraturstudien utformas enkätformulär med frågor till Tomtebos invåna-
re. Tre olika enkätformulär utformades, se bilaga 1, 2 och 3. Detta eftersom 
enkätdeltagarna endast bör besvara frågor som överensstämmer med deras egen situation. 
 
Enkätformulären skickades via brev till invånarna i Tomtebo. Utskicken baserades på en 
befintlig geografisk uppdelning i kommunens administrativa system, se figur 1. Utskicket 
till område 01 gjordes genom ett slumpvis urval till personer över 18 år. Urvalet motsvarar 
cirka hälften av de boende i området. I övriga delar av området (02,03,04) fick samtliga 
hushåll möjlighet att besvara enkäten. 
 

 
Figur 1. Den geografiska uppdelningen av bostadsområdet Tomtebo vid enkätutskicket. 

(Källa: Bergman 2010-03-04) 
 
Figur 1 illustrerar även områdets bebyggelse så som den i grova drag ser ut i dagsläget.  
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En jämförelse av rubrikerna som innefattades i enkätformulären finns i tabell 1. 
 
Tabell 1. Rubrikerna från de respektive utskick. 
Område 01 0ch 03 Område 02 Område 04 
Inledande frågor Inledande frågor Inledande frågor 
Allmänt Allmänt Allmänt 
Skola Skola Skola 
Trygghet Trygghet Trygghet 
Kommunikationer Kommunikationer Kommunikationer 
Gator / vägar /trafik Gator / vägar /trafik Gator / vägar /trafik 
- Miljötänkande Miljötänkande 
- Kvartersutformning - 
- Tomtstorlek Tomtstorlek 
- - Tomtkö 
Kontakt med Umeå 
kommun 

Kontakt med Umeå 
kommun 

Kontakt med Umeå 
kommun 

Avslutande synpunkter Avslutande synpunkter Avslutande synpunkter 
 
Av den anledningen att antalet invånare i område 03 är för lågt för att få ett statistiskt sä-
kerställt resultat slogs detta område ihop med område 01. 
 
Invånarna i område 01 bor för det mesta i flerfamiljshus vilket ligger till grund för bedöm-
ningen att de inte har den erfarenhet som krävs för att besvara frågorna som tillhör 
rubrikerna ”Miljötänkande”, ”Kvartersutformning”, ”Tomtstorlek” eller ”Tomtkö”. Dessa 
frågor har därför uteslutits ur deras enkätformulär.  
 
Invånarna i område 04 har i bästa fall hunnit flytta in i sina nybyggda villor, men bedöm-
ningen är att de inte hunnit bo så länge i sitt område att de bildat en uppfattning om hur 
kvartersutformningen fungerat i realtieteten. Därmed utesluts frågorna om kvartersut-
formning i deras enkätformulär och skickas endast till dem i område 02. 
 
De i område 04 har mycket nyligen stått i kommunens tomtkö. Område 02 har byggts suc-
cessivt sedan 1996 och en till storleken okänd del av småhusen har därmed bytt ägare. Av 
denna anledning har frågorna om kommunens tomtkö endast ställts till dem i område 04. 
 
Totalt utformades 19 envalsfrågor, 2 flervalsfrågor, 9 matrisfrågor där ett svarsalternativ 
skulle anges och 8 frågor med helt öppna svar, varav 4 är följdfrågor. 
 
Rubriken ”Inledande frågor” handlar om att få ett underlag till personen som besvarat en-
käten. Frågorna handlar om att bestämma kön, ålder, bostadsform, hushållets storlek och 
från vart de flyttat till Tomtebo.  
 
Alla frågor under rubriken ”Allmänt” berör platser inom bostadsområdet och i dess direkta 
närhet, hur ofta familjerna på Tomtebo vistas på vissa bestämnda områden, vad de upp-
skattar mest med sitt boende och hur de ser på planeringen av Tomtebo.  
 
Under rubriken ”Skola” ställs frågan ”Tror du att Sjöfruskolan har förutsättningar att bli en 
viktig mötesplats för barn och ungdomar i hela stadsdelen?” med följdfrågan ”Om nej, var-
för inte?” 
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Om invånarna i Tomtebo känner sig trygga på platser i närheten av sin bostad utreds un-
der rubriken ”Trygghet”.  
 
Hur långt de har till arbete eller studier, hur de upplever tillgängligheten från sin bostad 
till platser som är nödvändiga för ett bra boende, hur de färdas till vissa utvalda platser och 
hur väl kollektivtrafiken uppfyller deras behov får Tomtebos invånare svara på under ru-
briken ”Kommunikationer”. 
 
Under rubriken ”Gator / vägar / trafik” ställs frågor om trafiksystemet på Tomtebo, om det 
finns störande trafik inom bostadsområdet och om invånarna i Tomtebo anser att bussga-
tan längs Vättarnas allé ska öppnas för biltrafik. 
 
Den första frågan under rubriken ”Miljötänkande” handlar om huruvida villaägarna på 
Tomtebo har strävat efter ett miljövänligt boende då det gäller material och teknik i bosta-
den. Påföljande fråga handlar specifikt om bostadens primära uppvärmningssystem.  
 
Under rubriken ”Kvartersutformning” får enkätdeltagaren först uppge i vilket kvarter de 
bor, därefter får de besvara om de tycker den gemensamma ytan fyller sitt syfte och vilken 
typ av kvarter de skulle rekommendera för fortsatt bebyggelse. Den sista fråga under den-
na rubrik handlar om vad de tycker om att tillsammans med de övriga boende i kvarteret 
ansvara för gatorna inom kvarteret. 
 
Under rubriken ”Tomtkö” ställs först frågan om de har köpt sin tomt via kommunens 
tomtkö. Om inte ombeds de att gå vidare till rubriken ”Kontakter med Umeå kommun”, 
annars får de även besvara vad de tycker om tomtköns hemsida, det skriftliga material som 
delades ut, hjälpen från handläggarna och vad de tycker om informationsträffarna som 
forum. Även hur kontakten med övriga förvaltningar och bolag fungerade och andra för-
slag på hur man kan underlätta kontakterna med kommunen i samband med 
småhusbyggande efterfrågas. 
 
Om tomtens storlek har varit begränsande för husval, om tomten är tillräckligt stor och om 
en annan tomtstorlek till ett annat pris önskas efterfrågas under rubriken ”Tomtstorlek”. 
 
Hur man vill att Umeå kommun i framtiden kontaktar sina kommuninvånare gällande frå-
gor som rör bostadsområdet undersöks under rubriken ”Kontakter med Umeå kommun” 
 
Under rubriken ”Avslutande synpunkter” frågas invånarna i Tomtebo om de skulle re-
kommendera vänner och bekanta att flytta till Tomtebo, och om inte, varför. Slutligen 
ställdes frågan om de hade egna åsikter eller reflektioner om sitt bostadsområde eller nå-
gon annan aspekt på sitt boende som särskilt bör lyftas fram. 

1.4.1. Analysmetod 

Resultaten registrerades i den internetbaserade mjukvaran Esmaker NX2, Arbetet är kon-
centrerat på övergripande samband, inte djupgående analyser även om det i något fall 
även utförts i form av ett alternativt gruppurval eller ett annorlunda stapeldiagram. 
 
Analys har endast gjorts av de frågor som är relevanta för arbetets syfte. Övriga registrera-
de svar överlämnas till Umeå kommun så att en kompletterande analys kan göras i 
framtiden. 
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2. Litteraturstudie 

2.1. Samhällets målsättning 

Samhällets mål är, enligt Sveriges grundlag, att bostad ska finnas för alla individer och att 
vi tillsammans skall verka för social omsorg, trygghet och en god levnadsmiljö (Regerings-
kansliet 2008-01-23). 
 
Att leva och arbeta i vackra, funktionsdugliga och hållbara byggnader är grundläggande för 
människans välbefinnande och miljöer som uppfattas som fula eller tråkiga är inte till-
fredsställande att vistas i. Vad som uppfattas som vackert är individuellt och omätbart, till 
och med kvalitet är relativt efter individuella värderingar, men byggd miljö och dess arki-
tektur påverkar alla både medvetet och omedvetet. (Wernemyr 2005, Lindvall och 
Myrman 2001) 
 
År 1998 antog Sveriges Riksdag programmet “Framtidsformer - ett handlingsprogram för 
arkitektur, formgivning och design” där det för första gången i Sverige ställs krav med hän-
syn till design. (Lindvall och Myrman 2001) 

2.2. Kommunala förutsättningar i samhällsplaneringsprocessen 

Användning av mark och vatten berör alla människor, företag och institutioner i samhället. 
Därför regleras byggnaders placering, utformning, utförande och bevarande i Plan- och 
bygglagen, PBL. Även utformning och anordnande av tomter och allmänna platser regleras 
i PBL. (Boverket 2009) 
 
Kommunal planläggning har möjlighet att reglera byggnadens ändamål och områdets ex-
ploateringsgrad. I detaljplanen kan byggnadernas placering, yta, höjd (våningsantal) och 
taklutning regleras, men möjligheten att påverka lokalutformningen är mycket liten. Bygg-
lov ser till och reglerar byggnadens karaktär i förhållande till dess omgivning. (Wernemyr 
2005, Lindvall och Myrman 2001) 
 
Detaljplanen skall främja ”en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i 
övrigt samt en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror” (s. 8). 
Det är i detaljplanen som bl.a. utformningen och användningen av gator och allmänna 
platser redovisas. (Boverket 2009) 
 
En god och långsiktig planering i ett tidigt skede är generellt mer lönsamt än motsatsen 
(Lindvall och Myrman 2001). Ett bostadsområde bör planeras så att det kan byggas ut 
etappvis, där varje etapp har tillfredsställande service. (Wernemyr 2005) 

2.3. Fysisk utformning av stadsdelar med bostäder 

Arealkrävande faktorer som är grundläggande för samhällets struktur är boende, arbete, 
service, fritid samt trafik och kommunikation. Olika områden har olika förutsättningar för 
bebyggelse, och dess utformning bör anpassas efter befintlig bebyggelse och natur. I mark-
nivå bör utformningen ha behagliga proportioner, samtidigt som helheten bör vara god 
med tanke på samspelet mellan trafik, husgrupper etc. (Wernemyr 2005) 
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Olika sorters hushåll har olika sorters behov och förutsättningar. Därför påverkas till viss 
del befolkningssammansättningen av vilken typ av bostäder som upplåts i området. En 
allsidig sammansättning av boendeformer eftersträvas eftersom det lockar en varierande 
befolkning med avseende på ålder, kön, inkomst, etnicitet, intressen, civilstånd osv. Exem-
pelvis medför en jämn åldersfördelning i ett område ett jämnare utnyttjande av 
gemensamhetsanläggningar och behovet av kostsamma temporära lösningar minskar. 
(Wernemyr 2005) 
 
Känslan av samhörighet eller hemmahörighet är en viktig trivselfaktor för invånarna i ett 
bostadsområde. Något som kan öka känslan av hemmahörighet är små detaljer som skiljer 
sig åt mellan husen i en grannskapsenhet eller mellan grannskap. Det är dessutom viktigt 
att se skillnad på privata och allmänna utrymmen. (Wernemyr 2005) 
 
Även orienteringen, att veta var man är och känna igen objekt och detaljer i sitt bostads-
område, är en viktig trivselfaktor. Att organisera bebyggelse efter tydlig princip är ett sätt 
göra orienteringen i området lättare. Motsatt kan en alltför homogen bebyggelse medföra 
svårigheter för orienteringsförmågan. (Wernemyr 2005). Riktningar och gränser där 
byggnader byter karaktär hjälper orientering i området/staden. (Lindvall och Myrman 
2001) 
 
I ett stadsdelscentrum bör det generellt finnas lokaler och/eller platser för service såsom 
ungdomsverksamhet, föreningsverksamhet, motion och idrott samt frivillig studieverk-
samhet. Mångsidig användbarhet av lokaler, exempelvis att nyttja skolor till motion och 
idrott kvällstid, kan vara ett sätt att möjliggöra detta. (Wernemyr 2005) 
 
Parker och grönområden är ingen förutsättning för samhällets grundläggande struktur 
men i ett bostadsområde har de betydelse för invånarnas hälsa och välstånd. Ett grönom-
råde är en plats för aktivitet såsom lek, idrott eller picknick och växtlighet gör nytta då den 
renar luft, dämpar vind och utjämnar temperaturskillnader. Gröna områden har en bevi-
sad avkopplande effekt och till exempel sänker en promenad i en park människors puls 
och blodtryck. (Lindvall och Myrman 2001) 

2.4. Gator /vägar /trafik 

Trafik och kommunikation är, som ovan nämnt, en grundläggande faktor för samhällets 
struktur och det är viktigt att alltid ha ett helhetsperspektiv vid planering och utformning 
av vägar. Gator och vägar bör ses som dominerande byggnadsverk med lång livstid och en 
trafikled kan uppfattas som en svårforcerad barriär mellan två områden. Utformningen av 
en väg kan bl.a. minska buller och luftföroreningar i närområdet, vilket har en positiv in-
verkan på samhällsekonomin. (Wengelin, Berntman och Lannér 2000) 
 
Vägens dragning och utformning styrs av ekonomiska, trafiktekniska och säkerhetsmässi-
ga krav i förhållande till förväntad trafikmängd och vald hastighetsbegränsning. En säker 
väg är en väg där signalerna till trafikanterna är så tydliga att föraren kan anpassa sin kör-
ning till rådande förhållanden. Exempelvis kräver en hög hastighet längre siktsträckor så 
att föraren har möjlighet att stanna sitt fordon vid ett oförutsett hinder. (Wengelin, 
Berntman och Lannér 2000) 
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Figur 2 visar en dygnsvariationen i trafiken på en huvudväg i Halland, men detta kan ses 
som karaktäristiskt för alla huvudvägar i Sverige. Topparna har ett klart samband med 
samhällets arbetstider, klockan 6-8 på morgonen åker människor till jobbet och vid 17-
tiden åker samma människor hem igen. Denna statistik kan användas vid dimensionering 
av vägar och korsningar så att dess kapacitet anpassas till den faktiska trafiksituationen. 
(Lannér 2009-11-12) 
 
 

 
Figur 2. Dygnsvariationen i biltrafiken på en huvudväg i Halland. (Källa:  

Lannér 2009-11-12) 
 
Buller är ovälkomna ljud som uppfattas som störande och besvärande. Vid bedömning av 
buller och dess inverkan på människan är de viktigaste faktorerna styrka, frekvens-
sammansättning och riktningskaraktär. (Wernemyr 2005) 
 
Bullerexponering försämrar den upplevda livskvaliteten hos våra samhällsinvånare, för-
svårar eller omöjliggör arbete och samtal samt leder till hälsoproblem såsom sömnbrist 
eller ökad risk att för hjärt- och kärlsjukdomar. (Thorsson, Kågeson och Hallberg 2006) 
 
En persons hälsa och välbefinnande påverkas i hög grad av bullerexponeringen i bostaden, 
men pågående forskning visar att bullernivån i den närmaste omgivningen av bostaden, 
t.ex. balkongen, uteplatsen eller det närmaste parkområdet, också spelar in. (Thorsson, 
Kågeson och Hallberg 2006) 
 
Trafik är en vanlig källa till buller. Genom att planera större vägar utanför bostadsområ-
den finns möjlighet att sänka bullernivån i samband med bostäder. Bullret koncentreras på 
så sätt till en större gata, det är med andra ord endast en väg som behöver bullerdämpande 
åtgärder, och inte ett större område. (Thorsson, Kågeson och Hallberg 2006) 
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Bullersanering består idag av vallar, skärmar och plank samt tilläggsisolering i fasader och 
fönster. Vallarna, skärmarna och planken ger endast lokala förbättringar och bör användas 
som sista åtgärd. Mycket lite görs för att reducera bullret vid källan. Studier har kommit 
till slutsatsen att en bra bullerdämpningsåtgärd är att sänka hastigheten på en väg, likaså 
kan beläggning av s.k. ”tyst asfalt” vara ett bra alternativ vid nybyggnation av vägar. 
(Thorsson, Kågeson och Hallberg 2006) 
 
Enstaka vägbulor är inte en effektiv metod att dämpa buller eftersom det i många fallin-
bjuder till en ryckig körstil med många inbromsningar samt accelerationer som bidrar till 
högre ljudnivå. Att anlägga en rad vägbulor med relativt kort avstånd mellan ses som en 
bättre metod då det sänker hastigheten på längre sträckor. Alternativt kan hastighetska-
meror installeras eller rondeller byggas då det har samma effekt på förarens körstil. 
(Thorsson, Kågeson och Hallberg 2006) 

2.5. Miljötänkande / Hållbar utveckling inom samhällsplanering 

Bruntlandkommissionen definierade begreppet ”hållbar utveckling” i rapporten ’Vår ge-
mensamma framtid’ (1988) som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationer att tillfredsställa sina behov”. (Sundqvist 2003) 
 
De senaste 100 åren har en global temperaturhöjning registrerats och sannolikheten att 
detta beror på naturliga variationer är mycket låg, ett faktum som FN:s klimatpanel med-
gett. Följderna av den globala uppvärmningen är bland annat översvämningar till följd av 
havets expansion. Idag bor 50 miljoner av människor i områden som hotas av översväm-
ningar orsakade av stormvågor. En stigning av havsytan med 50 cm öka antalet påverkade 
människor till 100 miljoner. De negativa effekterna drabbar med andra ord alla männi-
skor, oavsett var utsläppen sker. (Zetterberg 2001) 
 
Genom ökad förbränning av fossila bränslen förstärker människan effekten av denna tem-
peraturhöjning, och den förväntade temperaturhöjningen kommer att ske snabbare än vad 
som observerats tidigare. I industriländer som Sverige är finns det ett samband med den 
globala uppvärmningen och den enskilda människans livsstil. (Sundqvist 2003) 
 
Det går att begränsa och minska transporternas miljöpåverkan. Ur ett samhällsplanerings-
perspektiv kan man exempelvis korta ner avstånd för att minska människans 
transportsträckor. (Naturvårdsverket 2005) Att planera ett område med flerfamiljshus 
innebär generellt kortare avstånd från bostaden till arbete, service och fritidsanläggningar 
jämfört med ett småhus- eller villaområde. Att bygga flerbostadshus har också andra för-
delar, såsom ökat underlag för kollektivtrafik, men det ger också ökat markslitage och 
begränsade friytor. (Wernemyr 2005) Även minskat antal transporter, övergång till ener-
gieffektiva transportslag och ökad användning av förnybara drivmedel är föreslagna 
åtgärder (Naturvårdsverket 2005). 
 
Långsiktigt hållbar utveckling av samhället är inte politiskt definierat. Sveriges trafikpoli-
tik har prioriterat framkomlighet för bilar, vilket i kombination med städernas 
bebyggelseutveckling hittills, bidragit till en ökning i bilinnehav samt trafik. Tyvärr tyder 
inget på att denna utveckling kommer att förändras inom överskådlig tid. (Naturvårdsver-
ket 2005)  
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I Sverige är den statliga policyn för fysisk planering att organisera markanvändningen så 
att det totala transportbehovet minskar, kollektivtrafikresande möjliggörs och gång- och 
cykeltrafik främjas (Naturvårdsverket 2005). Ska människor välja bort bilen och prioritera 
andra färdsätt måste det finnas goda möjligheter att åka kollektivt, gå eller cykla, annars 
anser många bilister att den bästa lösningen fortfarande är att köra bil (Kottenhoff och 
Brundell 2009). 
 
Ur ett samhällsplaneringsperspektiv gynnas biltrafik av en gles bebyggelsestruktur, dvs. 
friliggande villor och småhus istället för flerfamiljshus, till skillnad från gång-, cykel- och 
kollektivtrafiken. Ett kapacitetsstarkt trafiksystem som gynnar framkomligheten för bilar 
och ett stort utbud av parkeringsplatser till ett lågt pris är också exempel som gynnar bil-
åkandet. (Naturvårdsverket 2005) 
 
I stora städers centrala delar är befolkningens bilinnehav väsentligt lägre än i stadens yttre 
områden. Andelen som väljer en livsstil utan egen bil kan antas öka av en fortsatt urbani-
sering och förtätning av våra städer. (Naturvårdsverket 2005) 
 
Hög tillgänglighet för bil har prioriterats för företag inom handel och service och därför 
har de placerats i ett halvcentralt band runt staden eller utefter en större trafikled. Detta 
leder till fler och längre bilresor hos stadens invånare i kombination med att hushåll priori-
terar boende i småhus på ett allt längre avstånd från stadens centrum. (Naturvårdsverket 
2005) 
 
Enligt Miljödepartementet är det nödvändigt att påbörja anpassningen samhället, det vill 
säga hus och byggnader, vägar och dag- och avloppssystem etc. för att förebygga och mi-
nimera skadorna av klimatförändringarna i Sverige. (Miljödepartementet 2007) 
 
För hus har energianvändningen under förvaltningsskedet den största miljöpåverkan, där-
efter kommer materialanvändningen. Återvinningen har betydelse då den minskar 
användningen av naturresurser. (Byggsektorns Kretsloppsråd 2001) 
 
Alla kommuner har individuellt tolkningsföreträde av statens 15 miljömål, där ”god be-
byggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan” ingår. (Naturvårdsverket 2005) 
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2.6. Tomtebo 

Umeå kommun ligger ca 650 km norr om Stockholm, se figur 3. 
 

 
Figur 3. Umeå utmärkt på en Sverigekarta. (Källa: Pettersson 2010-03-18) 
 
Kommunens befolkningstyngdpunkt är belägen sydost om Umeå centrum i och med när-
varon av både Norrlands Universitetssjukhus, NUS, och Umeå universitet 
(Stadsbyggnadskontoret Umeå 2001). Bostadsområdet Tomtebo är beläget vid Nydala-
sjöns södra spets, ca 5 km sydost om Umeå centrum, se figur 4. (Umeå kommun 2008-09-
17) 
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Figur 4. Bostadsområdet Tomtebo, inringat i rött, är placerat sydöst om Umeå centrum.  

(Källa: Pettersson 2010-03-18) 
 
På området som idag är Tomtebo fanns tidigare ca 140 fritidsstugor men Umeå kommun 
beslutade år 1981 att på sikt skapa en ny stadsdel med blandade boendeformer på denna 
plats (Umeå kommun 2008-09-17). Miljonprogrammets monotona arkitektur övergavs 
alltså i och med detta område, till fördel för postmodernismens anda (Andersson 2006).  
 
Tomtebo är en naturnära stadsdel med stadsmässig karaktär, dock i en mer intim skala. 
Närheten till naturen behålls genom att bevara naturområden för naturvård och friluftsliv 
samt utveckla promenadvägar, grillplatser, motionsslingor och en äventyrslekpark i områ-
det. Exempelvis har promenadstråket runt Nydalasjön rustats upp, se figur 5. 
(Översiktsplan för TOMTEBO 1990)  
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Figur 5. Promenadstråket vid Nydalasjöns södra spets är ett sätt att behålla närheten till  

naturen. (Källa: eget foto) 
 
Området planerades ha ett tidigt fungerande centrum med kommersiell och social service 
som café, restaurang och butiker. (Översiktsplan för TOMTEBO 1990) Området har dock i 
dagsläget ingen lokal livsmedelsbutik, men en kiosk och en pizzeria på Nornaplatsen. (An-
dersson 2006) För att ge området en bra start har Umeå kommun, Stiftelsen Bostaden och 
Svenska Riksbyggen i Umeå bekostat en konstnärlig utsmyckning på Nornaplatsen (Stads-
byggnadskontoret 2001). 
 
Tomtebovägen fungerar som bostadsområdets tillfartsled. Trafiken leds väster om område 
01 och 04 samt mellan område 02 och 03, se figur 1. Alla gatu- och kvartersrum planeras 
med stor omsorg för att på så sätt bilda ett attraktivt offentligt rum. Hastighetsdämpande 
åtgärder integreras i utformningen av lokalgatorna, som av denna anledning utformas kor-
ta. Gång- och cykelstråk till Tomtebo hålls separata med två gång- och cykeltunnlar. 
(Översiktsplan för TOMTEBO 1990) 
 
Två kvarter in i området, parallellt med Tomtebovägen löper Vättarnas allé, en central 
bussgata utformad som en esplanad med planerade björkar, se figur 6. Området planeras 
följaktligen vara väl försett med kollektivtrafik för persontrafik, och gångavstånd till buss-
hållplatser eftersöks för att minska trafikens miljöpåverkan. (Översiktsplanen för 
TOMTEBO 1990) 
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Figur 6. Vättarnas allé är en central bussgata i Tomtebo. (Källa: eget foto) 
 
Bebyggelsen i Tomtebo är blandad och allt från flerbostadshus till villor är placerade i 
rutmönster. Inom varje kvarter finns parkeringsplatser. (Andersson 2006) Möjlighet att 
parkera bilar i tvåplaniga “smånätta” parkeringshus till hälften försänkta under mark finns 
(Översiktsplan för TOMTEBO 1990). 
 
Hushöjderna är reglerade till högst fyra våningar, vilket ger en relativt låg och koncentre-
rad bebyggelse (Stadsbyggnadskontoret Umeå 2001). Tomtebos exploateringsgrad 
planerades som avtagande från Vättarnas allé varvid tomter för individuellt byggande pla-
cerades längre bort från bussgatan, nära naturen. I bottenvåningarna vid bussgatan 
planerades möjlighet för arbetsplatser. (Översiktsplan för TOMTEBO 1990) 
 
Byggnaderna i Tomtebo påminner om varandra inom kvarteren, precis som i Umeås gamla 
centrumstad, något som ska ge en trivsam känsla. Fasaderna ges individualitet med hjälp 
av små ekonomiskt genomförbara medel, se exempel i figur 7 (Stadsbyggnadskontoret 
2001) Umeås olika bostadsbolag, främst HSB, Riksbyggen och Bostaden tilldelades i om-
råde 01 kvarter där de fick uppföra sina byggnader med kravet att husen skulle variera i 
utseende genom olika färger, hushöjder och material (Andersson 2006). 
 

 
Figur 7. Ljusinsläpp i entrén till en friliggande villa. Ett exempel på individualitet i 

husfasaderna. (Källa: eget foto) 
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Vissa villakvarter i område 02 har en gemensam yta, se figur 8. Syftet med denna yta att 
gynna gemenskapen med grannarna. I de kvarter som saknar gemensam yta är fastighe-
terna istället något större. (Bergman 2010-03-04) 
 

 
Figur 8. Illustration över kvarterstyperna bland villorna på Tomtebo, taget ur planen för 

Tomtebo. (Källa: Bergman 2010-03-04) 

2.7. Befolkningsunderlag 

Område 01 inhyste 2008-12-31 totalt 2881 invånare. Av dessa var 748 st under 18 år. Om-
råde 02 hade vid samma tidpunkt 728 invånare, varav 322 st inte var myndiga. Samma 
datum, 2008-12-31, var 46 personer registrerade i område 03, där det har börjat byggas 
villor och radhus, varav 17 personer var under 18 år. Område 04, som har döpts till Tavle-
liden, inhyste 2008-12-31 totalt 85 personer, vara antalet omyndiga invånare var 35 st. 
(Statistiska centralbyrån 2009) 
 
Bostadsområdet utvecklas och bebyggs fortfarande för att kunna rymma ca 10 000 boende 
totalt. (Umeå kommun 2008-09-17) 
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3. Resultat av enkäten 

3.1. Svarsfrekvens 

I område 01 fick 1040 personer möjlighet att fylla i enkäten, det vill säga 50 % av områdets 
myndiga invånare. I område 02, 03 och 04 fick alla myndiga personer varsin enkät, det vill 
säga 221, 30 respektive 50 personer. Totalt skickades 1337 anonyma formulär ut till invå-
nare i Tomtebo 2009-10-01. Totalt returnerades 859 st ifyllda till Umeå kommun. Den 
totala svarsfrekvensen ligger därmed på 64 %. 
 
Antal returnerade enkäter från område 01 är 638 st, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 
61 %. Från område 02 registrerades 165 svar, vilket motsvarar 75 %. Från område 03 re-
turnerades 19 enkäter ifyllda, vilket som motsvarar 63 %. Från område 04 registrerades 37 
enkäter, vilket ger en svarsfrekvens i område 04 på 80 %.  

3.2. Inledande frågor 

Jag är 

Tabell 2. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Kvinna 483 56,2 
B. Man 373 43,4 
C. Svar ogiltigt/saknas 3 0,3 
Total 859 100  

 

 
Figur 9. Stapeldiagram över resultatet i  
                     tabell 2 

 
Tabell 2 visar att något fler kvinnor än män besvarade enkäten. Enligt Statistiska central-
byrån, SCB, bodde det 2008-12-31 48 % myndiga män och 52 % mydiga kvinnor i 
bostadsområdet Tomtebo.  
 
Alternativet ”svar ogiltigt/saknas” betecknar svar som saknas eller att för många svarsal-
ternativ har kryssats.  

Jag är född år 
 
Denna fråga var öppen för invånarna att själva skriva årtalet de föddes och tabell 3 visar 
antal personer som svarade respektive årtal.  
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Tabell 3. Presentation av insamlade svar 

År Antal År Antal År Antal År Antal År Antal 
1921 1  1942 3  1957 4  1972 26  1987 9 
1923 1  1943 9  1958 5  1973 33  1988 12 
1926 1  1944 0  1959 4  1974 43  1989 3 
1928 2  1945 5  1960 10  1975 28    
1930 2  1946 11  1961 8  1976 30    
1932 3  1947 5  1962 4  1977 38    
1933 2  1948 7  1963 13  1978 33    
1934 2  1949 7  1964 11  1979 29    
1935 1  1950 9  1965 17  1980 29    
1936 1  1951 4  1966 18  1981 43    
1937 5  1952 4  1967 17  1982 21    
1938 5  1953 5  1968 16  1983 30    
1939 1  1954 5  1969 24  1984 25    
1940 1  1955 11  1970 21  1985 21    
1941 2  1956 12  1971 26  1986 18    

 
I tabell 4 är de insamlade svaren grupperade så att de är jämförbara med uppgifterna från 
Statistiska Centralbyrån. 
 
Tabell 4. Antal inkomna enkäter grupperade enligt födelseår 

Födelseår 
Antal inkomna 
enkäter 

 t.o.m 1944 42 

1945-1969 236 

1970-1979 307 

1980-1989 211 
 
För att på ett överskådligt sätt kunna jämföra svaren med befintlig statistisk har även figur 
10 skapats. 
 

 
Figur 10. Jämförelse mellan antalet inkomna enkäter och statistik över antal boende på  

Tomtebo 
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Jag bor i 

 
Tabell 5. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Friliggande villa 154 17,9 
B. Radhus / Parhus / Kedjehus 155 18 
C. Bostadsrätt 249 29 
D. Hyresrätt 296 34,5 
E. Svar ogiltigt/saknas 5 0,6 
Total 859 100  

 

 
Figur 11. Stapeldiagram över resultatet  
                      i tabell 5 

 
Detta innebär att nära 64 % av de som fyllt i enkäten bor i lägenhet och 36 % bor i ett hus 
av något slag. 

 Antal personer i hushållet 

Tabell 6. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. 1 158 18,4 
B. 2 274 31,9 
C. 3 164 19,1 
D. 4 198 23,1 
E. 5 52 6,1 
F. 6 eller fler 9 1 
G. Svar ogiltigt/saknas 4 0,5 
Total 859 100  

 

 
Figur 12. Stapeldiagram över resultatet 
                        i tabell 6 

 
Då vissa hushåll har fått två enkäter skickade till sig är denna fråga missvisande då det 
gäller antal barn i familjerna. Dock kan frågan användas vid vidare korsanalyser. 
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Jag flyttade till Tomtebo/Tavleliden från 

 
Tabell 7. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Umeå centrum 92 10,7 
B. Annan stadsdel i Umeå 409 47,6 
C. Kommundel eller landsbygd 
utanför Umeå stad 47 5,5 

D. Övriga Västerbotten 37 4,3 
E. Övriga Sverige 114 13,3 
F. Annat land 20 2,3 
G. Jag har flyttat inom Tomtebo 119 13,9 
H. Svar ogiltigt/saknas 21 2,4 
Total 859 100  

 

 
Figur 13. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 7 

 
Även enligt Statistiska centralbyrån är mest vanligt att befolkningen i Tomtebo var har 
flyttat inom den egna kommunen. 

3.3. Allmänt 

Hur ofta vistas du eller någon annan i familjen på kvarterslekplatser? 

 
Tabell 8. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. några ggr/vecka 176 20,5 
B. några ggr/månad 100 11,6 
C. några ggr/år 138 16,1 
D. aldrig 381 44,4 
E. Svar ogiltigt/saknas 64 7,5 
Total 859 100  

 

 
Figur 14. Stapeldiagram över resultatet  
                         i tabell 8 

 
Detta innebär att 32 % av Tomtebo-invånarna vistas på kvarterslekplatserna minst en gång 
i månaden. En förklaring till att svarsalternativ D fått sådan hög andel röster kan vara att 
inte alla kvarter har kvarterslekplatser. 
 
Det är rimligt att anta att familjer med fler än tre medlemmar innehåller minst ett barn. I 
tabell 9 görs urvalet så att endast svaren från personer med två eller fler medlemmar i fa-
miljen visas. 
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Tabell 9. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. några ggr/vecka 163 38,5 
B. några ggr/månad 80 18,9 
C. några ggr/år 64 15,1 
D. aldrig 96 22,7 
E. Svar ogiltigt/saknas 20 4,7 
Total 423 100  

 

 
Figur 15. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 9 

 
Jämfört med figur 14 har tyngdpunkten i figur 15 flyttas från alternativ D till alternativ A.  
 
Resultatet visar också att familjer som bor i småhus utnyttjar lekplatserna i något lägre 
omfattning. 

Hur ofta vistas du eller någon annan i familjen på Äventyrslekparken? 

 
Tabell 10 Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. några ggr/vecka 45 5,3 
B. några ggr/månad 218 25,4 
C. några ggr/år 336 39,2 
D. aldrig 208 24,3 
E. Svar ogiltigt/saknas 50 5,8 
Total 857 100  

 

 
Figur 16. Stapeldiagram över resultatet  
                       i tabell 10 

 
Detta innebär att den största andelen Tomteboinvånare besöker äventyrslekparken några 
gånger per år.  
 
I tabell 11 görs urvalet så att endast svaren från personer med tre eller fler medlemmar i 
familjen visas. 
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Tabell 11. Presentation av svaren från  
                        personer med tre eller fler  
                       medlemmar i familjen. 
Svarsalternativ Antal % 
A. några ggr/vecka 40 9,5 
B. några ggr/månad 185 43,8 
C. några ggr/år 155 36,7 
D. aldrig 34 8,1 
E. Svar ogiltigt/saknas 8 1,9 
Total 422 100  

 

 
Figur 17. Stapeldiagram över resultatet 
                       i tabell 11 

 
Tyngdpunkten flyttas något från alternativ C till alternativ B. 

Hur ofta vistas du eller någon annan i familjen på grönytor i närområdet? 

 
Tabell 12. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. några ggr/vecka 222 25,9 
B. några ggr/månad 262 30,5 
C. några ggr/år 244 28,4 
D. aldrig 81 9,4 
E. Svar ogiltigt/saknas 49 5,7 
Total 858 100  

 

 
Figur 16. Stapeldiagram över resultatet  
                       i tabell 12 

 
Det var jämnt mellan de tre första svarsalternativen och endast 9,4 % uppger att de aldrig 
vistas på grönytor i närområdet. 
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Hur ofta vistas du eller någon annan i familjen på promenadsstråket runt Nydalasjön? 

 
Tabell 13. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. några ggr/vecka 344 40,1 
B. några ggr/månad 338 39,4 
C. några ggr/år 143 16,7 
D. aldrig 18 2,1 
E. Svar ogiltigt/saknas 15 1,7 
Total 858 100  

 

 
Figur 17. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 13 

 
Detta innebär att nära 80 % av alla vuxna invånare i Tomtebo tar promenader kring Nyda-
lasjön minst en gång i månaden. Av alla alternativ är promenadstråket runt Nydalasjön 
den mest välbesökta platsen. 

Hur ofta vistas du eller någon annan i familjen på Grössjöns naturreservat? 

 
Tabell 14. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. några ggr/vecka 31 3,6 
B. några ggr/månad 74 8,6 
C. några ggr/år 301 35,1 
D. aldrig 396 46,2 
E. Svar ogiltigt/saknas 56 6,5 
Total 858 100  

 

 
Figur 18. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 14 

 
Detta resultat visar att naturreservatet i stor utsträckning inte besöks av Tomtebos invåna-
re, i alla fall inte regelbundet. 
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Hur ofta vistas du eller någon annan i familjen på idrottsytor? 

 
Tabell 15. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. några ggr/vecka 101 11,8 
B. några ggr/månad 90 10,5 
C. några ggr/år 224 26,2 
D. aldrig 383 44,7 
E. Svar ogiltigt/saknas 58 6,8 
Total 856 100  

 

 
Figur 19. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 15 

 
Idrottsytorna används inte lika frekvent som lekplatserna då den största andelen av de till-
frågade uppger att de aldrig vistas på idrottsytor. 
 
I alla tre områdena är svarsalternativ D det mest frekventa, men i område 02 kan en viss 
övervikt mot alternativ A och B urskiljas. 
 
Vid analys av denna fråga måste man ta hänsyn till att idrottsytorna på Tomtebo även nytt-
jas av boende utanför området samt att Tomteboungdomarna på motsvarande sätt 
använder anläggningar/idrottsytor utanför det egna bostadsområdet.  

Vilka tre alternativ nedan uppskattar du mest i samband med ditt boende? 

Tabell 16. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Kvarterslekplatser 119 13,8 
B. Äventyrslekpark 292 34 
C. Grönytor i närområdet 337 39,2 
D. Torg och platser (t ex Nornaplatsen)  36 4,2 
E. Promenad runt Nydalasjön 662 77 
F. Grössjöns naturreservat 167 19,4 
G. Idrottsytor i närområdet 158 18,4 
H. Nydalasjön (för fiske, bad och dyl.)  644 74,9 
I. Ett svar saknas 24 2,8 
J. Två svar saknas 28 3,3 
K. Svar ogiltigt 27 3,1 
Total 2494 290  

 

 
Figur 20. Stapeldiagram över resultatet 
                        i tabell 16 

 
Alternativen ”Nydalasjön (för fiske, bad och dyl.)” och ”promenadstråket runt Nydalasjön” 
har fått fler kryss än alla andra alternativ tillsammans. I särklass minst antal kryss får al-
ternativet ”Nornaplatsen”. 
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Frågan ”Vad uppskattar du mest i samband med ditt boende?” skulle kunna tolkas till att 
den antingen handlar om platser och aktiviteter som redan finns och sker i bostadsområ-
det, eller så kan det handla om vad man rent generellt skulle önska att man hade i sitt 
bostadskvarter. Möjligheten för annorlunda tolkning är stor. 

Hur väl stämmer följande alternativ in på dig: ”Jag uppskattar de blandade boendefor
merna i området.”? 

 
Tabell 17. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket bra 401 46,7 
B. Bra 397 46,2 
C. Mindre bra 42 4,9 
D. Inte alls 7 0,8 
E. Svar ogiltigt/saknas 12 1,4 
Total 859 100  

 

 
Figur 21. Stapeldiagram över resultatet i tabell 17 

 
Påståendet om de blandade boendeformerna i området stämmer bra eller mycket bra in på 
93 % av de svarande. 

Hur väl stämmer följande alternativ in på dig: ”Jag tycker att Tomtebo är välplanerat.”? 

 
Tabell 18. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket bra 129 15 
B. Bra 466 54,2 
C. Mindre bra 204 23,7 
D. Inte alls 45 5,2 
E. Svar ogiltigt/saknas 16 1,9 
Total 860 100  

 

 
Figur 22. Stapeldiagram över resultatet i tabell 18 

 
Svarsalternativen ”bra” och ”mycket bra” har tillsammans fått 69 % av rösterna. 
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Hur väl stämmer följande alternativ in på dig: ”Jag tycker det är lätt att orientera sig i 
området.”? 

 
Tabell 19. Presentation av insamlade svar 
Namn Antal % 
A. Mycket bra 189 22 
B. Bra 449 52,2 
C. Mindre bra 175 20,3 
D. Inte alls 28 3,3 
E. Svar ogiltigt/saknas 19 2,2 
Total 860 100  

 

 
Figur 23. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 19 

 
Tillsammans anser 74 % att påståendet stämmer bra eller mycket bra in på dem. 

Hur väl stämmer följande alternativ in på dig: ”Jag tycker att området har en trivsam och 
vacker utemiljö.”? 

 
Tabell 20. Presentation av insamlade svar 
Namn Antal % 
A. Mycket bra 349 40,6 
B. Bra 422 49,1 
C. Mindre bra 58 6,8 
D. Inte alls 13 1,5 
E. Svar ogiltigt/saknas 17 2 
Total 859 100  

 

 
Figur 24. Stapeldiagram över resultatet i tabell 20 

 
Här är invånarna i Tomtebo mycket övervägande positiva, 90 % uppger att påståendet 
stämmer ”bra” eller ”mycket bra” in på dem. 
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Hur väl stämmer följande alternativ in på dig: ”Jag har bra promenad och cykelmöjlig
heter även vintertid.”? 

 
Tabell 21. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket bra 312 36,3 
B. Bra 358 41,7 
C. Mindre bra 138 16,1 
D. Inte alls 30 3,5 
E. Svar ogiltigt/saknas 21 2,4 
Total 859 100  

 

 
Figur 25. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 21 

 
Påståendet ”jag har bra promenad- och cykelmöjligheter även vintertid” stämmer ”mycket 
bra” eller ”bra” på 78 % av dem som besvarade enkäten.  

3.4. Skola 

Tror du att Sjöfruskolan har förutsättningar att bli en viktig mötesplats för barn och 
ungdomar i hela stadsdelen? 

Tabell 22. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Ja 532 61,9 
B. Nej 14 1,6 
C. Vet ej 307 35,7 
D. Svar ogiltigt/saknas 6 0,7 
Total 859 100  

 

 
Figur 26. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 22 

 
Efter denna fråga ställdes följdfrågan ”Om nej, varför inte?” där alltså nej-sägarna fick mo-
tivera sin åsikt. Dessa kommentarer finns i bilaga 4.  
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Drygt hälften av de svarande ser möjligheter för skolan att bli en viktig mötesplats för barn 
och ungdomar i stadsdelen, men en stor andel har inte någon uppfattning. Det senare kan 
bero på att skolan öppnades från höstterminsstarten år 2009 vilket kan innebära att man 
inte hunnit skapa sig någon säker uppfattning i frågan, eller att det är oklart vad som 
egentligen menas med ”mötesplats för barn och ungdomar i stadsdelen” då det är obligato-
riskt för dem att gå till skolan. 

3.5. Trygghet 

Hur upplever du tryggheten på Tomtebo/Tavleliden när du vistas på gård eller uteplat
ser inom området? 

 
Tabell 23. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket trygg 493 57,3 
B. Trygg 331 38,5 
C. Mindre trygg 17 2 
D. Inte alls trygg 3 0,3 
E. Svar ogiltigt/saknas 16 1,9 
Total 860 100  

 

 
Figur 27. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 23 

 
På gård eller uteplatser är det 96 % som anser sig vara mycket trygga eller trygga, och en-
dast 2 % av de tillfrågade känner sig mindre trygga eller inte alls trygga. 
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Hur upplever du tryggheten på Tomtebo/Tavleliden när du vistas på gång och cykel
vägar inom området? 

 
Tabell 24. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket trygg 249 29 
B. Trygg 488 56,7 
C. Mindre trygg 101 11,7 
D. Inte alls trygg 7 0,8 
E. Svar ogiltigt/saknas 15 1,7 
Total 860 100  

 

 
Figur 28. Stapeldiagram över resultatet  
                         i tabell 24 

 
Den största andelen, nämligen 86 % av Tomteboinvånarna känner sig trygga eller mycket 
trygga då de vistas på gång och cykelvägar.  

Hur upplever du tryggheten på Tomtebo/Tavleliden när du vistas i gång och cykeltunn
lar inom området? 

 
Tabell 25. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket trygg 211 24,6 
B. Trygg 439 51,1 
C. Mindre trygg 174 20,3 
D. Inte alls trygg 15 1,7 
E. Svar ogiltigt/saknas 20 2,3 
Total 859 100  

 

 
Figur 29. Stapeldiagram över resultatet i 
                    tabell 25 

 
Det är tillsammans 76 % av Tomtebos invånare som känner sig mycket trygga eller trygga 
på gång- och cykeltunnlar i området. 
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Hur upplever du tryggheten på Tomtebo/Tavleliden när du vistas på grönstråk inom  
området? 

 
Tabell 26. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket trygg 250 29,1 
B. Trygg 513 59,8 
C. Mindre trygg 53 6,2 
D. Inte alls trygg 5 0,6 
E. Svar ogiltigt/saknas 37 4,3 
Total 858 100  

 

 
Figur 30. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 26 

 
Sammanlagt är det 89 % som känner sig mycket trygga eller trygga då de vistas på grön-
stråk i området. 

Hur upplever du tryggheten på Tomtebo/Tavleliden när du vistas på lekplatser inom om
rådet? 

 
Tabell 27. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket trygg 323 37,7 
B. Trygg 470 54,8 
C. Mindre trygg 14 1,6 
D. Inte alls trygg 2 0,2 
E. Svar ogiltigt/saknas 48 5,6 
Total 857 100  

 

 
Figur 31. Stapeldiagram över resultatet  
                       i tabell 27 

 
Av de tillfrågade är det 93 % som känner sig trygga eller mycket trygga på lekplatserna i 
området. 
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Hur upplever du tryggheten på Tomtebo/Tavleliden när du vistas på skogsområden inom 
området? 

 
Tabell 28. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket trygg 198 23,1 
B. Trygg 431 50,2 
C. Mindre trygg 190 22,1 
D. Inte alls trygg 17 2 
E. Svar ogiltigt/saknas 22 2,6 
Total 858 100  

 

 
Figur 32. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 28 

 
Andelen Tomteboinvånare som känner sig mycket trygga eller trygga då de vistas på 
skogsområden inom området är 73 %. 

Hur upplever du tryggheten på Tomtebo/Tavleliden när du vistas på promenadstråke 
runt Nydalasjön? 

 
Tabell 29. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket trygg 175 20,4 
B. Trygg 441 51,5 
C. Mindre trygg 197 23 
D. Inte alls trygg 25 2,9 
E. Svar ogiltigt/saknas 19 2,2 
Total 857 100  

 

 
Figur 33. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 29 

 
Totalt upplever 72 % att de är trygga eller mycket trygga då de vistas på promenadstråk 
runt Nydalasjön. 
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3.6. Kommunikation 

Hur långt har du till arbete/studier från din bostad? 

Tabell 30. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. 0-2 km 165 19,2 
B. 3-5 km 361 42 
C. 6-10 km 169 19,7 
D. 11-20 km 37 4,3 
E. 21- km 33 3,8 
F. Arbetar/Studerar inte 75 8,7 
G. Svar ogiltigt/saknas 20 2,3 
Total 860 100  

 

 
Figur 34. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 30 

 
Totalt bor 81 % av invånarna i Tomtebo inom en mil från arbete/studier och ungefär hälf-
ten av dessa uppger att de har 3-5 km dit. De 8,7 % som uppgett att de inte 
arbetar/studerar kan antas vara pensionärer eller arbetslösa. 

Hur upplever du tillgängligheten från din bostad till Pplats, carport eller garage? 

 
Tabell 31. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket tillgängligt 589 68,6 
B. Tillgängligt 168 19,6 
C. Mindre tillgängligt 32 3,7 
D. Inte alls tillgängligt 9 1 
E. Kan inte ta ställning 51 5,9 
F. Svar ogiltigt/saknas 10 1,2 
Total 859 100  

 

 
Figur 35. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 31 

 
Andelen invånare i Tomtebo som anser att tillgängligheten till parkeringsplats, carport 
eller garage är mycket tillgänglig eller tillgänglig är totalt 88 %. 
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Hur upplever du tillgängligheten från din bostad till arbete? 

 
Tabell 32. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket tillgängligt 272 31,7 
B. Tillgängligt 357 41,6 
C. Mindre tillgängligt 112 13 
D. Inte alls tillgängligt 18 2,1 
E. Kan inte ta ställning 66 7,7 
F. Svar ogiltigt/saknas 34 4 
Total 859 100  

 

 
Figur 36. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 32 

 
Totalt uppger 73 % att arbetet är från bostaden mycket tillgängligt eller tillgängligt.  

Hur upplever du tillgängligheten från din bostad till förskola? 

 
Tabell 33. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket tillgängligt 362 42,1 
B. Tillgängligt 105 12,2 
C. Mindre tillgängligt 24 2,8 
D. Inte alls tillgängligt 6 0,7 
E. Kan inte ta ställning 309 36 
F. Svar ogiltigt/saknas 53 6,2 
Total 859 100  

 

 
Figur 37. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 31 

 
Den största andelen har uppgett att de upplever förskola vara mycket tillgängligt från bo-
staden, och tillsammans är det 54 % som upplever förskolan vara tillgänglig eller mycket 
tillgänglig från bostaden. Samtidigt har 36 % svarat att de inte kan ta ställning till frågan. 
 
Det äldre uttrycket för förskola, nämligen daghem eller dess slang ”dagis” lever fortfarande 
kvar hos många, men troligtvis har alla familjer med barn förstått detta. 
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Hur upplever du tillgängligheten från din bostad till skola? 
 

 
Tabell 34. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket tillgängligt 334 39 
B. Tillgängligt 164 19,1 
C. Mindre tillgängligt 15 1,8 
D. Inte alls tillgängligt 5 0,6 
E. Kan inte ta ställning 291 34 
F. Svar ogiltigt/saknas 48 5,6 
Total 857 100  

 

 
Figur 38. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 34 

 
Sammanlagt har 58 % uppgett att de anser skola vara mycket tillgänglig eller tillgänglig 
från bostaden. Här har 34 % svarat att de inte kan ta ställning till frågan. 

Hur upplever du tillgängligheten från din bostad till livsmedelsbutik 

 
Tabell 35. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket tillgängligt 19 2,2 
B. Tillgängligt 180 20,9 
C. Mindre tillgängligt 385 44,8 
D. Inte alls tillgängligt 270 31,4 
E. Kan inte ta ställning 0 0 
F. Svar ogiltigt/saknas 6 0,7 
Total 860 100  

 

 
Figur 39. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 35 

 
Endast 23 % uppger att livsmedelsbutik är tillgänglig eller mycket tillgänglig från bosta-
den, istället har sammanlagt 76 % svarat att det är mindre eller inte alls tillgängligt. 
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Hur upplever du tillgängligheten från din bostad till övrig handel 

Tabell 36. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket tillgängligt 18 2,1 
B. Tillgängligt 192 22,3 
C. Mindre tillgängligt 357 41,5 
D. Inte alls tillgängligt 272 31,6 
E. Kan inte ta ställning 5 0,6 
F. Svar ogiltigt/saknas 16 1,9 
Total 860 100  

 

 
Figur 40. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 36 

 
Endast 24 % uppger att övrig handel är tillgänglig eller mycket tillgänglig från bostaden, 
och sammanlagt 73 % uppger att det är mindre eller inte alls tillgängligt. 

Hur upplever du tillgängligheten från din bostad till bankomat 

 
Tabell 37. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket tillgängligt 21 2,4 
B. Tillgängligt 136 15,8 
C. Mindre tillgängligt 347 40,3 
D. Inte alls tillgängligt 340 39,5 
E. Kan inte ta ställning 4 0,5 
F. Svar ogiltigt/saknas 12 1,4 
Total 860 100  

 

 
Figur 41. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 37 

 
Av de tillfrågade anser 18 % att bankomater inte är tillgängliga eller mycket tillgänglig från 
bostaden och 80 % anser bankomater vara inte alls tillgängliga eller mindre tillgängliga. 
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Hur upplever du tillgängligheten från din bostad till bensinstation? 

 
Tabell 38. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket tillgängligt 110 12,8 
B. Tillgängligt 446 51,9 
C. Mindre tillgängligt 201 23,4 
D. Inte alls tillgängligt 72 8,4 
E. Kan inte ta ställning 15 1,7 
F. Svar ogiltigt/saknas 15 1,7 
Total 859 100  

 

 
Figur 42. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 38 

 
Totalt anser 65 % att bensinstation finns tillgängligt eller mycket tillgängligt från bostaden 
och 31 % anser att bensinstationer är mindre eller inte alls tillgängliga från bostaden.  

Hur upplever du tillgängligheten från din bostad till vårdcentral? 

 
Tabell 39. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket tillgängligt 96 11,2 
B. Tillgängligt 469 54,5 
C. Mindre tillgängligt 227 26,4 
D. Inte alls tillgängligt 61 7,1 
E. Kan inte ta ställning 3 0,3 
F. Svar ogiltigt/saknas 4 0,5 
Total 860 100  

 

 
Figur 43. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 39 

 
Vårdcentral upplevs vara tillgänglig eller mycket tillgänlig av 66 %, samtidigt som 33 % 
anser vårdcentraler vara mindre eller inte alls tillgängliga. 
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Hur upplever du tillgängligheten från din bostad till Apotek  

 
Tabell 40. Presentation av insamlade svar. 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket tillgängligt 84 9,8 
B. Tillgängligt 442 51,5 
C. Mindre tillgängligt 246 28,7 
D. Inte alls tillgängligt 79 9,2 
E. Kan inte ta ställning 2 0,2 
F. Svar ogiltigt/saknas 5 0,6 
Total 858 100  

 

 
Figur 44. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 40 

 
Apoteket anses vara tillgängligt eller mycket tillgängligt av 61 %, och mindre tillgänligt el-
ler inte alls tillgänglit av 38 %. 

Hur upplever du tillgängligheten från din bostad till post och paketombud 

 
Tabell 41. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket tillgängligt 124 14,4 
B. Tillgängligt 459 53,4 
C. Mindre tillgängligt 211 24,5 
D. Inte alls tillgängligt 49 5,7 
E. Kan inte ta ställning 6 0,7 
F. Svar ogiltigt/saknas 11 1,3 
Total 860 100  

 

 
Figur 45. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 41 

 
Totalt svarar 68 % att de upplever post- och paketombud som tillgängligt eller mycket till-
gängligt och 30 % svarar inte alls tillgängligt eller tillgängligt. 
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Hur upplever du tillgängligheten från din bostad till Umeå centrum 
 

 
Tabell 42. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket tillgängligt 56 6,5 
B. Tillgängligt 464 54 
C. Mindre tillgängligt 271 31,5 
D. Inte alls tillgängligt 52 6,1 
E. Kan inte ta ställning 1 0,1 
F. Svar ogiltigt/saknas 15 1,7 
Total 859 100  

 

 
Figur 46. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 42 

 
Totalt är det 61 % som menar att Umeå centrum är tillgängligt eller mycket tillgängligt, och 
38 % som svarar mindre tillgängligt eller inte alls tillgängligt. 

Hur upplever du tillgängligheten från din bostad till Restaurang / Café 

 
Tabell 43. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket tillgängligt 25 2,9 
B. Tillgängligt 265 30,8 
C. Mindre tillgängligt 369 42,9 
D. Inte alls tillgängligt 177 20,6 
E. Kan inte ta ställning 7 0,8 
F. Svar ogiltigt/saknas 17 2 
Total 860 100  

 

 
 
Figur 47. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 43 

 
Av Tomtebo-invånarna uppger 34 % att restaurang eller café är tillgängligt eller mycket 
tillgängligt från bostaden, och 74 % uppger att restaurang eller café är mindre tillgängligt 
eller inte alls tillgängligt. 
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Hur upplever du tillgängligheten från din bostad till övriga nöjen? 
 

 
Tabell 44. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket tillgängligt 16 1,9 
B. Tillgängligt 282 32,9 
C. Mindre tillgängligt 329 38,3 
D. Inte alls tillgängligt 176 20,5 
E. Kan inte ta ställning 32 3,7 
F. Svar ogiltigt/saknas 23 2,7 
Total 858 100  

 

 
Figur 48. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 44 

 
Övriga nöjen är mycket tillgängligt eller tillgängligt för 35 % av de tillfrågade och mindre 
tillgängligt eller inte alls tillgängligt för 59 %. 

Hur upplever du tillgängligheten från din bostad till friluftsliv och rekreation? 

 
Tabell 45. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket tillgängligt 605 70,4 
B. Tillgängligt 215 25 
C. Mindre tillgängligt 7 0,8 
D. Inte alls tillgängligt 2 0,2 
E. Kan inte ta ställning 10 1,2 
F. Svar ogiltigt/saknas 20 2,3 
Total 859 100  

 

 
Figur 49. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 45 

 
Från bostaden verkar friluftsliv och rekreation vara mycket tillgängligt eller tillgängligt för 
hela 95 % av Tomtebos invånare. 
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Hur upplever du tillgängligheten från din bostad till idrott? 
 

 
Tabell 46. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket tillgängligt 265 30,9 
B. Tillgängligt 367 42,8 
C. Mindre tillgängligt 70 8,2 
D. Inte alls tillgängligt 10 1,2 
E. Kan inte ta ställning 113 13,2 
F. Svar ogiltigt/saknas 33 3,8 
Total 858 100  

 
Figur 50. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 46 

 
Idrott är tillgängligt eller mycket tillgängligt för 74 % av Tomtebos invånare, och mindre 
eller inte alls tillgängligt för 9 %. 
 
De boende saknar inte oväntat livsmedelsbutik och övrig handel samt bankomat. Man 
saknar också närhet till nöjen och restaurang/café. Avsaknad av bankomat är det som 
sticker ut mest bland frågorna.  
 
Det offentliga utbudet m.m. är de svarande betydligt mer nöjda med. Mer än hälften är 
mycket nöjda med det som uppräknats. Att enbart drygt hälften av de tillfrågande tycker 
att skola/förskola är tillgängligt kan beror på att frågan inte är relevant för gruppen ”kan 
inte ta ställning”. 
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Hur upplever du tillgängligeheten från din bostad till samlingsplats för områdets aktivi
teter? 

Tabell 47. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket tillgängligt 138 16,1 
B. Tillgängligt 299 34,9 
C. Mindre tillgängligt 102 11,9 
D. Inte alls tillgängligt 47 5,5 
E. Kan inte ta ställning 246 28,7 
F. Svar ogiltigt/saknas 25 2,9 
Total 857 100  

 

 
Figur 51. Stapeldiagram över resultatet 
                       i tabell 47 

 
På denna fråga är det 51 % som uppger att samlingsplatsen för områdets invånare är till-
gängligt eller mycket tillgängligt, 17 % som uppger mindre eller inte alls tillgängligt och 29 
% som inte kan ta ställning i frågan. 

Hur färdas du vanligtvis till arbetet? 

 
Tabell 48. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Promenad 41 4,8 
B. Cykel 334 38,9 
C. Moped 2 0,2 
D. Kommunal transport 51 5,9 
E. Bil 252 29,4 
F. Kan inte ta ställning 63 7,3 
G. Svar ogiltigt/saknas 115 13,4 
Total 858 100  

 

 
Figur 52. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 48 

 
Det mest använda färdmedlet till arbete är cykeln, följt av bilen. På denna fråga är det 13 % 
som inte svarat alls eller kryssat i fler än ett svarsalternativ. 
 
För att få en bättre överblick har avståndet till arbete och vanligaste transportsättet kom-
binerats, se tabell 49. 
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[%] 0-5 km 6-10 km över 11 km 
Promenad 7,2 1,2 0,0 
Cykel 56,2 18,3 2,9 
Moped 0,4 0,0 0,0 
Kommunal transport 5,1 10,1 5,7 
Bil 17,3 56,8 80,0 
Kan inte ta ställning 2,9 1,2 2,9 
Svar ogiltigt/saknas 10,9 12,4 8,6 
Total procent 100,0 100,0 100,0 
Totalt antal svarande 525 169 70 

Tabell 49. Kombinering av frågorna hur långt Tomteboinvånarna har till arbetet  
                          och vilket färdmedel de vanligast använder. 
 
Då frågeformuleringen var hur man ”vanligtvis” färdas till olika aktiviteter eller platser har 
en stor del tolkat frågan på så sätt att de kryssat i alla sätt som de brukar färdas till plat-
serna med, inte bara kryssat i ett alternativ som det var tänkt från min och kommunens 
sida. Detta är alltså varför så många som 13 % har svarat ogiltigt. 
 
Ett av alternativen är ”kommunal transport”. Detta borde istället formulerats som ”kom-
munal kollektivtrafik” eller bara ”kollektivtrafik” eftersom det är vad som menas. 
Kommunal transport kan tolkats som hemtjänststransport eller liknande.  

Hur färdas du vanligtvis till barnens förskola eller skola? 

 
Tabell 50. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Promenad 166 19,3 
B. Cykel 116 13,5 
C. Moped 1 0,1 
D. Kommunal transport 6 0,7 
E. Bil 76 8,8 
F. Kan inte ta ställning 408 47,4 
G. Svar ogiltigt/saknas 87 10,1 
Total 860 100  

 

 
Figur 53. Stapeldiagram över resultatet  
                       i tabell 50 

 
På denna fråga var det 47 % som inte kunde ta ställning. Mest troligt handlar det om att 
personerna i frågan inte har barn i skolålder, eller att de tar sig till skolan på egen hand. 
Det var även 10 % som svarade ogiltigt. De övriga kryssen ger att promenad är det vanli-
gaste färdmedlet, följt av cykel. 
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Hur färdas du vanligtvis till dina egna fritidsintressen? 

 
Tabell 51. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Promenad 78 9,1 
B. Cykel 267 31,1 
C. Moped 3 0,3 
D. Kommunal transport 35 4,1 
E. Bil 323 37,6 
F. Kan inte ta ställning 36 4,2 
G. Svar ogiltigt/saknas 117 13,6 
Total 859 100  

 

 
Figur 54. Stapeldiagram över resultatet  
                       i tabell 51 

 
Bilen är det vanligaste färdmedlet då det gäller att färdas till egna fritidsintressen, följt av 
cykeln. 

Hur färdas du vanligtvis till barnens fritidsintressen? 

 
Tabell 52. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Promenad 48 5,6 
B. Cykel 71 8,3 
C. Moped 1 0,1 
D. Kommunal transport 7 0,8 
E. Bil 172 20 
F. Kan inte ta ställning 458 53,4 
G. Svar ogiltigt/saknas 101 11,8 
Total 858 100  

 

 
Figur 55. Stapeldiagram över resultatet i tabell 52 

 
På denna fråga var det 53 % som inte kunde ta ställning, och 12 % som svarat ogiltigt. Mest 
troligt handlar det om att personerna i frågan inte har barn, att deras barn inte är gamla 
nog att ha egna fritidsintressen eller att de tar sig till dem på egen hand. Annars är bilen 
det mest använda färdmedlet, följt av cykel. 
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Hur färdas du vanligtvis till släkt, vänner och bekanta? 

 
Tabell 53. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Promenad 26 3 
B. Cykel 130 15,2 
C. Moped 0 0 
D. Kommunal transport 36 4,2 
E. Bil 518 60,4 
F. Kan inte ta ställning 25 2,9 
G. Svar ogiltigt/saknas 123 14,3 
Total 858 100  

 

 
Figur 56. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 53 

 
Till släkt, vänner och bekanta åker invånarna i Tomtebo i särklass oftast bil. 

Hur färdas du vanligtvis till inköp och handel? 

 
Tabell 54. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Promenad 7 0,8 
B. Cykel 85 10 
C. Moped 0 0 
D. Kommunal transport 36 4,2 
E. Bil 623 73 
F. Kan inte ta ställning 15 1,8 
G. Svar ogiltigt/saknas 88 10,3 
Total 854 100  

 

 
Figur 57. Stapeldiagram över resultatet  
                       i tabell 54 

 
Till till inköp och handel åker invånarna i Tomtebo i särklass oftast bil. 
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Hur bra uppfyller kollektivtrafiken dina behov vad gäller busshållsplatsernas placering? 

 
Tabell 55. Presentation av insamlade svar 
Namn Antal % 
A. Helt 461 53,7 
B. Tillräckligt 213 24,8 
C. I viss mån 69 8 
D. Inte alls 49 5,7 
E. Vet inte / Åker aldrig kollektivt 60 7 
F. Svar ogiltigt/saknas 6 0,7 
Total 858 100  

 

 
Figur 58. Stapeldiagram över resultatet  
                       i tabell 55 

 
Kollektivtrafiken uppfyller 79 % av Tomteboinvånarnas behov helt eller tillräckligt. 

Hur bra uppfyller kollektivtrafiken dina behov vad gäller busslinjedragning? 

 
Tabell 56. Presentation av insamlade svar 
Namn Antal % 
A. Helt 273 31,8 
B. Tillräckligt 295 34,4 
C. I viss mån 136 15,9 
D. Inte alls 65 7,6 
E. Vet inte / Åker aldrig kollektivt 73 8,5 
F. Svar ogiltigt/saknas 16 1,9 
Total 858 100  

 

 
Figur 59. Stapeldiagram över resultatet  
                       i tabell 56 

 
Kollektivtrafiken uppfyller helt eller tillräckligt 66 % av Tomteboinvånarnas behov då det 
gäller busslinjedragning. 



  

[44] 

 
 

Hur bra uppfyller kollektivtrafiken dina behov vad gäller turtäthet? 

 
Tabell 57. Presentation av insamlade svar 
Namn Antal % 
A. Helt 229 26,8 
B. Tillräckligt 355 41,5 
C. I viss mån 136 15,9 
D. Inte alls 41 4,8 
E. Vet inte / Åker aldrig kollektivt 85 9,9 
F. Svar ogiltigt/saknas 10 1,2 
Total 856 100  

 

 
Figur 60. Stapeldiagram över resultatet  
                         i tabell 57 

 
Då det gäller turtäthet uppfyller kollektivtrafiken helt eller tillräckligt 68 %. 

Hur bra uppfyller kollektivtrafiken dina behov vad gäller möjlighet till enkla bussbyten? 

 
Tabell 58. Presentation av insamlade svar 
Namn Antal % 
A. Helt 135 15,8 
B. Tillräckligt 302 35,3 
C. I viss mån 191 22,3 
D. Inte alls 72 8,4 
E. Vet inte / Åker aldrig kollektivt 141 16,5 
F. Svar ogiltigt/saknas 15 1,8 
Total 856 100  

 

 
Figur 61. Stapeldiagram över resultatet  
                       i tabell 58 

 
Andelen Tomtebo-invånare som uppger att kollektivtrafiken uppfyller helt eller tillräckligt 
deras behov då det gäller möjlighet till enkla bussbyten är 51 % 
 
Andelen som svarar ”helt” eller ”tillräckligt” frågan om hur bra kollektivtrafiken uppfyller 
behoven ligger över 50 % i samtliga fall. Mest nöjda verkar Tomtebo-invånarna vara med 
busshållsplatsernas placering och minst nöjda över möjligheten till enkla bussbyten. 
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3.7. Gator / vägar /trafik 

Utformningen av trafiksystemet på Tomtebo har som syfte att dämpa hastigheter och 
skapa säkra boendemiljöer. Tycker du att det fungerar? 

 
Tabell 59. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Ja 564 65,7 
B. Nej 197 23 
C. Vet inte 85 9,9 
D. Svar ogiltigt/saknas 12 1,4 
Total 858 100  

 

 
Figur 62. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 59 

 
Tabell 59 visar att två tredjedelar anser att trafiksystemet lever upp till sitt syfte. 
 
De 23 % som svarade nej fick möjlighet att kommentera vad de ansåg behövde förbättras. 
För kompletta kommentarer, se bilaga 4.  
 
Den vanligaste kommentaren var att trafiknätet (infarter mm.) inte har utvecklats i takt 
med bebyggelsen och att det numera krävs fler än en infart till Tomtebo. 
 
De åtgärder som har gjorts för att dämpa hastigheter och skapa säkra boendemiljöer upp-
fattas av vissa ”nej”-sägare som farliga. Smala gator med snäva kurvor upplevs till exempel 
extra farligt för barnen i området. Dessutom påpekar några att otillräcklig snöröjning på 
de smala gatorna skapar sämre trafikframkomlighet och högre olycksrisk i och med att 
vägarna blir orimligt smala. 
 
Några har också kommenterat att hastigheterna på Tomtebovägen bör sänkas. De menar 
att den i närheten av bostadsområdet bör vara 50 eller 30 km/h med kompletterande väg-
hinder såsom exempelvis vägbulor eller blomkrukor. Denna kommentar återfinns även 
som svar svarsenkätens sista öppna fråga. 
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Upplever du tung trafik (lastbilar etc.) som störande i ditt bostadsområde? 

 
Tabell 60. Presentation av insamlade 
svar 
Namn Antal % 
A. Aldrig 515 60 
B. Ibland 266 31 
C. Ofta 40 4,7 
D. Mycket ofta 20 2,3 
E. Svar ogiltigt/saknas 18 2,1 
Total 859 100  

 

 
Figur 63. Stapeldiagram över resultatet 
                        i tabell 60 

 
Totalt är det 91 % av Tomteboinvånarna som aldrig eller ibland störs av tung trafik i bo-
stadsområdet. 

Upplever du biltrafik som störande i ditt bostadsområde? 

 
Tabell 61. Presentation av insamlade svar 
Namn Antal % 
A. Aldrig 374 43,6 
B. Ibland 355 41,4 
C. Ofta 78 9,1 
D. Mycket ofta 37 4,3 
E. Svar ogiltigt/saknas 13 1,5 
Total 857 100  

 

 
Figur 64. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 61 

 
Andelen Tomtebo-invånare som aldrig eller ibland upplever biltrafik som störande inom 
bostadsomrdået är 85 %. 
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Upplever du busstrafik som störande i ditt bostadsområde? 

 
Tabell 62. Presentation av insamlade svar 
Namn Antal % 
A. Aldrig 579 67,6 
B. Ibland 199 23,2 
C. Ofta 39 4,6 
D. Mycket ofta 22 2,6 
E. Svar ogiltigt/saknas 17 2 
Total 856 100  

 

 
Figur 65. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 62 

 
Det är 90 % av Tomteboinvånarna som aldrig eller ibland upplever biltrafik som störande i 
sitt bostadsområdet. 

Upplever du mopedtrafik som störande i ditt bostadsområde? 

 
Tabell 63. Presentation av insamlade svar 
Namn Antal % 
A. Aldrig 328 38,2 
B. Ibland 380 44,3 
C. Ofta 97 11,3 
D. Mycket ofta 41 4,8 
E. Svar ogiltigt/saknas 12 1,4 
Total 858 100  

 

 
Figur 66. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 63 

 
Sammanlagt är det 83 % som aldrig eller ibland upplever mopedtrafik som störande i bo-
stadsområdet. 
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Upplever du cykeltrafik som störande i ditt bostadsområde? 

 
Tabell 64. Presentation av insamlade svar 
Namn Antal % 
A. Aldrig 765 89,1 
B. Ibland 61 7,1 
C. Ofta 10 1,2 
D. Mycket ofta 6 0,7 
E. Svar ogiltigt/saknas 17 2 
Total 859 100  

 

 
Figur 67. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 64 

 
På denna fråga är Tomteboinvånarna mycket väl inställda då 89 % uppger att de aldrig 
störs av cykeltrafiken i området. Sammanlagt uppger 96 % att de aldrig eller ibland störs 
av cykeltrafiken. 

Upplever du flygtrafik som störande i ditt bostadsområde? 

 
Tabell 65. Presentation av insamlade svar 
Namn Antal % 
A. Aldrig 660 77,2 
B. Ibland 167 19,5 
C. Ofta 6 0,7 
D. Mycket ofta 3 0,4 
E. Svar ogiltigt/saknas 19 2,2 
Total 855 100  

 

 
Figur 68. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 65 

 
Flygtrafik upplevs aldrig eller ibland som störande av 97 % av invånarna i Tomtebo. 
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Tycker du att bussgatan längs Vättarnas allée ska öppnas för biltrafik? 

 
Tabell 66. Presentation av insamlade svar 
Namn Antal % 
A. Ja 155 18,1 
B. Nej 559 65,2 
C. Vet ej 138 16,1 
D. Svar ogiltigt/saknas 5 0,6 
Total 857 100  

 

 
Figur 69. Stapeldiagram över resultatet i tabell 66 

 
Majoriteten av Tomteboinvånarna, nämligen 65 %, uppger att de är emot att Vättarnas allé 
öppnas för biltrafik. 
 
På denna fråga fick alla skriva egna motiveringar och kommentarer och till en början är 
både ja- och nejsägarna är överens om att Vättarnas allé idag trafikeras både av bilar och 
av mopeder.  
 
En mycket stor del av motiveringarna till varför bussgatan inte ska öppnas berör på något 
sätt barn och deras säkerhet i området och många anser detta vara ett tungt argument. 
Några tar även upp allmän säkerhet.  
 
Många nej-sägare motiverar sin åsikt med att det inte finns något behov eller anledning att 
öppna gatan för biltrafik eftersom det fungerar bra i dagsläget. Några skriver att tillgäng-
ligheten är tillräcklig med hjälp av alternativa vägar samtidigt som ett fåtal uppger att de 
kan tänka sig att tillfälligt öppna gatan för viss trafik, exempelvis vid flyttning och samåk-
ning. 
 
Ganska många anser att en stängd bussgata bidrar till lugn och fridfull boendemiljö och 
många hänvisar till bullernivån som skulle bli högre om biltrafik tillåts. Andelen avgaser i 
luften har några nämnt som en positiv aspekt av boendemiljön på Tomtebo, och hur denna 
skulle försämras om vägen öppnades. 
 
Några stycken anser att en stängd bussgata är ”hållbart samhälle” och fler har påpekat att 
trafiken kommer att öka om bussgatan öppnas för allmän trafik. Några menar att busstra-
fiken ska prioriteras och fler anser att det räcker med att bussarna kör på denna gata. 
Några få ja-sägare ser det som klimatsmart att öppna vägen för att slippa omvägar. 
 
Dessutom påpekas att vägen är smal och att husen är byggda tätt invid vägen. De menar att 
uteplatserna utmed hela vägen skulle störas och attraktiviteten att bo där skulle sjunka om 
Vättarnas allé öppnas för biltrafik. Både ja- och nej-sägare menar att denna långa rak-
sträcka inbjuder till fortkörning. 
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En viss del av invånarna i Tomtebo ser det som ett alternativ att planera en rondell vid 
Kolbäckskorsningen för att minska bilköerna vid rusningstrafik och därmed minska beho-
vet av Vättarnas allé. En liten del ja-sägare tycker att bilköerna vid rusningstrafik är 
motivation nog till att öppna allén (för att avlasta Tomtebovägen) ”så länge man inte har 
något annat alternativ”. 
 
De som vill ha biltrafik på Vättarnas allé motiverar sin åsikt till stor del med att Nornaplat-
sen är otillgänglig och att pizzerian och kiosken bör bli mer tillgänglig för dess kunder. 
Andra vill kunna köra till bil till och från skolan och förskolorna. Några menar att bilköer-
na vid rusningstrafik är motiv nog till att öppna allén eftersom Tomtebovägen då skulle 
avlastas.  

3.8. Miljötänkande 

Följande två frågor ställdes endast till invånarna i område 02 och 04, vilket innebär att ca 
200 personer har besvarat frågorna. Av dessa bor 65 % i friliggande villor, 24 % i bostads-
rätter och 11 % i radhus, parhus eller kedjehus. 

Har du medvetet strävat mot ett kretslopps och/eller miljövänligt boende? (Exempelvis 
tagit extra utgifter för att kunna använda miljövänliga byggnadsmaterial eller installera 
energisnåla system.) 

Tabell 67. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Ja 92 45,5 
B. Nej 102 50,5 
C. Svar ogiltigt/saknas 5 2,5 
D. Svar ej aktuellt 3 1,5 
Total 202 100  

 

 
Figur 70. Stapeldiagram över resultatet 
                        i tabell 67 

 
Figur 70 visar en liten övervikt på alternativet B, vilket innebär att det är något fler som 
inte har strävat mot ett kretslopps- och/eller miljövänligt boende.  
 
Resultatet i tabel 67 innehåller alla inkomna svar, det vill säga även från de som bor i bo-
stadsrätter, radhus, parhus och kedjehus. Dessa har i byggskedet inte haft så mycket att 
säga till om utan har flyttat in i redan byggda bostäder. Tabel 68 visar endast svaren från 
dem som bor i friliggande villa. 
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Tabell 68. Presentation av svaren från  
                     personer bosatta i villa. 
Namn Antal % 
A. Ja 68 52,3 
B. Nej 58 44,6 
C. Svar ogiltigt/saknas 4 3,1 
D. Svar ej aktuellt 0 0 
Total 130 100  

 

 
Figur 71. Stapeldiagram över resultatet  
                       i tabell 68 

 
Figur 71 visar att 52 % av villaägarna i område 02 och 04 har strävat mot ett kretslopps- 
och/eller miljövänligt boende. 

Vilket primärt uppvärmningssystem har du? 

Tabell 69. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Fjärrvärme 125 62,2 
B. Pellets 0 0 
C. Bergvärme / Jordvärmepump 7 3,5 
D. Frånluftsvärmepump 40 19,9 
E. Svar ogiltigt/saknas 17 8,5 
F. Svar ej aktuellt 6 3 
G. Annat 6 3 
Total 201 100  

 

 
Figur 72. Stapeldiagram över resultatet 
                       i tabell 69 

 
Av de tillfrågade uppger 62 % att de har fjärrvärme som primärt uppvärmningssystem, 
därefter kommer frånluftsvärmepump. 
 
Under alternativet ”annat” har vedkamin, direktel och vatteburen el uppgets, se bilaga 4. 

3.9. Kvartersutformning 

Följande fyra frågor ställdes endast till invånarna i område 02, vilket innebär att ca 165 
personer har besvarat frågorna. Av dessa bor 61 % i friliggande villor, 30 % i bostadsrätter 
och 9 % i radhus, parhus eller kedjehus. 



  

[52] 

 

I vilken typ av kvarter bor du? 

Tabell 70. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Jag bor i A 26 15,8 
B. Jag bor i B 88 53,3 
C. Jag bor i C 32 19,4 
D. Jag bor i D 15 9,1 
E. Svar ogiltigt/saknas 1 0,6 
F. Svar ej aktuellt 3 1,8 
Total 165 100  

 

 
Figur 73. Stapeldiagram över resultatet 
                       i tabell 70 

 
Enligt figur 8 har kvarter B och C gemensamma ytor, det innebär att 73 % av de som be-
svarat frågan har gemensamhetsytor. 

Tycker du att den gemensamma ytan fyller sitt syfte? 

Tabell 71. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Ja 57 34,5 
B. Nej 67 40,6 
C. Vet ej 31 18,8 
D. Svar ogiltigt/saknas 7 4,2 
E. Svar ej aktuellt 3 1,8 
Total 165 100  

 

 
Figur 74. Stapeldiagram över resultatet  
                       i tabell 71 

 
Vidare har de som inte anser att den gemensamma ytan fyller sitt syfte fått kommentera 
detta med motiveringar till sin åsikt. 
 
Mycket problem verkar handla om vad ytan ska användas till samt investeringskostnader i 
samband med dess färdigställande. Några föreslår att kommunen ska färdigställa gemen-
samhetsytorna innan inflyttning.  
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På den sista, öppna, frågan har några nämnt gemensamhetsytan och även här är den över-
gripande attityden negativ. Av alla kommentarer gällande gemensamhetsytan är det någon 
enstaka har kommenterat att den gemensamma ytan är bra, med motiveringen att den be-
varar skog. 

Vilken typ av kvarter skulle du rekommendera för fortsatt bebyggelse? 

Tabell 72. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. A 26 15,8 
B. B 50 30,3 
C. C 74 44,8 
D. D 2 1,2 
E. Svar ogiltigt/saknas 8 4,8 
F. Svar ej aktuellt 5 3 
Total 165 100  

 

 
Figur 75. Stapeldiagram över resultatet 
                       i tabell 72 

 
Sammanlagt är det 75 % av invånarna i område 02 och 04 som anser att kommunen ska 
fotsätta bygga villakvarter med genensamhetsytor enligt typ B eller C i figur 8. 
 
Med tanke på att 41 % på förra frågan svarade att gemensamhetsytan inte fyller sitt styfte 
framställs även figur 76 där resultatet i tabell 72 delas upp på de olika kvarterstyperna 
 

 
Figur 76. Resultatet i tabell 72 uppdelat på vilka kvarterstyper de svarande bor i. 
 
Figur 76 visar att de flesta som bor i B skulle rekommendera kvarterstyp B eller C för fort-
satt bebyggelse, de flesta som bor i kvarterstyp A skulle rekommendera A eller C för vidare 
planering och de som i dagsläget bor i kvarterstyp D skulle i störst utsträckning rekom-
mendera kvarterstyp C. 
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Vad tycker du om att tillsammans med övriga boende i kvarteret ansvara för gatorna 
inom kvarteret? 

Tabell 73. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket bra 5 3 
B. Bra 22 13,3 
C. Mindre bra 39 23,6 
D. Inte alls 70 42,4 
E. Vet ej / Ej aktuellt för mig 25 15,2 
F. Svar ogiltigt/saknas 1 0,6 
G. Svar ej aktuellt 3 1,8 
Total 165 100  

 

 
Figur 77. Stapeldiagram över resultatet  
                       i tabell 73 

 
Att tillsammans med övriga boende i kvarteret ansvara för gatorna inom kvarteret är 
mycket bra eller bra enligt 16 % av de tillfrågade, och 66 % tycker mindre bra eller inte alls 
om det. 
 
Många av de negativt inställda till gemensamma gator har kommenterat detta på den sista, 
öppna frågan. De anser systemet vara orättvist, till och med diskriminerande, att de måste 
betala kommunalskatt som går till gatuvård i andra delar av Tomtebo, samtidigt som de 
ansvarar för gatorna i kvarteret.  
 
Vidare anses snöskottning, grusning, reparation av belysning etc. bli en mycket större 
kostnad för dem som ansvarar för gatorna i det egna kvarteret, jämfört med vad kommu-
nen betalar, eftersom de inte kan göra ”smarta upphandlingar”. 
 
Någon nämner att de känner sig som ett socialt experiment. 
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3.10. Tomtstorlek 

Följande tre frågor ställdes endast till invånarna i område 02 och 04.  

Har tomtens storlek varit begränsande för ditt husval? 

Tabell 74. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Ja 62 30,7 
B. Nej 120 59,4 
C. Svar ogiltigt/saknas 17 8,4 
D. Svar ej aktuellt 3 1,5 
Total 202 100  

 

 
Figur 78. Stapeldiagram över resultatet 
                        i tabell 74 

 
Andelen som anser att tomtens storlek inte har varit begränsande för husvalet är 59 %, 
nästan exakt dubbelt så många jämfört med antalet som anser att tomtens storliek har va-
rit begränsande. 

Tycker du att din tomt är tillräckligt stor? 

Tabell 75. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Ja 115 57,2 
B. Nej 65 32,3 
C. Svar ogiltigt/saknas 18 9 
D. Svar ej aktuellt 3 1,5 
Total 201 100  

 

 
Figur 79. Stapeldiagram över resultatet 
                        i tabell 75 

 
Det visar sig att 57 % av de tillfrågade anser att deras tomter är tillräckligt stora och 32 % 
anser inte att tomten är tillräckligt stor. 
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Hade du önskat en annan tomtstorlek till ett annat pris? 

Tabell 76. Presentation av insamlade svar 
Namn Antal % 
A. Nej 110 54,7 
B. Ja, större tomt till högre 
kostnad 

59 29,4 

C. Ja, mindre tomt till lägre 
kostnad 

5 2,5 

D. Svar ogiltigt/saknas 23 11,4 
E. Svar ej aktuellt 4 2 
Total 201 100  

 

 
Figur 80. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 76 

 
Resultatet visar att 55 % av de tillfrågade är nöjda med sin tomtstorlek, 29 % önskar en 
större tomt till högre kostnad och endast 3 % önskar en mindre tomt till lägre kostnad. 

3.11. Umeå kommuns tomtkö 

Följande tio frågor ställdes endast till invånarna i område 04, vilket innebär att ca 35 per-
soner har besvarat frågorna. Av dessa bor 81 % i friliggande villa, och resten bor i radhus, 
parhus eller kedjehus. 

Har du köpt din tomt genom kommunens tomtkö? 

Tabell 77. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Ja 30 81,1 
B. Nej 7 18,9 
C. Svar ogiltigt/saknas 0 0 
D. Svar ej aktuellt 0 0 
Total 37 100  

 

 
Figur 81. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 77 
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De sju personer som inte har köpt sin tomt genom kommunens tomtkö ombads att inte 
svara på följande nio frågor, utan hoppa vidare till rubriken ”kontakter med Umeå kom-
mun”. Av denna anledning redovisas endast svaren från de trettio personer som faktiskt 
har köpt sin tomt genom kommunens tomtkö på följande nio frågor. 

Hur väl stämmer påståendet” Jag tycker tomtköns hemsida (www.umea.se/tomtko) upp
fyllde mina behov” in på dig? 

Tabell 78. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket bra 5 16,7 
B. Bra 17 56,7 
C. Mindre bra 8 26,7 
D. Inte alls 0 0 
E. Svar ogiltigt/saknas 0 0 
F. Svar ej aktuellt 0 0 
Total 30 100  

 

 
Figur 82. Stapeldiagram över resultatet  
                         i tabell 78 

 
Sammanlagt är det 73 % av de tillfrågade som anser att tomtkön uppfyllde deras behov 
mycket bra eller bra. 

Hur väl stämmer påståendet” Det skriftliga material jag fick från tomtkön var lätt att 
förstå” in på dig? 

 
Tabell 79. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket bra 4 13,3 
B. Bra 24 80 
C. Mindre bra 1 3,3 
D. Inte alls 1 3,3 
E. Svar ogiltigt/saknas 0 0 
F. Svar ej aktuellt 0 0 
Total 30 100  

 

 
Figur 83. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 79 

 
Påståendet stämmer bra eller mycket bra inpå 93% av de tillfrågade. 



  

[58] 

Hur väl stämmer följande påstående ”Hjälpen jag fick från tomtköns handläggare var 
relevant och tillfredsställande” in på dig? 

Tabell 80. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket bra 8 26,7 
B. Bra 17 56,7 
C. Mindre bra 4 13,3 
D. Inte alls 1 3,3 
E. Svar ogiltigt/saknas 0 0 
F. Svar ej aktuellt 0 0 
Total 30 100  

 
Figur 84. Stapeldiagram över resultatet 
                        i tabell 80 

 
Tillsammans är det 83 % som anser att påståendet stämmer mycket bra eller bra in på 
dem. 

Hur väl stämmer följande påstående ”Jag tycker att informationsträffarna där tomtkö, 
bygglov, Umeå Energi m.fl. medverkade var ett bra forum” in på dig? 

 
Tabell 81. Presentation av insamlade svar 
Namn Antal % 
A. Mycket bra 5 17,2 
B. Bra 12 41,4 
C. Mindre bra 6 20,7 
D. Inte alls 3 10,3 
E. Svar ogiltigt/saknas 3 10,3 
F. Svar ej aktuellt 0 0 
Total 29 100  

 
Figur 85. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 81 

 
Påståendet gällande informationsträffarna stämmer mycket bra eller bra in på 59 % av de 
tillfrågade. 
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Hur fungerade kontakten med Umeå Energi? 

Tabell 82. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket bra 6 20 
B. Bra 16 53,3 
C. Mindre bra 8 26,7 
D. Inte alls 0 0 
E. Svar ogiltigt/saknas 0 0 
F. Svar ej aktuellt 0 0 
Total 30 100  

 

 
Figur 86. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 82 

 
Att kontakten med Umeå Enerig fungerade bra eller mycket bra instämmer 73 % av de till-
frågade in i. 

Hur fungerade kontakten med Umeå Vatten och Avfall AB, UMEVA? 

 
Tabell 83. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket bra 9 30 
B. Bra 20 66,7 
C. Mindre bra 1 3,3 
D. Inte alls 0 0 
E. Svar ogiltigt/saknas 0 0 
F. Svar ej aktuellt 0 0 
Total 30 100  

 

 
Figur 87. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 83 

 
Kontakten med UMEVA fungerade bra eller mycket bra enligt 97 % av de tillfrågade. 
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Hur fungerade kontakten med Bygglov? 

Tabell 84. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket bra 8 26,7 
B. Bra 11 36,7 
C. Mindre bra 9 30 
D. Inte alls 2 6,7 
E. Svar ogiltigt/saknas 0 0 
F. Svar ej aktuellt 0 0 
Total 30 100  

 

 
Figur 88. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 84 

 
Sammanlagt anser 63 % att kontakten med bygglovsavdelningen fungerat bra eller mycket 
bra. 

Hur fungerade kontakten med Lantmäteriet? 

 
Tabell 85. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Mycket bra 7 23,3 
B. Bra 17 56,7 
C. Mindre bra 4 13,3 
D. Inte alls 0 0 
E. Svar ogiltigt/saknas 2 6,7 
F. Svar ej aktuellt 0 0 
Total 30 100  

 

 
Figur 89. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 85 

 
Kontakten med Lantmäteriet fungerade bra eller mycket bra enligt 80 % av de tillfrågade. 

Har du andra förslag som kan underlätta kontakterna med kommunen i samband med 
småhusbyggandet? 
 
Sju personer valde att svara på denna fråga, dessa kommentarer finns bifogade i bilaga 4. 
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3.12. Kontakt med Umeå kommun 

Hur vill du att Umeå kommun kontaktar dig gällande frågor om ditt bostadsområde? 
(Markera alla alternativ som skulle tänkas passa dig.)  

Tabell 86. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Personligt möte med representanter 
från Umeå kommun 174 20,3 

B. Stormöte mellan allmänhet och 
tjänstemän 269 31,4 

C. Utställningar/information på t.ex 
bibliotek 164 19,1 

D. Genom att delta i fokusgrupp, t.ex 
djupintervjuer i en specifik fråga 141 16,4 

E. Via enkät 521 60,7 
F. Via SMS 55 6,4 
G. Via e-mail 373 43,5 
H. Svar ogiltigt/saknas 39 4,5 
I. Annat: 46 5,4 
Total 1782 207,7  

 

 
Figur 90. Stapeldiagram över resultatet  
                        i tabell 86 

 
Varje Tomtebo-invånare har i genomsnitt kryssat i två rutor vardera.  
 
Svarsalternativet ”via enkät” visade sig vara den mest populära metoden för informations-
utbyte, med 521 personer som kan tänka sig besvara fler enkäter i framtiden. 
Kommunikation via e-mail efterfrågas av 373 personer och 269 personer kan tänka sig att 
delta i stormöte mellan allmänhet och tjänstemän. 
 
Minst populärt verkar det vara med SMS, endast 55 personer skulle uppskatta denna sorts 
kommunikation. 
 
Utöver detta var det enstaka personer som menade att kommunen bör lyssna på synpunk-
ter från samfällighetsföreningar, att kommunen bör besöka kvarteren och/eller ha 
småmöten och att information bör gå fram via tidningar, TV. Fullständig lista över alla 
svar som inkom under svarsalternativet ”annat” finns i bilaga 4. 
 
På den sista frågan är den mest frekventa kommentaren inom detta område att informa-
tion från Umeå kommun i vissa fall är bristfällig. Detta nämns i samband med det 
gruppboende som ska byggas på Tavleliden och många önskar mer direkt information. 
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3.13. Avslutande synpunkter 

Skulle du rekommendera dina vänner och bekanta att flytta till Tomtebo/Tavleliden? 

Tabell 87. Presentation av insamlade svar 
Svarsalternativ Antal % 
A. Ja 798 93,1 
B. Nej 32 3,7 
C. Svar ogiltigt/saknas 27 3,2 
Total 857 100  

 

 
Figur 91. Stapeldiagram över resultatet  
                       i tabell 87 

 
Totalt skulle 93 % av Tomteboivånarna rekommendera området till sina vänner och be-
kanta. 

Har du egna åsikter eller reflektioner om ditt bostadsområde? Finns det någon aspekt på 
ditt boende som du särskilt vill lyfta fram, kan du skriva det här. 
 
Samtliga kommentarer finns bifogade i bilaga 4. 
 
Kommentarer gällande avsaknad av livsmedelsbutik på Tomtebo var i särklass den mest 
frekventa kommentaren som Tomteboinvånarna ville lyfta fram och många håller kom-
munen ytterst ansvarig för avsaknaden av butik på Tomtebo. Väldigt många anser att det 
behövs en livsmedelsaffär (med vettiga priser) på Tomtebo. Några av dessa söker funktio-
nen av en naturlig samlingsplats samt motverka intrycket av en ”sovstad”, och andra vill ha 
någonstans att göra mindre inköp. Några yrkar på miljövänligheten i att slippa åka bil till 
inköp av livsmedel, de vill handla alla hushållsvaror inom området. 
 
Några anser att det byggts för tätt på området. Det poängteras att området marknadsförs 
som ”naturnära” och om det byggs för tätt försvinner detta. 
 
De flesta av dem som på något sätt har kommenterat promenad- och cykelmöjligheterna 
på sista frågan anser att snöröjningen inte är utförd på ett sådant sätt att det går att cykla 
till arbete tidigt på morgonen. 
 
Viss oro för bristande antal förskole- och skolplatser uttrycks. 
 
Angående parkeringar nämner några att gästparkeringar saknas. Det framkommer också 
att de gemensamma ytorna i villakvarteren används som parkering. Att parkeringsplatser-
na är placerade med bostäder runt om verkar uppröra något, då de som ska parkera måste 
köra igenom området, nära bostäderna, för att parkera. Någon påpekar att insynen ökar 
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samt att de naturliga samlingsplatserna försvinner. Någon anser även att bommar bör pla-
ceras mellan gårdar och parkering för att begränsa trafiken. 
 
Apotek, vårdcentral samt folktandvård, café eller bageri, småbutiker, restaurang med ute-
servering på Nornaplatsen, postkontor och kulturlokal av typen ”Folkets hus” är förslag på 
önskas av vissa. Fler bankomater och postlådor önskas också, likaså en busskortsautomat 
och ”områdesanslagstavla”. Aktiviteter såsom tillfälliga marknader föreslås på Nornaplat-
sen för att få den mer levande.  
 
Många kommenterar att ett trafik-kaos bildas morgon och kväll. Detta verkar vara speciellt 
påtagligt när det är kallt eftersom många då väljer bilen framför alternativt färdsätt. Ex-
empelvis nämns byggandet en rondell i den ovan nämnda korsning som en lösning. 
Önskemål om att dra trafiken utanför Tomtebo i största möjliga mån framförs också. Bul-
lerplank eller vallar föreslås som åtgärd mot hög bullernivå utmed vissa vägar. 
 
En liten andel Tomtebo-invånare uppfattar de åtgärder som vidtagits på trafiksystemet för 
att skapa säkra boendemiljöer som negativa. Bilar kan inte mötas på vissa gator, speciellt 
på vintern då snövallar tar upp en del av vägbanan, och bilisterna har problem att se ge-
nom korsningar på grund av höga snöhögar.  
 
Centrala Umeå verkar vara tillgängligt med buss men inte övriga stadsdelar eller stadens 
köpcentrum. Kvällar och helger samt sommarhalvåret verkar turtätheten vara otillräcklig 
för några Tomtebo-invånare. Av de som på sista frågan kommenterat kollektivtrafiken så 
handlar majoriteten på något sätt om missnöjdheten med att bussarna inte ännu går till 
Tavleliden (område 04 i figur 1). Några har kommenterat detta faktum med att de har 
byggt upp icke-hållbara transportvanor efter att de flyttat till området.  
 
Många menar att bilförbudet på Vättarnas allé inte efterföljs, så det som är menat att vara 
ett förbud är i praktiken är bara ett sätt att hålla trafiken nere. Dessa överträdelser medför 
en risk för barnen vilket oroar många. 
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4. Analys 
 
Svarsfrekvensen och resultatet från de inledande frågorna visar att det inkomna underla-
get kan anses vara tillfredsställande för vidare analys. De som besvarat enkäten 
representerar de boende inom området väl både med avseende på åldersgrupper och med 
avseende på boendeform. 
 
Trygghet och en god levnadsmiljö kan konstateras finns i Tomtebo. Detta påstående base-
ras på att andelen Tomtebo-invånare som känner sig trygga eller mycket trygga aldrig 
undergår 76 %, samt att 93 % av Tomteboinvånarna skulle rekommendera sina vänner och 
bekanta att flytta till Tomtebo. Detta pekar även mot en fortsatt god utveckling av området. 
 
Då Tomteboinvånarna fick möjlighet att skriva egna åsikter eller reflektioner om sitt bo-
stadsområde uppenbaras känslan av samhörighet som ett påtagligt faktum. 
 
Utemiljön i området verkar vara god, likaså uppskattas de blandade boendeformerna och 
orienteringsmöjligheterna i området. Tomtebo-invånarna verkar tycka att deras område är 
välplanerat. Dock verkar avsaknaden av livsmedelsbutik i området uppröra många. 
 
Promenadstråket runt Nydalasjön är ett mycket populärt rekreationsområde. Grössjöns 
naturreservat ser det annorlunda ut, nära hälften av Tomtebo-invånarna uppger att de ald-
rig eller mycket sällan vistas där. I de fria kommentarerna nämner någon att tydligare 
skyltning och parkeringsanvisningar skulle kunna främja nyttjandet av detta område. 
 
I rapporten nämns att ungefär 40 % av villaägarna anser att deras tomt inte är tillräckligt 
stor och att tomtstorleken har begränsat deras val av hus. En bättre planering av husens 
placering på respektive tomt kanske skulle kunna hjälpa till att minska upplevelsen av tätt 
byggda hus, i kombination med att öka antalet grönytor för spontan lek i området. 
 
Undersökningen visar att Nornaplatsen inte alls är populär att vistas på, trots anstäng-
ningar att göra platsen kulturellt tilltalande. Det saknas naturliga drivkrafter för att göra 
torget livligt. I denna fråga medger Umeå kommun att det bör finnas ett lokalt centrum 
med service i Tomtebo och de har gjort vad de kunnat för att ge utrymme kommersiell 
verksamhet i detaljplanen. Det är intresset från näringslivet som är den begränsande fak-
torn. Förhoppningsvis kommer det att bli mer attraktivt för företagare att etablera sig i 
området i och med att det växer och kundunderlaget blir större. 
 
I dagsläget upplevs framkomligheten till och från Tomtebo under högtrafiktider som dålig 
och stoppet (flaskhalsen) ligger i en korsning mellan Tomtebovägen och Kolbäcksvägen. 
Framkomligheten kommer att förbättras väsentligt i och med en numera påbörjad om-
byggnation av korsningen, som även kommer att innefatta en separat bussgata till 
Tavleliden.  
 
Nästan 80 procent av de boende i området promenerar och cyklar till skola och förskola 
vilket är betydligt mer än vad som gäller för övriga områden i kommunen. Det beror san-
nolikt på att området är väl försörjt med säkra gång- och cykelvägar. Däremot dominerar 
bilen helt vid inköpsresor och besök hos släkt och vänner. Bussen tycks inte vara något 
passade färdsätt för någon av de undersökta aktiviteterna. Resultatet sammanfaller också 
väl med hur man upplever tillgängligheten till olika platser från Tomtebo/Tavleliden. 
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Umeå kommun har valt att i vissa fall priorietera framkomlighet för busstrafik samt cyklis-
ter och fotgängare, framför famkomligheten för bilister, något som Tomtebo-invånarna 
generellt verkar vara mycket nöjda med med tanke på att de inte vill öppna Vättarnas allé 
för biltrafik. 
 
Tomtebos kollektivtrafik verkar inte alls nått sin maximala kapacitet. En trolig anledning 
till att invånarna i område 04 inte åker buss är att kollektivtrafiken inte kör dit i dagsläget. 
Att inte möjliggöra kollektivresande är något som inom en snar framtid kommer att åtgär-
das. Frågan är vilka möjligheter som finns inom den kommunala kollektivtrafiken och hur 
man på bästa sätt utvecklar kollektivtrafiknätet. 
 
Förvånansvärt många är ”ibland” störda av trafiken i området. Det som man störs av är 
framförallt är moped- och biltrafik. Det senare är något förvånande eftersom Tomtebo är 
väl trafikseparerat med uppsamlingsgator in i området samt att det generellt inte går 
mycket tung trafik på Tomtebovägen. En möjlig förklaring till att den tunga trafiken stör 
kan vara tillfällig byggtrafik till Tavleliden och Täfteå. 
 
Det gemensamma ansvaret för gatorna i kvarteret är det inte många Tomtebor som är po-
sitiva gentemot. Många är konfunderade eller upprörda över att de betalar för gatorna 
inom kvarteret samtidigt som de betalar samma kommunalskatt som alla andra.  
 
Då villaägare tillfrågas om vilken typ av villakvarter som ska fortsätta byggas blir svaret 
kvarter med gemensamhetsyta, trots att 41 % anser att den inte gynnar gemenskapen med 
grannarna. Ingen verkar komma överens om vad dessa ska omvandlas eller användas till 
men trots detta rekommenders dem i fortsatt bebyggelse. En lösning på både de ekono-
miska och de organisatoriska motsättningarna skulle vara att antingen inte fortsätta bygga 
med de gemensamma ytorna eller att kommunen färdigställer ytorna innan inflytt.  
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5. Diskussion 
 
Tomtebo är ett område som uppskattas av dess invånare. Dock, eftersom det är första 
gången någon undersökning av den här typen genomförs i kommunen är det svårt att rela-
tera svaren till hur boende i något annat område skulle ha svarat på motsvarande frågor. 
 
Alla resultat pekar på att Umeå kommun har lyckats med planeringen av Tomtebo. Tomte-
bo-invånarna har i enkäten nämnt några områden som skulle kunna utvecklas till det 
bättre i vidare planering och byggnation av området, något som kommunen redan lyssnat 
till. 
 
En av många svårigheter då man ska analysera de åtgärdsförslag som inkommit är att de 
ibland helt motsäger varandra. Till exempel vill någon ha mer trafik i området eftersom 
det, enligt denna person ger en bättre genomströmning och därmed är mer hållbart i läng-
den. Någon annan vill helt begränsa trafiken eftersom det medför lägre utsläpp av 
koldioxid samt en bullerfri miljö. Det finns med andra ord inte en lösning. Många av 
kommentarerna är dock värda att analysera vidare både för Umeå kommun och liknande 
kommuner i Norrland.  
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BILAGA 4  Alla öppna kommentarer från enkäten 
 
Tror du att Sjöfruskolan har förutsättningar att bli en viktig mötesplats för barn och ungdomar 
i hela stadsdelen? 
p.g.a. dåliga bussförbindelser 
Då måste skolan skaffa sig ett bättre rykte. Hörs inte alltför gott rykte om skolan. 
Är inte skolan för liten? 
Har hört att det redan nu är för trångbott för de barnkullar som ska gå där. 
Jag tror att avståndet till centrum påverkar. 
Vet ej så mycket om Sjöfruskolan. Varför skulle den bli en viktig mötesplats? 
P.g.a. svenska kyrkans inblandning/inhyrning i skolans lokaler. Skolor, framförallt mindre barn, skall inte 
subliminalt behöva utsättas för religiös (allmän) påverkan. 
Konstig fråga. Under skoltid -självklart. Efter skoltid -om det finns aktiviteter. 
Skulle ha svarat kanske om det fanns... Den ligger lite för långt bort -de som bor på första infarten tyck-
er nog det är långt men det kan gå också. Fina lekområden på skolan. 
Behövs mer för ungdomrar, bara. 
För att det är en skola. 
Har aldrig varit där. 
Vad jag förstått så är skolan redan för liten för Tomtebo. 
Ungdomsgården är bara öppen för de äldsta barnen. Ännu saknas andra aktiviteter än sport i stor ut-
sträckning. Sjöfruhallen är redan nu en mötesplats. Fler lag hemmahörande på Tomtebo borde få 
träningstid i hemmahallen! 
Café mötesplats måste/borde utvecklas samt en liten butik typ seven eleven skulle göra att det blev en 
bättre mötesplats. 
Inte så länge som skolchefs-eländet A-B Hägglöf är chef. Hon är inte kompetent nog att leda utveckling-
en av skolan och dess interaktion med omgivningen. 
Jag tycker att skola ska vara skola, så under skoltid är den givetvis viktig. Räknas idrottshallen till sko-
lans så blir den delen viktig som mötesplats för idrottsintresserade. I övrigt ska inte skolan vara 
ansvarig/inblandad i fritidsaktiviteter. 
Förstår ej frågan. Om de ska mötas där utanför skoltid eller? På skoltid har de ju inget val. 

 

Utformningen av trafiksystemet på Tomtebo har som syfte att dämpa hastigheter och 
skapa säkra boendemiljöer. Tycker du att det fungerar? –Om nej, vad kan förbättras? 
Öppna kommentarer. 
Tycker att det är hög hastighet runt Tavleliden (Korsning till yttertavle, täfteåvägen) 
För smala gator, för få besöksparkeringar. 
Bor på Tavleliden och här är inte trafiksystemet uppbyggt i takt med bebyggelsen. 
Vägbulor 
Sänk farten inom Tavleliden till 30. 
Stor risk för olycka vid cykelöverfarten från Tavleliden mot Tomtebo då det ej finns ngn varning för bilis-
ter om att det är en överfart där. 
Många köer m. bil. Inga gena cykelvägar till stan. 
Sänk hastigheten på Tomtebo till 50 km/h. Bygg rondellen vid Tavleliden med tunnel idag! 
Eftersom kommunen luras genom att sätta upp busskurer när man köper tomten (så man tror att det går 
buss) så tvingas man ju ta bilen hela tiden, är det hållbart resande?? 
Hit med bussar nu! Och inte bara 08-turer utan även rub. 20 så vi som jobbar på NUS (vi är många!!) 
kan nyttja bussturerna!! Det var en av tyngsta orsakerna till att vi valde Tavleliden, ska enligt detaljpla-
nen präglas av stadsliknade utseende. Till skillnad från Innertavle. 
Vid skolor, förskolor och barntäta områden kör trafiken för fort och tar inte hänsyn till hastigheten. 
Skapa någon sorts upphöjning el dylikt för att dämpa hastigheten i rondeller Skogsfruvägen. 
Hastigheten på Tomtebovägen borde sänkas. 
 
Bäst vore att bygga en ny väg som kan leda trafik runt Tomtebo som ett alternativ/ersättning för Tomte-
bovägen. 
Tomtebovägen hög hastighet, mycket ljud/buller, morgon och kväll, trafikstockning (= barallellväg till 
Vättarnas allée, Tomtebov. bär all persontrafik) 
Bussgatan bör vara för bussar hela vägen. Dumt att bilar går så nära dagis och Sjöfruskolan. 
Bussarna kör för fort vid lågtrafik, vågar inte ha barnen ute i närheten av bussgatan då. 
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Sänka hastighetsgränsen (alt. hinder) på Skogsfruvägen. 
50 på hela sträckan efter Tomtebovägen till Tavleliden. 
Långa köer längs Tomtebovägen och förbipasserande till ex innertavle kör som dårar förbi vårt kvarter 
Dålig planering korsn. Tomtebov.-Kolbäcksv. Mycket farlig i nuläget. Långa köer vissa tider. 
Trottoar finns inte! 
 
Vår väg är 4 m asfalterad vägyta + 4 m "allmän grönyta". På vintern är det totalt livsfarligt för barnen då 
vägen blir ca 3,5 m upp-plogad. Det är höga vallar, höga häckar i kurvor, det finns inte plats för möten 
och barnen som måste gå på vägen har ingenstans att ta vägen när bilar kommer. 
Vi har försökt få tillstånd till "vägbulor" - varför är allt så himla krångligt ?!! 
Bilar respekterar ej hastighetsbegränsningen på vägen mot Innertavle/Ålidhem Tomtebovägen hög tra-
fiktäthet. 
Dålig sikt i rondellen Skogsfuru/Sjöråvägen. 70-väg (Täfteåvägen) med flera utfarter från Tomtebo borde 
vara 50-väg. 
Cykelväg från Tavleliden till cykelvägen mot Innertavle mer direkt gångväg från Skogsfuru mot sjön (fler 
gångstråk + tunnlar) man måste gå en omväg nu. 
Bilister respekterar inte skymd sikt, hög fart trafikvolymen vissa tider överstiger vägnätets kapacitet. 
Dålig snöröjning på vissa gator skapar sämre trafikframkomlighet. 
Det går för fort, inte hinder nog. 
Mer farthinder. Jag tycker att bilarna kör för fort på t.ex. Skogsfruvägen. 
Omständigt köra ut på Tomtebovägen t.ex om man ska till bpda skolorna och lämna barn. 
 
Bättre cykelvägar mellan Tomtebo och Tavleliden. 
 
Buss till Tavleliden. 
 
Rondell vid utfart Tavleliden 
 
Belysning yttertavlevägen 
 
Tunnel under Tomtebovägen vid Tavleliden 
 
Rondell vid Kolbäcksvägen. 
Vårt område är byggt så att parkeringsplatserna ligger innanför bostadsdelen av kvarteret, vilket innebär 
att alla måste köra igånom området för att parkera. Det är onödigt. 
Fler gatuspeglar. Många tvära hörn inne på småvägarna och bland alla carports... och många barn. 
Generellt för hög fart på Tomtebovägen hela vägen förbi Tavleliden. Fler och fler väljer att cykla och trä-
na skidor samt skolbarn som korsar vägen. 
Infarter saknas till områdena vilket leder till att folk tvingas köra genom hela områdena. 
Inför poliskontroller gällande mopedister. 
Sänka hastigheten på Täfteåvägen förbi hela Tomtebo och Tavleliden. 
Tomtebovägen har för dålig kapacitet morgon och kväll. Borde vara två filer mot stan på morgonen och 
två från stan på eftermiddagar. 
Kvarter med trottoarer, detta saknas i våra kvarter, även om gatorna är smala för att hålla ned hastighe-
ten så förstår inte alla det 
Fungerar bara delvis. Förskolans läge leder till att många måste köra in i området för att lämna sina 
barn. Raka sträckor bjuder in till för hög hastighet. Mycket trafik på Tomtebovägen i för hög hastighet. 
Få möjligheter för gående + cyklister att korsa Tomtebovägen på ett säkert sätt. 
Tomtebovägen har tidvis mycket trafik. Svårt att komma ut på vägen. Speciellt vintertid när det är kallt! 
Korsningen Kolbäcksvägen är en katastrof. Smala vägar gör trafiksituationen osäker. Speciellt vintertid 
då vägen blir ännu smalare. 
Bilar kör fort på vår gata ->blomlådor behövs. 
Bilar kör för fort längs Tomtebovägen -> sänk hastighet till 50. 
Täfteåvägen! Vi har ofta biltrafik med hög fart, accelerationer i anslutning till rondellen vid infarten till 
Skogsfruvägen. 
 
Mopeder som använder kvarteret som genomfartsled i hög fart. 
Rondellen (Tomtebovägen) kunde förses med "fartgupp" för att dra ner hastigheten. 
Vi på Folksagansv. har alldeles för smal gata. 
 
Häckar försämrar sikten, bilar har svårt att mötas. Risk för prejning av cyklist + barn. 
Tomtebovägen är ett stort riskomr. 
Mer hastighetshinder i närområdet. 
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Vi bor på Vittervägen. Bilarna kör för snabbt (rek. hastighet - 30 km/h, de kör säkert minst 50 km/h). 
Mycket barn cyklister, barnvagnar - rädd för olyckor! Området Vittergubbens cykelväg som går längs 
med området + som används av alla cyklister (mot de gula fula hureshusen) används ofta som bilväg. 
Inget övergångsställe! Livsfarligt. Bör finnas det + fartgupp. Den andra cykel-/ gångvägen från andra 
hållet mynnar ut i ingenting - rakt ut i vägen och fortsätter ej. Alla tvingas snedda över vägen = dålig 
planering. 
Hög fart i villa-området där vi bor fastän det finns 40-50 barn i kvarteret. 
Sänka hastigheten längs hela Tomtebovägen. 
Sänk hastigheten, barnrik miljö. 
Smala vägar höga plogvallar på vintern, buskage och häckar som skymmer sikten. Många håller inte 
hastigheten. 
 
Barn och ungdomar saknar i de flesta fall trafikvett. 
Sträckan efter rondellen vid Skogsfruvägen mot Täfteå är livsfarlig. Där accelererar bilar och mc till väl-
digt höga hastigheter. 
Folksagans väg, Sägnens väg, Skogsvägen och Huldras väg är alldeles för smala och därmed ej säkra då 
reaktionstiden blir alltför kort både för bilister och cyklist/fotgängare. Därtill borde kommunen ta över 
driften från samfälligheterna liksom man har det på Tomtebo i övrigt. 
Fler farthinder för att få ner hastigheten på området. 
Sänka hastigheten på Tefteå/Tomtebovägen till 50. Många kör betydligt fortare än 70, fram till Tavleli-
den. 
Skulle behövas ett ljuddämpande plank längst med Täfteåvägen. Går inte prata i telefonen på sommaren 
ute på altanen. För hög ljudnivå. 
Hastighetsövervakningskamera på 30 km/h. Det dräller av barn på området. 
Rödljusen vid Kolbäcksvägen/Tomtebovägen fungerar dåligt Det är ALLTID kaos där. 
Inte alltid! Det körs bil på bussvägen, cykelbanor mm. Annars fungerar det väl ganska bra. 
På Tomtebo fungerar det jättebra. Men på väg till Tomtebo blir det otroliga bilköer, i kosningen Kolbäcks-
vägen. Rondell kanske? 
Hela parkeringen kunde vara bättre. Varför ligger ex-vis höghus längst in på en gata? I och med det blir 
det mer trafik än om radhus placeras så. FÅ hastighetsdämpande åtgärder. 
Bra med begränsad genomfart. 
Av någon anledning hinner vissa bilister gasa ordentligt på de korta sträckor som finns. 30-gräns på ga-
tor i bostadsområdena vore ett alternativ. 
Dåligt att vissa kvarter måste vara samfällighet och bekosta allt själv. Ingen buss kommer in på områ-
det. Då blir det att man tar bilen istället. 
Kolbäckskorsning/Tomtebovägen 
Det är så mycket barn i området att trafiksäkerheten snarast måste betonas ännu mer, trots att mycket 
gjorts. Alltför många bilister har inte den medvetenhet som krävs kring barn och trafik. De kör för fort i 
rusningstid och även när de kör in i boendekvarteren och parkeringsytorna. 
Minska hastigheten till 50 km/h på Tomtebovägen, förbi hela Tomtebo. 
OBS! Vissa farthinder/gupp är något "kantiga". 
Gatlysen hela vägen från Tomtebo till Tavleliden (Tomtebovägen) Bussförbindelse till och från Tavleli-
den!!! 
I varje fall inte efter Vitterväen. Max 30-skylten hjälper inte. Det borde vara ett trafikhinder någonstans 
efter Vittervägen så folk kör väldigt fort där. 
Ta bort farthinder, de är alldeles för höga. Mycket dålig snöröjning i korsningarna. 
(Rullstolsbunden person) 
Gator och vägar måste byggas så att det blir en bra genomsnittströmmning i området. 
Täfteåvägen måste förbättras för långa bilköer. 
Värdelösa och oplanerade gångvägar. Matcha utgång med ingång över vägar. 
Sänka hastigheten till 50km/h innan Sjöfruvägsavfarten om man kommer från Innertavle. 
Fler farthinder. 
30. Fartgupp vid radhusområden. Staket osv. 
Jag bor med ett litet barn på Vittervägen och utanför vår bostad ligger parkeringar. Här körs ofta mkt 
fort -även in på gårdarna. 
Varför inga farthinder? Så mycket barn... 
Alltför många struntar i körandet, på bussgatan. Framför allt mopeder (osäker om dessa är klass 1 eller 
klass 2) sommartid. 
Fast det finns alltid någon som kör för fort. 
För lång sträcka mellan väggupp på t.ex. Vittervägen. Många bilar kör alldeles för fort. 
Bilar kör fort på Älvans väg rätt ofta. 
Vi behöver ett övergångsställe över Älvans vög till mineralvägen.Vi vet att det är en bussväg, men ALLA 
som ska gå till OKQ8 eller Ålidhem går där -många med barnvagnar. LIVSFARLIGT! 
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Hastigheten på Tomtebovägen bör vara 50 km/h. 
Övergångställe (tryggt) över Tomtebovägen. 
Inom bostadsområdet kör många väldigt fort, och eftersom det är trångt är detta mycket farligt för barn 
som springer och leker. 
Föräldrar som hämtar och lämnar sina barn på Tomtebygård resp. Sjöfruskolan kör alldeles för fort. 
 
För mycket "onödig" körning inne på bostadsområden förekommer. Detta gäller även yrkestrafik, som 
exempelvis taxi som framförs allt för snabbt i trånga passager. 
För mycket mopedtrafik. 
Vet inte om det går att komma åt, dock stör det här att de åker sent på kvällarna-nätterna. 
Man bör sätta upp bullerplank närmast Täfteåvägen eftersom trafiken har ökat och kommer att öka mer. 
Trafiksituationen är ohållbar vid rusningstid morgon och kväll i korsningen Kolbäcksvägen/Tomtebo Täf-
teåvägen. 
Sommartid kör för många unga FÖR fort med moped på cykelbanor, främst den som passerar Nornaplat-
sen mot sjön. 
Visst är det ganska trafiksäkert, men många bilister väljer Vättarnas allée för att gena mellan Älvans väg 
och Vittervägen. 
Vägbula före korsningen Vittervägen-Vättarnas allée skulle kanske sänka hastigheten. 
Många unga på Euromoppe kör MKT fort på cykelbanan från Tomtebovägen mot Nornaplatsen. STOR risk 
vår och sommar då det finns många barn som cyklar. 
Mycket biltrafik inom bostadsområdet, många bussar kör alldeles för fort. Långa köer morgon och efter-
middagar. 
Korsning Tomtebo/Kolbäcksvägen anser jag vara farlig. Tillhör kanske inte området men bör påpekas. 
Dessutom en flaskhals morgon och eftermiddag i trafiken. 
Vi bor brevid 2 stycken 70-vägar. En 70-väg utanför dagis. Inga övergångsställen eller trottoarer. 
Sänktning av max tillåten hastighet till 30 km/h! 
Farthinder i samband med korsningar där barn och bilar möts. 
Vägarna för smala inom vårt bostadsområde och inga trottoarer, dessutom förekommer ingen plogning 
av trottoarerna vintertid. 
Begränsa biltrafiken mer i Lerstenens kvarter på Vittervägen. Bilar kör fort på kvarteret. 
Enormt oväsen från Täftevägen så fort trafiken börjar från 05.30 vardagsmornar. Vår 4åring vaknar varje 
morgon kl 05.30 på vardagar men inte på lördag och söndag pga. ljudnivån från Täftevägen. En ljud-
dämpande vall eller vägg måste uppföras. Speciellt när trafiken kommer att öka vid utbyggnaden. 
Fler hastighetsspärrar och tydlighet kring övergångsställe. Finns en del "riskplatser" -speciellt för barn på 
väg till skolan. Kolla särskilt på Vittervägen med 2 farliga övergångar! 
Behövs längre bullerplank. Störande morgontrafik. Bilförare gasar efter den lilla rondellen vid Skogfruvä-
gen. 
Mycket snabba mopeder som innebär osäker miljö för främst barnen. 
GC-väg och bilväg bör skiljas vid Blåkusllans dagis. 
 
Rondell eller planfri korsning måste till vid värmeverket. 
Vid utfarten från vårt område är det 70 km/h på Tomtebov. Bilisterna från Tavleliden/Innertavle håller 
minst 70. På framförallt vintern är det svårt att ta sig ut på vägen. Vägen kan dras om samt hastigheten 
sänkas, på hela Tomtebovägen. 
Borde vara 50km/h förbi infarten till Sjöfruvägen och Vittervägen. 
Vägbulor längs med Vättarnas allée. Annars bra. 
Vägbulor. Hastighetsbegränsningar hålls inte eftersom det är så långa gator. Grindar mellan gård och 
parkering/gata. 
Bygg en rondell i korsningen in till Tomtebo! 
Ändra hastigheten till 30 km/h på hela området. Fartgupp är ej tillräckligt "branta" för att ta ner hastig-
het på Älvans väg. Ej sogiskt att bussar får köra 50 km/h på Vättarnas allée. 
Hög fart längs Vittervägen. 
Vittervägen åker bilar och taxibilar i full fart in bland barn som leker. Vi har försökt få hit fartdämpare 
men inte lyckats. Trist! 
50 som hastighetsbegränsning inom Tavlelidens villaområde. Det inkluderar även vägen i anslutning till 
förskolan Kompassen. 
Allt för många gångtrafikanter/cyklister passerar vid bussövergången mot Älvans väg (mot OKmacken). 
Långa bilköer vid 4-vägskorsning värmeverket. 
Saknar bullerplank mot Tomtebovägen. Bussens högtalare samt gnisslande hörs vid varje start/stop. 
Dåligt planerat område då jag måste passera ytterdörr på alla hus innan jag kan parkera, skulle behövas 
en infart mellan mitt område och GC-vägen som viker av upp mot Olle Fiskares väg. Går inte att köra 
från Älvans väg till Vittervägen osv utan med Buss/Taxi. 
Hög hastighet på Älvans väg. Främst vid hämtning/lämning på Tomtebo gård. 
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Förbjud bussarna att köra som de vill, t.ex via Sjöfruvägen men den sträcka de har exklusivt för sig 
själv. 
Korsningen Tomtebov.-Kolbäcksleden 
Barn genar över Tomtebovägen. 
Bristande snörensning gör att barn korsar vägar där ej övergångsställe finns. 
Skulle vara bra om det fanns nån typ av övergångsställer, där bussgatan korsar Tomtebovägen. Känns i 
dagsläget farligt när många cyklar och går där man kör!! 
Det är fortfarande personer som kör fort igenom Vittervägen. Placera ut stora blomkrukor som man får 
sick-sacka mellan. 
Folk kör alldeles för fort på 30-sträckorna, med väghinder kanske det blir bättre. 
Vad gäller bilar är det bra men mycket finns att göra för "unga" fortkörande mopedister. 
Bygg bort trafikbullret från Tomtebovägen med en vall eller ett bullerplank! 
 
På en del kvarter har man planerat för bilparkeringar centralt och placerat boendehusen runt om. Det 
medför att biltrafiken leds in där barn och vuxna vistas och säkra naturliga samlingsplatser och grönytor 
minimerats i kvartersbebyggelsen. 
 
Avstängingen av biltrafik på bussgatan är bra och viktig, inte minst som mängder av barn tar den vägen 
till och från skolan! 
Folk kör alldeles för fort! 
På Vittervägen saknas säker cykelöverfart innan Vättarnas allée. På både Sjöfruvägen och nära Paralell-
gatan finns det och barn och använder den vägen till skola. Då området Vittergubben (radhusen) annu ej 
var byggda var det ok kanske, men nu... barn använder faktiskt cykelvägen men över Vittervägen korsar 
de den på ett livsfarligt sätt. Mycket ungt folk bor längst upp på Vittervägen = hög fart där övergången 
sker. 
 
Bilar körs på cykelväg (Vittervägen) 
Korsningen Tomtebovägen-Kolbäcksvägen. 
Göra mindre branta farthinder så bilarna håller bättre. 
Dålig korsning Tomtebovägen-Kolbäcksleden. 
Sätta upp farthinder i så fall. 
Korsningen där bussen passerar är osäker och hastigheten är för hög efter Tomtebovägen, samt att det 
borde vara 30skylt vid Älvansväg, och högerregeln vid Lottvägen tillämpas inte. 
Sänk farten till 30, och inte bara rekommenderat 30. 
 
Extra farthinder på Vittervägen. 
Många kör för fort. 
"Varning lekande barn" -skyltar eller hastighetsskylt mot Olle Fiskares väg. Många kör på tok för fort 
utan att tänka på lekande barn, joggare eller lösa hundar. 
Bilar kör på innergårdar, bussgator mm. Blommor? Farthinder? 
Alltid långa miljöfarliga bilköer i korset Kolbäcken-Tomtebovägen. 
Bussgatan respekteras inte. 
Där vi bor är det bra, men på andra ställen på Tomtebo har fastihetsbolag byggt alldeles för nära stora 
vägar, t.ex Vännäsbyggarna, Myresjö vid Vättarnas allée. 
Korsningen Sjöfruvägen-Vättarnas allée är osäker, otydlig för cyklister och gångare. 
 
Många barn passerar korsningen, därför behöver den förbättras. 
För hög hastighet på buss, högt ljud och hastighet på mopeder. 
Fartkontroller e. Tomteboväven/Täfteåvägen då den används som accelerationssträcka av både bilar och 
motorcyklar. 
Folk stollekör här ändå, spec helgnätter. Dock hade det varit värre utan refuger och farthinder. 
Buskörning längs "Täfteåvägen" vanligt, dvs. höga och mycket höga hastigheter. Avfart till Sjöfruskolan 
känns riskfylld. Dålig sikt vid utfart från Sjöfruvägen, då "viss trafik" har hög hastinghet. Trångt mellan 
byggnader -små tomter ger dålig "sikt". Det som är tänkt att sänka hastigheterna utgör också risker, 
t.ex dålig sikt. 
Det finns inga övergångsställen efter Vittervägen! 
Dålig planering på vårt område då man för in bilarna. Placering av carports känns inte genomtänkt. Bo-
ende i bostadsrätt längst in på gatan passerar vårt område i hög hastighet, de borde istället få infart via 
Vättarnas allée. 
Hastigheten vid utfart till Sjöfruskolan är 70 km/h. Den är alldeles för hög, speciellt på vintern! 
Flaskhalsen Kolbäcksv-Täfteåvägen är anpassad för trafik som fanns någon gång i slutet av 80-talet, 
början på 90-talet. Nu skall 25000 tusen människor igenom korsningen! Vissa bostadsområden har för 
smala gator så att mötande trafik får halvt köra i diket. Fablernasväg! 
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Fartgupp- folk kör för fort mellan dem. 
Folk bryter mot trafikregler och kör efter bussvägen. 
Dålig uppsikt när man kommer med bil in på området, mellan gårdarna. 
Mopedkörning på bussgator. 
På grund av den mycket intensiva trafiken är ute boendemiljön osäker av tre anledningar 
1. För mycket buller från personbilar och tung trafik. 
2. För höga nivåer av luftföroreningar av trafiken. 
3. Olycksrisker på grund av höga hastigheter och närliggande skolor/förskolor. 
Korsningen Tomtebovägen/Älvans väg är redan olycksdrabbad då alla som ska till post-
bud/livsmedel/bensin på OK cyklar och går rakt över korsningen. Här behövs tunnel alt. bro! 
Korsningen Kolbäcksvägen/Tomtebovägen har högt trafiktryck kl 8.30 och kl 17.00 med långa köer. 
Finns någon lösning? 
Ja delvis inte bra att bussarna kör så fort. 
Mer utrymme, mer tillgänglighet, bättre parkeringsmöjligheter. 
Förbud mot fordonstrafik förbi Nornaplatsen överträds mkt ofta. 
Folk antar huvudled inne på området och struntar i högerregeln. På den självutnämnda huvudleden så 
kör man 50 och ej 30 som är bestämt. Skylta bättre!! Fartbulor hjälper föga. 
Biltrafik på Vittervägen utan farthinder utgör fara för barn som passerar! Bilar kör upp till 70 km/h där! 
 
Busstrafik längs Vättarnas allée -alldeles för hög fart med tanke på att många barn passerar samt att 
övergångsställen saknas helt! 
 
Det känns tyvärr som en tidsfråga innan något otrevligt händer. Fixa gärna upphöjda övergångsställen 
här! 
Många kör fort. Speciellt mopeder. 
Innanför vägbulorna på privata gårdar kör bilisterna väldigt fort. Möjlighet att ställa upp farthinder. 
 
Övergångsställen saknas vid naturliga övergångar. Fler övergångsställen som är utmärkta med vägskylt 
(pedagogiskt för att kunna lära barnen var man får gå över vägen) sänk hastigheten längst hela Inner-
tavle-vägen, mellan korsningen Kolbäcksvägen och förbi Tavleliden till 50 km/h (onödigt med 70-
sträcka). 
Många kör för fort. Det finns så mycket småbarn här. 
Biltrafiken håller sig huvudsakligen till tvärgatorna Sjöfruvägen, Vittervägen och Älvans väg. 
Fler utfarter (till Innertavlevägen) från kvarteret Sjöfrun 2!  
Alla bilar kör där ändå! 
Sätt ut mer blomkrukor som bilstoppare och hastighetssänkare. 
Det är mycket mopedister som kör som galningar. 
Det måste bli fler utfartsmöjligheter från Tomtebo till Kolbäcksvägen! Orimligt att det ska behövas kö till 
Vittervägen varje morgon. Antingen fler filer eller en helt ny korsning. 
Relativt mycket trafik förbi Sjöfruskolan. Begränsad genomfart! 
Förläng bussgatan/personbilsförbudet längst Alfens allée mellan Sjöfruvägen och skogsrået, norr om 
Sjöfruskolan. Samt stäng norra infarten till skolparkeringen Sjöfruhallen för biltrafiken. Då används av-
sedd infart till Sjöfruhallen från Tomtebovägen. Då används även den nybyggda rondellen in till Sjörået-
området.  
 
Idag kör boende på Sjörået samt besökande till Sjöfruhallen in på Sjöfruvägen. Eftersom de då nyttjar 
Sjöfruvägen som genomfart så respekteras sällan 30-skyltarna. Detta skapar trafikfara för barnen som 
ska passera Sjöfruvägen på väg till/från skola, idrottsplats, idrottshall. Det skapar även trafikfara då 
genomfartstrafiken ej respekterar högerregel längst Sjöfruvägen. 
 
Det bör vara 30 km/h på hela sträckan längst Sjöfruvägen. Varför ska ca 50 meter vara 50 km/h? Detta 
förvärrar och leder endast till ökade avgasutsläpp. 
 
Byggtrafik till Sjörådet och Sjöfruskolan har ej nyttjat de avsedda infarterna till Sjörådet och till Sjö-
fruskolan. Den mesta trafiken har gått via första delen av Sjöfruvägen, vilket orsakat till följd 
permanenta skador på vägen, dvs djupa fåror har bildats där vatten ansamlas utan möjlighet till avrin-
ning. 
 
Tomtebovägen bör begränsas till 50 km/h då det är riskabelt/svårt att komma ut på Tomtebovägen från 
Sjöfruvägen vid rusningstid. 
Höga hastigheter på gatorna ibland. Höga hastigheter av bussarna på bussgatan. 
Cykelvägen som går från det bortre Tomteboområdet och därefter korsar Kolbäcksvägen till Tavleliden 
MÅSTE markeras ut tydligare för bilister. Det körs med en hög hastighet där och snart händer en olycka. 
Idag finns ingen markering, varesig skylt eller målning i asfalten. 
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Bor inte i de centrala delarna av Tomtebo, kan ej ta ställning. Där jag bor, Skogsfruvägen, fungerar det 
bra. 
Bor invid Tomtebovägen/Täfteåvägen. Sedan inflyttning 2005, bara ökad täthet på trafiken. 
Vittervägen skulle behöva fler farthinder eftersom bilarna oftast kör mycket fortare än 30 km/h. Det-
samma gäller busstrafiken på Vättarnas allée. 
Många kör alldeles för fort nedför Vittervägen, sluttar nedåt. Farthinder i mitten av fartsträckan! 
Mkt ljud och för höga hastigheter på Tomtebovägen. Periodvis mkt störande, exempelvis under somma-
ren då man vill sitta ute och umgås. 
Sänk hastigheten på Tomtebovägen från Sjöfruvägen mot Täfteå. 
Något som håller ner hastigheten! 
Att bygga fartkameror på Vittergatan och på Vättarnas allée eftersom andra bilar ändå åker på förbjudet 
området. 
Fler övergångsställen. 
Fler vägbulor. Förbjud biltrafik inne i bostadsområden. 
Sänkta hastigheter. 
Mopedförbud på cykelbanor. 
Bättre kontroll på mopeder. 
Men många kör fort i alla fall. 
Kolla Sjöfruvägens 40 30 50 max. Blir lite förvirrad. 
30 km/h efterlevs inte längs Vittervägen. 
Sänkt hastighet på Tomtebovägen till 50 km/h) 
Det finns vissa som kör väldigt fort på området. En 30 km/h-skylt skulle kanske förbättra det hela. Det 
bör vara 30 på Tavleliden och inte 50. 
Tomtebovägen -fler filer/rondell i korsningen med Kolbäcksvägen. 
Tycker att många bilister kör för fort, t.ex. på Älvans väg. Trimmade mopeder kör utanför sängkammar-
fönstret samt på kvällen. 
Jag som bilist kan tycka att uppsikten vid vissa övergångar för gående och cyklister är bristande, inte för 
att det är bra uppsikt utan för att det är mörjkt och man ser dem enbart inte. Ljusta staket jäms med 
cykelbanor nära bilväg skulle funka tror jag. 
Sänkt hastighet på storvägen Tomtebovägen till 50!! 
Idioter med mopeder! De kör på cykelvägarna också!! 
Fartkamera, då folk kör över tillåten hastighetsbegränsning. 
Hastigheten ska sänkas på Tomtebovägen. 
Skulle behövas bättre lösning i korsningen Älvans väg för gående. 
Göra något åt de enorma köerna till Kolbäcksvägskorsningen. Bullerbekämpande åtgärder. 
Hastighet på Tomtebovägen bör sänkas från 70 till 50!!! Samtidigt som det är farligt med korsningar på 
Tomtebovägen/sväng till Yttertavle på Tavleliden och även när man kör ut från Sjöfrusko-
lan/Fotbollsplatsen ut på Tomtebovägen. 
Fartkamera Tomtebovägen, vid belastningstider är det svårt att svänga ut från Vittervägen till Tomtebo-
vägen då farten är alldeles för hög. 
På vissa vägar är det för smalt för att mötas. Blir en ökad risk för alla transportsätt. 
Jobbigt att det endast finns en väg in/ut till/från Tomtebo. I korsningen Tomtebovägen/Kolbäcksvägen 
kan det bli riktigt långa köer morgon och kväll. -Öppna upp bussgatan mot Carlslid för biltrafik. 
Kan bara konstatera att rekommenderad hastighet 30 km/h inte följs. Uppskattar att folk kör i 50 km/h 
mellan bägbulorna. 
Fungerar rätt bra med biltrafik men cyklister är ofta helt livsfarliga! 
Låsta bommar mellan gårdar och parkering. Det blir inte lika lätt att köra in till porten om man först 
måste kliva ur och låsa upp en låst bom. Funkar bra på andra ställen. 
Bilar kör ofta på Vättarnas allée -åtgärd? 
Det är inte möjligt att färdas genom området till fots eller på cykel utan att passera bilvägar. Det skapar 
oro för barnen. Där jag bor finns inte ens övergångsplatser utan delar av "cykelnätet" består av bilväg. 
T.ex Blåkullevägen, Sagovägen? 
Fler farthinder. 
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Tycker du att bussgatan längs Vättarnas allée ska öppnas för biltrafik?                                         
– Öppna motiveringar 
 
Kanske det, öppna liten livsmedelsbutik och låt bilarna köra dit. 
Skulle öka den totala trafiken inne i bostadsområden. Bättre bo kväar här längs Tafteåvägen. 
Mycket människor rör sig runt Vättarnas Allée och trafiksäkerheten skulle försämras. 
Bor inte i närheten men känns onödigt för de som bor där. 
Bra att bara bussen får köra där. Det blir en tryggare passage för barn som vill till och från lekplats och 
Nydalasjön. 
Absolut inte. 
Enkelt att köra runt. Mkt barn/människor i rörelse. 
Med alla köer som är efter Tomtebovägen på morgon och eftermiddag skulle det underlätta för de som 
ska till skolan. 
Ev blir mindre trafikstockning om belastning biltrafik mer fördelas på två vägar. 
Bör stängas hela vägen förbi skolan och förskola också. 
Det finns inga bra övergångar för barnen då måste det byggas tunnlar under vägen. 
Jag tycker att det är bra att kollektivtrafkens framkomlighet prioriteras framför biltrafiken. 
Vi som cyklar den vägen uppskattar att det inte är biltrafik där. Däremot är det ett problem att det 
varje morgon är köbildning av bilar genom hela Tomtebo, den skulle säkert kortas ifall Vättarnas allé 
öppnas för biltrafik. Å andra sidan vore det bättre (för oss som cyklar) ifall det istället fanns en annan 
väg ut från Tomtebo / Tavleliden / Ytter- och innertavle och Täfteå än bara den vid Kolbäcksvägen. 
Många barn cyklar längs den vägen till skolan. 
En lång väg som är rak där det är lätt att "glömma bort" att du kör mellan husen med mycket barn etc. 
Hastigheten blir för hög. Hur hänger det ihop med syftet "att dämpa hastigheter och skapa säkra boen-
demiljöer"? Vill inte åka buss över fler vägbulor, det finns det tillräckligt av i Umeå. 
Verkligen inte, är ni galna? De som kör bil kan väl gott och väl använda sig av de vägar som finns i 
dagsläget; varför är detta ens ett förslag? 
Tycker att det är bra med så lite trafik där som möjligt då det är många barn som går till skola längs 
Vättarnas allé. 
För att de som har barn på båda skolorna och måste använda bilen i jobbet slipper köra runt allt i mor-
gonens rusningstid, Det borde bli miljövänligare! 
Bor ej där. 
Bilar kör där nu - kanske en 30-väg? 
Nej! Det är så fantastiskt skönt att det INTE finns några bilar i direkt anslutning till det området. 
Människor och djur kan nyttja närområdet som bilfri passage till Nydalasjön. Här rörs många små barn, 
skolbarn, ungdomar och vuxna varenda timma under hela dagen. 
De boende där störs tillräckligt av bussarna. 
Så att det blir ett riktigt centrum. 
Det är onödigt. 
Tycker att det funkar bra som det är. 
Tycker inte det är nödvändigt. Eventuellt att det kan vara vissa tider på dygnet?! 
DOCK öppna bussgatan mot OKQ8 för att minska de enorma köer till Tomtebo/Kolbäcksvägen på mor-
gonen och kvällen. Helt galet att en rondell inte har byggts än. Samt att det togs bort ett "högerfält" i 
korsningen. Förstår att det var en säkerhetsfråga, men den korsningen måste göras nåt åt snart. Kata-
strofalt! 
Det är lugnare och säkrare med begränsningar i biltrafik i området. 
Anser att det räcker gott med de bilvägar som finns. Göra Vättarnas allé till bilgata skulle ta bort mkt 
av lugnet som ÄR Tomtebo. 
Bor inte där och tycker att det är bra om trafiken går utanför centrala Tomtebo. 
Ja, det skulle skapa mindre problem. 
Det kör tillräckligt många privatbilar på den vägen ändå. 
 
Det skulle skapa onödigt oljud & avgaser inne i området. 
Det kör tillräckligt många privatbilar på den vägen ändå. 
 
Det skulle skapa onödigt oljud & avgaser inne i området. 
Absolut inte! 
Ser inte vad det skulle tillföra. Bra tillgänglighet i dagsläget, skönt att slippa trafik! 
Då behöver man inte åka ut vid flera besvärliga korsningar när man lämnar/hämtar barn via skolan 
(Tomtebogård t.ex.) 
Varför öka biltrafiken där så många små barn ska till/från skola. 
Bättre tillgänglighet för pizzerian. 
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För att underlätta möjligheterna till att handla i butiken och pizzerian på Nornaplatsen. 
Det skulle säkert vara bra för företagen vid Nornaplatsen, men inte för de boende 
Kan kanske lätta på trycket efter Tomtebovägen och i så fall ja, men kan inte bedömma helhetsbilden. 
Har inget personligt behov av att nyttja vägen med bil. 
Räcker att bussen kör där. 
Absolut inte!!! Den kommer isf. att trafikeras betydligt mer. Säkrare skolväg för barn när det är endast 
busstrafik. Vad är det för fel på "Täfteåvägen"? 
Har inga egna behov av detta... 
Kortare färdväg, mindre köer - miljön mår bättre av detta. 
Det är ännu så länge så kort sträcka det handlar om, så man kan köra runt istället för att gena. 
Bra att inte dra in för mkt trafik i området 
Så lite biltrafik som möjligt, folk kör ändå. 
Behövs inte. Bilarna tar sig fram ändå. Lugnare miljö för alla. 
För att korta ner avstånden som folk åker bil. 
Husen står nära gatan. Gatan är smal. Barnvänligheten efter gatan skulle försvinna. Gatan korsar tor-
get rakt igenom. Här skulle istället satsas på att göra det gemytligt på det nu sterila ödsliga torget. 
Möjligheten att göra torget med vittergumman så mycket mer gemytligt och trevligt finns om kommu-
nen satsade lite. En typ trädgårdsarkitekt skulle kunna göra underverk av det torget. Nej, absolut inga 
bilar där! Det är bara att bara bussen trafikerar där. 
För att få tillströmning liv & rörelse. Området känns som en "sovstad" & är väldigt öde kvällstid. 
Det får boenden på det området avgöra. 
Behövs ej och om den öppnas ökar bullernivån. 
Stor risk för mkt trafik. Det blir osäkert för barnen i området. Kan leda till att fler väljer att ta bilen bara 
för att det blir enklare, t.ex när föräldrar ska följa barnen till förskola/skola. 
Finns ingen anledning att låta bilar fara runt mellan husen. Barn miljö mm. påverkas. 
Det skulle kännas ännu mer otryggt att ta sig till skola/lek. Mina barn och många andra korsar den 
dagligen. Det räcker med biltrafikerade gator. 
Finns inget behov av det. Alla barn färdas över denna väg till skola, fritids och vänner. 
För att besökande lätt ska kunna åka till Älvans väg när de inser att alla besöksparkeringar är fulla på 
Vittervägen. 
Det är säkrare för alla barn som bor på Tomtebo (det bor många barn i området) om det inte är alltför 
trafikerat. 
Absolut inte, finns ingen anledning att öppna den. Bilar behöver inte köra där, man kommer fram ändå 
och biltrafiken skulle verkligen störa. 
Det körs bil på bussvägen, cykelbanor mm. Kanske bussgatan borde öppnas för trafik så att de som 
"tjuvkör" kan göra det lagligare och med lägre hastighet. 
Delvis borde den öppnas för att förenkla och förkorta vissa ärenden. 
Bussen är nog störande för oss som bor alldeles bredvid bussgatan. Man kan t.ex. inte låta barnen sova 
ute på balkongen. Absolut otänkbart att även ha biltrafik där!!! Då måste vi flytta. 
Onödigt, man kommer dit man ska ändå. Jag gillar att genomfarten är begränsad. 
Lätt att komma fram ändå, vinner mkt lite på detta. 
Den begränsningen gör området säkrare för barnen. 
Den bör ej öppnas för allmän biltrafik men om boende i området har särskilda skäl till att köra på gatan 
bör de tolkas som behörig trafik. T.ex vid flytt eller annat. 
Det är onödigt. 
Finns ingen anledning att ha biltrafik på den gatan. Det är bra att styra biltrafiken ut från bostadsområ-
den. 
Man måste kunna köra in till enda kiosk och pizzabutik som finns på Tomtebo!!! Nu måste man köra på 
bussgatan! 
Lägre bullernivå. 
Tycker inte det behövs. De som bor här kan ju alla ta sig dit man vill. Enda problemet är väl för de som 
kommer utifrån om man ska köpa pizza på Älvans pizzeria. Kan tänka mig att det då kan verka svårt 
att hitta och parkera. 
Det kommer verkligen att försämra trafiksäkerheten i området. Gör inte det. 
Varför öka bullernivån ytterligar? Det kräver väl dessutom att man breddar vägen. 
Det finns inget att vinna på att öppna den vägen. Det går lika fort att åka efter Tomtebovägen. 
 
Enda anledningen till att vilja använda Vättarnas allée som bilväg är om man ska ta sig från längst upp 
på nån av Vittervvigav. el. Sjufruvägen till en annan väg på Tomtebo. Det är en så kort sträcka så då 
användes man inte bilen! 
Kanske bara dagtid för att underlätta vid ex källsorteringslämning osv. 
Skulle stopa onödig genomfartstrafik. 
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Jag stör mig på att Vättarnas allée är avstängd för biltrafik. Jag anser att biltrafik inte vore störande 
utan skulle göra Tomtebo mer tillgängligt. Jag bor vid nämnda allåee och skulle inte störas. Tillika är 
det störande att Ålidhem är stängt för biltrafik (bitvis). 
 
Som det är idag är det handikappande och störande att alléen är stänkt. Det är inte heller klimatsmart 
(omvägar)! 
Om man ska färdas inom Tomtebo får man ta den stora vägen om man tar bilen. Det är inte så stort, 
man kan gå eller cykla. Man kan åka efter jobbet, man startar inte bilen för att köra 400m. 
Det ekar för mycket mellan husen. Mycket små barn ute. 
Puckel bort på Vittervägen!!! 
Behövs ej! 
Bussgatan/Vättarnas allée används väldigt ofta som bilgata. 
Utan biltrafik är det säkrare för barnen plus bättre luft och mindre buller. 
Mycket skönt att slippa biltrafiken. Tryggt. 
Eftersom bilar redan idag kör där. Alla bör ha tillträde, inte bara de som struntar i regler. Skulle säkert 
vara bättre för kiosken och pizzerian. 
Jag tycker att det är ett mkt tillgängligt trafiknät för personbilar. Med tanke på de många barn som 
dagligen cyklar/går till skolan så är det bra alt. bussgatan är stängd för biltrafik. 
Absolut inte! 
 
Det är nog tättbebyggt mellan våra hus, carports etc. att vi får passa våra barn jättenoga för att inte 
riskera olycka. Bilar in till HSB Bost.rätt Vitterv. kör fort förbi Vittergummans område. Massor med barn 
leker, cyklar etc. Så, vi uppskattar mycket att Vättarnas Allée ej har mer trafik än buss/taxi. 
Många kör där ändå. Skulle minska körsträcka till förskola och skola för de som tar bilen. 
Området ska vara lugnt och säkert för oss boende, särskilt med tanke på alla barn och djur. 
Jag begriper inte varför bilar INTE får köra där?! Man behöver den vägen för att smidigt ta sig fram i 
Tomtebo! 
Det känns tryggt och mysigt som det är. Finns inget behov att kunna köra bil där. 
Det räcker med 8 bussförbipasseringar per timme. Orsaken till den trygga miljön vad gäller biltrafiken 
handlar för vår egen den att den gatan är avstängd för bilar. Det är många barn som åker till och från 
skolan på cykelrvägen längst den gatan och det känns tryggare att inte ha den trafikerad annat än med 
busstrafiken. 
Tycker inte att det finns anledning till det. Tycker om Tomtebo för den fina miljön. Varför förstöra detta 
område med ännu mer avgaser? 
Bra som det är då det skulle störa boende längst vägen med biltrafik. 
Det körs där så mycket redan. Förbudet fungerar ej! 
Då kommer trafiktätheten att öka och kollektivtrafiken störs med fler stopp. 
Genomfartstrafiken ökar, trafiken ökar för skolbarnen på väg till och från skolan. 
Folk boende på Tafleliden kan vilja ta bilen till pizzerian t.ex och närbutiken, men bäst att hålla bilfritt! 
Man tar sig dit man ska ändå. Mycket barn efter den vägen till och från Skola/dagis. Behöver ej mer 
trafik där. 
Ser inte behov av det. 
Bilar och mopeder kommer att hålla hög hastighet. Högerregeln kommer inte att funka där heller! 
Ja, tidvis är det väldigt mycket trafik på Tomtebovägen som säkert skulle bli mindre ifall alléen var öp-
pen för biltrafik. 
Nej, för barnens skull/säkerhet är det bra att vägen, inte trafikeras av bilar. 
Risk för trafikolyckor då det är många barns skolväg. 
Möjligheten att åka ut från Tomtebo med egen bil är katastrofalt dålig. Alla nya vägar hjälper annars 
den hopplösa situationen! 
Skönt att det är så lite biltrafik! Om ni vill att stadsdelen ska vara barnvänlig och framtidstänkande 
(hållbar) måste biltrafiken begränsas. 
Jag upplever inget behov av möjlighet till genomfart där. Tycker det är enbart positivt med en bilfri 
gata -det gör det lugnt i området och känns säkert. 
Många som ändå kör den vägen, kanske mindre köer på morgonen när alla ska till och från skolan och 
förskolor. 
Flyttade till Tomtebo pga lugnet samt den fina luften. Blir det mer trafik än vad det är idag sp kommer 
jag vara en av de i protestmarchen, MVH! 
Absolut inte. Det är byggt så att det uppmuntrar barn att gå där. Dessutom är vägen smal. Man kan 
inte mötas på den. Som skolorna ligger runt blir det nog farligt. 
Varför? 
Att den är stängd för biltrafik är det smartaste med Tomtebo. 
Onödigt att driva ut alla bilar till Tomtebovägen, den är onödigt hårt trafikerad. 
Varför ett torg om ingen kan handla där förutom de som bor i området. 
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Planera istället för bättre genomfartsled dvs rondell vid Kolbäcksv. 
Lite svårt att komma åt pizzerian och kiosken. Åker till annan stadsdel för inköp! 
Det är ofta bilköer på Tomtebovägen in till stan. 
Man ska hålla nere trafiken i bostadsområden. 
Det kommer om den öppnas att bli rler bilar som kör samma tid som barnen ska gå till skolan. Låt de-
ras väg till skolan vara så säker som möjligt! (Det är massor av barn som går där!) 
Svårt att ta ställning. Behöver argument för och emot. 
Till och från pizzerian. 
För att kunna köra till och från Älvans Pizzeria. 
För att minska antalet gånger man behöver köra ut på Tomtebovägen. Kanske inte hela dagen, men på 
morgonen och på em. Många vänstersvängar i kurvor mm. 
P.g.a. Barnens säkerhet vid färd till och från skola/fritids. 
Lättare för handeln på Tomtebo och pizzerian. 
Denna väg är den väg där många barn färdas till skolan. De cyklar och går och skall passera den när 
cykelvägen korsar Vättarnas allée. 
Onödigt. Vittervägen och Älvans väg är tillräcklig. Behöver inte en genomfartsväg. Idag är det problem 
med mopidister som kör snabbt i grupp där. Behövs inte fler trafikanter där när så många gående rör 
sig kring Vättarnas allée. 
Det finns ingen anledning. Trafiksäkerheten blir då sämre eftersom det blir mer trafik att hålla reda på 
vid vägkorsningar etc. 
Ja, under förutsättning att hastigheten sänks till 30 km/h samt farthinder byggs upp. 
Det gånger vi lämnar barnen med bil på skolan. Pga hög trafiktäthet är det mkt svårt att ta sig ut på 
Täfteåvägen på morgonen. Man måste då försöka ta sig ut på denna väg 2 gånger. Ofta är det bilkö 
förbi både Älvans väg och Vittervägen, vilket gör det svårt att ta sig ut. 
Svårt att nå Pizzerian. 
Mycket bilar åker den vägen. 
Funkar bra som det är idag. 
I dagskäget känns det instängt. Skulle vara bästa vägen för att ta sig till en, förhoppningsvis, komman-
de kvartersbutik typ ICA Supermarket el. Coop Konsum. Kan vara svårt att komma ut på 
Tomtebovägen vissa tider. 
Det fungerar bra som det är nu. Tror att om man öppnade för biltrafik så skulle användandet av bil öka. 
Varför inte? 
Det beror på hur trafikerad den skulle bli. 
Man kör där ändå ibland, olagligt... då man t.ex vill till pizzerian. 
Jag ser ingen personlig anledning till varför det behövs. Jag tycker att det fungerar bra som det gör 
idag. 
Skulle vara enkelt om den var öppen för biltrafik men jag tror att de flesta skulle bli störda av den öka-
de biltrafiken i.o.m det. Bätter att ha kvar bussgatan som den är!! 
Små fördelar jämfört med i vilken grad riskerna skulle öka då det ofta passerar abrn över gatan eller 
uppehåller sig vid gatan. 
Vi bor tidigt på Älvans väg och berörs inte särskilt av trafiken på Vättarnas allée. 
Finns ingen anledning att tillåta biltrafik där. Det är möjligt att ta sig fram på alternativa vägar. 
Om den är öppen för biltrafik ökar bullert in till lägenheterna plus att det är mkt barn näromkring så det 
är bra att biltrafiken är begränsad. 
Absolut inte. En förutsättning för rimlig färd inom området till buss, skola, kiosk, kompiar, lekplatser, 
bad och dyl. Även ytterligare ökas ljudvolym. 
Har ingen bil, spelar egentligen ingen roll men jag ser barn som pringer runt omkring; kan bli farligt om 
det finns mer trafik. 
Tycker det är lugnt utan biltrafik och bostäder tillgängliga utan bil ändå. 
Bra att det är så lite trafik som möjligt i boendeområdet. 
Mängder av barn och vuxna tar den vägen till och från skolorna i området. Förutom GC-vägen invid 
Tomtebovägen är det den enda naturliga vägen genom den delen av Tomtebo. En öppning för biltrafik 
skulle öka trafikmängden ganska mkt skulle jag tro och medföra stora risker för barnen. Vuxna skulle 
inte kunna låta barnen gå själva i den utsträckning som de gör idag! 
Det är lugnt och skönt nu med bara busstrafik efter den vägen. 
Säkerheten gäller speciellt yngre barn. Störande för de boende i området. 
Det är redan många bilar inne på området. 
Har ej själv bil, men ser inte riktigt varför det behövs. Inom Tomtebo tar man väl inte bilen ändå? 
Vill man att Nornaplatsen ska vara ett centrum bör den öppnas för biltrafik. 
Det är ett bra promenadstråk idag. Lugnt och fridfullt och det är bla. det som ger området dess lugna 
karaktär men OM det kan avlasta Tomtebovägen kanske det skulle vara bra. 
Nej, jag vill ha kvar min katt!!! ;-) 
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Det blir nog ingen större ökning av trafiken ändå. 
Tillräckligt med trafik redan i dagsläget! 
Bramed bussgata. 
Då kör bilarna alldeles för fort. De tar ingen hänsyn till gående. 
Det har funkat i 15 år! Trots allt men har tillträde till Olle Fiskars väg, vilket är en konstig lösning 
Med tanke på den hastighet bilar kör i på Olle Fiskares väg kommer raksträckan bli lockande för bilar 
och mopedister att köra fort på. Med många djur och barn i området är det säkrare som det är nu. 
Samt att det bidrar till minskat buller. 
Absolut inte! Det räcker med bussväg. Tyvärr kör ändå bilar där. 
Otrolig omväg att ta sig till andra delar av Tomtebo plus att det är ett riskmoment att åka via Tomtebo-
vägen där de flesta kör 70 km/h. 
Den är redan öppen, massor av biltrafik där inga kontroller eller spärrar. 
Där finns ett litet center Nornaplatsen med pizzabutik. Svårt att nå det utan bil. 
Den borde kontrolleras bättre för det körs fruktansvärt mycket bil och moped där. 
Tanken är väl att det inte ska vara trafik inom området och det tycker jag inte stämmer. Tyvärr är det 
redan idag ganska mycket trafik längs bussgatan. 
 
Ett problem kan vara att pizzerian inte har någon bra koppling för sin trafik. 
Absolut inte. Denna bidrar till bättre skolväg. 
Absolut inte. Denna bidrar till bättre skolväg. 
Bra att biltrafiken är begränsad. 
Vore bekvämt och jag tror inte busstrafiken störs. 
Är bra som det är, väldigt lugnt och håller biltrafiken lugnare. 
Eftersom det bor många personer längs Vättarnas allée så innebär det en ökad biltrafik vilket inte är 
önskvart. Plus ökat riskområde. 
Tror ej behovet är så stort. Istället skulle den nyttjas för stållekörning. 
Samtidigt får det inte bli för mycket trafik så att hålla stängt pga det är okej. 
Många barn går längs Vättarnas allée till och från skolan. Det kommer bli väldigt farligt om man öppnar 
den gatan för biltrafik. 
Bra för barnens skull att det inte är ngn trafik. Har man bil kan man gott köra runt trots att det känns 
omständigt ibland. 
Är så lugnt och skönt nu. Vi bor precis brevid och det räcker med att höra bussarna och alla moppar 
som kör där trots förbud. 
Boende i bostadsrätt längst in på gatan passerar vårt område i hög hastighet, de borde istället få infart 
via Vättarnas allée. 
För att lättare kunna röra sig tvärs över Tomtebo så bör den öppnas. 
Ja absolut, så länge man ej har något annat alternativ (går ej att köra ut på Täfteåvägen pga för myck-
et tät trafik). Nornaplatsen har en kiosk och pizzeria som man ej når med bil! Kan ej parkera på 
bostadsområdet pga förbud! Blir svårt med kundunderlaget för ett "levande centrum" vid Nornaplatsen. 
 
Långa köer på morgonarna och eftermiddagarna ute på Täfteåvägen (från 7.50-8.15. Klockan 16-18 
från korsningen Kolbäcksvägen mot Täfteåvägen är kön ända bort till kurvan Sjöfrukallen. Ej direkt 
"miljövänligt" och det är eh heller bra för arbetarna som måste ta bilen till jobbet. 
Det skulle uppmuntra biltrafik inom området och göra det osäkrare för cyklister/fotgängare. 
Då blir det för mycket buskörning tror jag. 
Alléen är säker, fridfull och vacker utan bilar.  
Tänker på miljön. Går åt mer bensin att åka runt! Fast jag kan även förstå att de som bor just där kan 
bli störda, om det skulle bli mycket trafik. Man kan ju testa i alla flla... 
Färre bilar på bussgatan=säkrare 
Som boende med fönster mot bussgatan räcker det med busstrafiken. 
Skulle innebära buller samt otrygg miljö för alla barn i området. 
Den vägen skulle bli väldigt trafikerad i så fall. Inte bra! 
Nej, det skulle bli alldeles för mycket onödig trafik till skolorna tid sdet är bättre att gå/cykla. Skolle 
också göra det "svårare" att korsa vägen för promenad till skolorna. Dessutom trångt på vägen för bus-
sarna. 
Tyvärr är det dock så att den idag används ganska flitigt för biltrafik, speciellt om morgonen. 
Det räcker med att bussar och mopeder stör kvällar och mornar. 
Det räcker med bussarna! 
Absolut inte, det fungerar väl som det är. 
Det är tillräckligt med både buss+ biltrafik trots att det inte är tillåtet idag. Håll trafiken borta från om-
rådet i största möjliga mån. 
Bra som det är. 
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Ballkonger och uteplatser mot Vättarnas allée störande ändå med bussar. Det räcker! 
Det gör trafikflödet lite smidigare. 
Kortare transporter. 
Lättare att nå skolorna Tomtebogård/Sjöfruskolan utan att behöva ta sig ut på den stundtals trafikera-
de Tomtebovägen. 
Det finns ingen anledning till det. Det finns andra vägar att ta. Hoppas verkligen att ni inte öppnar 
bussgatan för biltrafik. 
Alt. bygg fler vägar. 
Det finns andra vägar att köra på. Skönt med en gata fri från biltrafik. 
Kanske blir det för mycket trafik. Istället borde kanske bussvägen till Carlslid /OKQ8 öppnas för trafik.  
Gatan förlorar sin charm och dessutom blir det mer riskabelt för barnen i området. 
Biltrafik har negativ påverkan på luftkvalitet, säkerhet och trivsel. Bl.a. för barnen i området tycker jag 
det är bra med bilfri miljö. 
Öppna INTE Vättarnas allée för biltrafik då det nästan uteslutande är småbarn som bor och leker i när-
heten av alléen. Tomtebo är lugnt och tryggt då biltrafiken är minimerad. 
Bra att hindra trafik av buller- och säkerhetsskäl. Låt torget vara ett torg man kan trivas på utan bilar. 
Det är bättre att bussarna har en "egen" väg. Det finns andra vägar som bilarna kan ta. Det ska bara 
vara tillåtet för varutransport. 
Gör en rondell i Kolbäckskorsningen istället. 
Absolut inte! Det skulle förstöra en lugn utemiljö för många boende! Dessutom utgöra fara för många 
barn som passerar där! 
 
Systematisera hellre vandrande skolbussar till och från skolorna! 
 
För oss som bor nära alléen skulle det utgöra ytterligare buller + det skulle minska attraktiviteten för 
oss att bo kvar! Vi skulle se oss om efter annat boende då. 
Finns bra med andra tillfartsvägar till bostadsområdena. Bra med trafik endast i en färdriktning dvs 
in/ut från Nydalasjön till/från Innertavlevägen och ej parallellt med Innertavlevägen. Ju färre korsning-
ar med 4-vägskorsning, desto mindre risk för kollisioner. 
Pga säkrare boendemiljöer vilket är Tomtebos motto som ni hänvisar till i tidigare fråga. 
Motiv för detta saknas. Finns idag inga målpunkter längs Vättarnas allée. Eventuellt om gatan kan 
kopplas vidare i båda ändar  
-> universitetsled 
-> Innertavle 
 
Däremot skulle Vättarnas allée med fördel kunna bli ett förstärkt kollektivtrafikstråk med spårbunden 
trafik mot sjukhus/universitetet. Kunde knytas ihop med ön och flygplatsen men även mot Umeå C och 
centrala staden. 
Det kan nog bli mer biltrafik vilket skapar en mindre trygg miljö. 
Har nyss flyttat till Tomtebo. 
Viktigt med bilfria vägar i området för att hålla buller och störningar nere. 
Ej bra/säkert för skolbarn som skall till skola/dagis. 
Öppnas denne kommer det bli som en ny autobahn förbi Nornaplatsen där barnen går över vägen till 
förskolan samt väntar på bussen. Detta medför ökad risk. 
Dumt att behöva åka ut på Tomtebovägen för att ta sig fram i nord/sydlig riktning. 
Endera bör hela Vättarnas allée öppnas eller så bör även Alfens allée stängas då Sjöfruvägen blivit 
genomfartsled. 
Bussarna räcker nog, man hör dem väldigt mycket. Det räcker! 
Tror det kan minska mängder trafik upp och ner längs gatorna. Men då behövs bättre fartreglering så 
trafiken där inte blir farlig. 
Den är för smal. Vissa kör där ändå. 
De boende efter gatan kommer nog bli väldigt störda av trafiken. 
Det skulle bli mer onödigt åkande genom området. 
Ja, i alla fall tur och retur till pizzerian borde göras lagligt 
Då skulle trafiken bli störande. 
Absolut inte! 
Nu har många barn en säker väg till skolan (Tomtebogård) vilket skulle försämras avsevärt om vägen 
öppnas för biltrafik! 
Bor på Älvans väg så vet inget om ovanstående. 
Många uteplatser ligger mot Vättarnas allée och luften är bättre om det bara åker bussar där. 
Skönt att slippa biltrafik. 
Jag bor längs med gatan och tycker att det är skönt att slippa höra ljudet av bilar, det från bussarna 
räcker. 
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Den mer eller mindre bilfria miljön är ett mycket stort plus i Tomtebo. 
Bättre för busstrafiken om de enda som får färdas där är varutransporter. 
Det skulle vara helt katastrofalt. Vi är mycket starkt emot det. 
Det går bra idag... 
Pizzerians kunder kör där redan idag. 
Det behövs helt enkelt inte och skulle öka trafiken mycket. 
Det räcker med busstrafiken... 
Jag har sovrum och vardagsrum ut mot Vättarnas allée och jag tycker att bussarna lever om för myck-
et. Det behövs ingen mer trafik där. Sätt upp hinder så att inte bilar kan köra där. Det är alldeles för 
mycket bilar som inte respekterar att det är motortrafik förbjuden. 
Det är jättebra och lugnt som det är nu. 
Onödigt. 
Bilfriheten är halva grejen med att bo på Tomtebo. Betyder mkt för bullerfrihet/trivsel och att barnen 
har så trygg väg till dagis/skola/kompisar. 
Att det är lite svårt att använda bilen på området gör att man tänker efter. När väl det mönstret sätter 
sig så tänker man efter på samma sätt vart man är. Detta är hållbart. 
Därför en del bilar tokkör! 
Det verkar onödigt. Däremot borde något omedelbart göras åt korsningen Älvans väg-Tomtebovägen, 
den är livsfarlig. 
Ökad genomfartstrafik. 
Ökat oväsen. 
Ökad olycksrisk. 
Det blir långa omvägar om man vill ta sig inom området. Pizzerian och kiosken skulle må bra av bilmöj-
ligheter. 
Mysigt promenadstråk, kan föreställa mig att trafik dessutom kan störa boende efter gatan. 
Säkerhet för barnen. 
Atmosfären på Tomtebo försämras. 
Som gårdgata, väjningsplikt mot gående. 
Bra att man köra där om man bor åt det hållet, det området. 
Tror inte att det skulle bli så lyckat mycket genomfartstrafik. Obra. 
Finns ingen anledning. 
Nej, underlätta istället busstrafikens sträckning ända till Tavlelidens 
Det är skönt med bilfria platser! 
Varför inte? 
Det är lugnt och trivsamt när det inte åker bilar där. 
Det fungerar bra nu och vägen är inte heller tillräckligt bred för mötande trafik. 
Oviktig väg. Alla ska ändå ut på Stora gatan (Tomtebovägen?) 
Absolut inte! Gatan är smal och bebyggelse nära vägen/boende jättenära längs hela gatan. Cykelvägar 
på båda sidor skulle väl i så fall tvingas bort=sämre för cyklister 
Ju mindre biltrafik desto bättre. 
Området är lugnt och det blir lugnare utan biltrafik där. 
Många av hyreshusen har sina sovrum mycket nära vägen. Flera av de radhus som finns har sina ute-
platser vid vägen. 
Jag har kompisar på Älvans väg och bor själv på Vittervägen och samåker ofta, men måste åka en bra 
omväg bara för att hämta upp honom. 
Tror att öppnande för biltrafik skulle ge en betydligt mer störande boendemiljö! 
Blir bara mer avgaser, skaffa elbil istället. 
Det blir mer utsläpp om man tvingas köra omvägar istället för rakaste vägen. 
Bra för oss som vill hämta pizza eller köpa något på kiosken. Mindre bra för de som bor där. 
Ja, för trafik exempelvis till Tomtebogård. 
Jag tror att fler kommer att besöka pizzerian och kiosken. Nu känns det som att vi inte vill ha dit andra 
än gående och cyklister. 
Området känns "dött". Svår tillgänglighet till Nornaplatsen. Någon form av "öppnande för bilar" behövs, 
det körs ju där ändå! 
 
För att Nydalasjön ska bli tillgänglig (mer) för övriga Umeåbor, som ju kommer ändå. Nu måset dom ju 
köra bil halvvägs till Inntertavle för att kunna ta bilen till vår sida av Nydalasjön. Onödigt lång bilväg. 
Onödigt. 
Helt klart!! 
Då kommer det att bli mycket mera trafik i området, nu är det lugnare när det bara är bussen som kör 
där. 
Finns ingen anledning. Skulle bara öka trafiken i området. 
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Man vill ju ha så liten möjlighet som möjligt att köra runt inom området för att minska/hålla nere trafi-
ken. 
Går bra ändå, prioriterar högre en säkrare trafik -miljö för alla barn på området. 
Man måste kunna komma fram till Umeås i särklass bästa pizzeria. Förslag om maxhastighet 30 km/h 
och skyltar om lekande barn. 
Onödigt. 
Korkat att tvingas bidra till trafikkaoset vid rusningstrafik. 
Mer trafik inne i bostadsområdet är inte bra/tryggt och kommer att hindra busstrafikens framkomlighet. 
Risker (för barn) överväger nyttan. Det vore nog lugnt för pendlare som hämtar medpassagerare... 
Biltrafiken är redan störande som den är nu. 
Nej, jag tycker inte att vägen ska öppnas. Det handlar om trygghet och säkerhet. Det är många barn 
som bor längs gatan och många barn som rör sig i området. Varför underlätta för bilar? Varför bygga 
för att bilar ska ta sig fram? Trist om inte annat för de som bor längs gatan. Det räcker väl med bus-
sarna som kör där och som kör rätt fort. Jag tror att trafikmängden kommer att öka om vägen öppnas 
för fler. Jag bor inte själv längs den gatan. 

Vilket primärt uppvärmningssystem har du? Svar under ”Annat” 
Vedkamin 
Direktel 
Ingen aning. 
Vattenburen/ Fjärrvärme var inte planerat för omr. Bara för grannar.. 
Vattenburet (el) 
Vattenburen el. 

Tycker du att den gemensamma ytan fyller sitt syfte? Om nej, varför inte?                               –
Öppna kommentarer 
Fungerar mest som snödumpningsplats - vilket förstör gräsmattan. 
Finns ej. 
Finns ingen. 
Skogsområde 
Vi i område D är inte tillåtna att nyttja den gemensamma yta som finns i området närmast (typ 
B), vilket vi upplever tråkigt. 
Det är upplagt för bråk när en samfällighet har ansvar över gemensamma ytor. Det är samma 
människor som ställer upp från år till år och andra som bara struntar i att hjälpa till. 
Fullt av tallar och ris. 
Den har gett upphov till stora motsättningar och dålig stämning. 
Det är skog på den - och det är trevligt, ger mindre insyn. Ändå känns det som att kvarteret hör-
de ihop. 
För få i samfälligheten för att något vettigt ska kunna göras. Ytan begränsad. 
Den är full av träd och snår. Det dämpar ljud och hindrar insyn, men är samtidigt en outnyttjad 
tomt. 
Bara skog men som i sig är ett trevligt inslag. 
Vi har bara skog på våran yta. 
Många gemensamma "måsten". Många viljor som ska enas. Jag anser att resultatet av ytorna 
fått motsatt effekt i förhållande till syftet. 
Finns ingen 
Vi saknar en gemensam yta i vårt kvarter. Något som beklagas vid vår årliga kvartersfest. 
Finns ingen gemensam yta, förutom gatan. 
Vi har alla träd kvar i mitten, och gräsytorna runt träddungen är gästparkering för husthåll med 
små infarter. Dessa träd har skapat stora konflikter då de skuggar. Det ska finnas krav på att 
fördigställa något i gemensamma ytor. 
Det står skog kvar på ytan. Bilparkering finns runt om, så ytan är inte tillgänglig -> felplanering. 
Svårt att nå enighet om vad ytan ska användas till/utformas -> oenighet. Folk agerar som de får 
göra som de vill. 
Ingen vill sköta om gemensamma ytan -> förfall. Tjafs mellan grannarna vid beslut som gäller 
gemensamma ytan -> alla åsikter och behov börda för kvarterets boende gällande underhåll och 
kostnad. 
Det är tät småskog. Det är trevligt med en skogplätt men den användsinte för gemensamma 
aktiviteter. 
Inget är planerat för skogsområdet mitt emellan alla hus. Mycket skulle gå att gära för trevlig 
gemenskap. 
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Än så länge enbart skog. 
Bf har ej enats om vad och om något ska göras med plätten. Den är en orörd, vild, stenig skogs-
dunge. 
Det har bara skapat problem i vårt fall. Olika åsikter om vad som ska göras med området osv. 
Vi har en samfällighet som är helt oense i frågan. 
Ett stort bråk om vad ytan skulle vara till och efter 8 år så är det inget gjort och grannsämjan är i 
vissa hus inte bra 
Ytorna är outnyttjade och enda gången grannarna är på den är när den ska vårstädas. Barnen 
leker dock ibland i skogsdungen och det är bra! 
Låg investeringsvilja hos nyblivna och skuldsatta fastighetsägare. 
Vi har den inte tillgänglig som vi önskar. 
Vi har skog på detta område. Skog är pengar + tar bort ljud mellan husen. 
Ingen vill lägga ner varken tid eller pengar på dem. Kommunen borde ha färdigställt dessa, då 
hade vi sluppit en massa tjafs. 
Vi tillhör inte samfälligheten eftersom vi flyttade in fem år efter alla andra. 
Fullt med träd. 
Samfälligheten leder snarare till osämja än trivsel. 
Vi har skapat fotbollsplan/hockeyplan, grillplatser, pulkabacke (=positivt) på bekostnad av brak 
mellan grannar och att vi betalar skatt som övriga medborgare plus att vi betalar samfällighetens 
avgift! Fruktansvärt orättvist!!! 
Det står en skog där :-) Har hört att barn som leker där aldrig hittar stigen. 
Väldigt lite aktivitet. Skygga grannar. 
Det är bara skog där. 
Har varit på ena sida (inte min) rent av bråk kring grönytan. På min sida känner jag för trädens 
bevarande och en grön yta. 
För liten. 
Ingen går med på att göra ngt för ytorna! 
En mittyta som grannarna har svårt att göra nått med, bara odla gräs. 
Plantering av buskar mindre parkeringsyta. Får parkeringsskador skulle behövas markeringar. 
Behövs resas på ytan. Nu rastas hundar hur som helst på kolonilotter på vintern skulle behövas 
latriner för hundar. 
De flesta vill nyttja ytan som skog. Barnen leker och träffas där. Positivt med ytan att skog spa-
ras! 
I vårt kvarter fanns all skog kvar vilket varit ett ämne för diskussion. När alla ska komma över-
ens blir det majoritetsbelsut och de som inte höll med, ställer sig utanför. Tanken är bra men det 
blir inte alltid som man tänkt. 
För mycket käbbel inom föreningen. 
För liten, tråkig. Barnen tycker den är tråkig när de kommit upp i 5-årsåldern 
Den består av tät skog! 
Den är helt oanvänd, där står en tätvuxen dunge omgiven av bilar. Allas uteplatser vänds åt 
andra hållet. Vi ser sällan våra grannar. Dock har vi valt att behålla dungen i dess nuvarande 
skicka. Ingen vill ha mycket spring mellan bilarna, särskilt inte av barn. Inte mycket att göra 
alltså! 
Inget sammanhållande i det som byggts upp. Skogsparti och liten pulkabacke. 
Skogen i mitten används ej pga att parkeringen ej tillåter en naturlig ingång till den. 
Det är en massa p-platser runt om och en dunge med lite skog som barnen ej kan vara i då bi-
larna är i vägen. 
Används mkt sällan. 
Vi har ingen gemensam yta 
Vi fick inte någon gemensamhetsyta. Vi frågade och till svar fick vi att det ska byggas en även-
tyrslekpark så de tyckte att det skulle räcka! Men vi är det enda kvarter som inte fått någon 
gemensamhetsyta. Skämmes! 
I samtliga utskick vid val av område och tomt förespeglades att ytan skulle färdigställas typ 
"park" ev. lekpark. Vi har storskog som inte inbjuder till umgänge. Dessutom skuggar skogen 
uteplats och tomt. 
Finns ingen 
Det finns ingen gemensam yta. 
Ytan är ej öppen, där växer tät skog. Frågan om skogen ska tas bort orsakar konflikt i förening-
en. Det finns med andra ord ingen gemensam yta i vårt område. 
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Har du andra förslag som kan underlätta kontakterna med kommunen i samband med 
småhusbyggandet? –Öppna kommentarer 
1. Den relevanta informationen fick vi först på byggsamrådet. 2. Skapa en kommunal prislista. 
De svåraste att uppskatta kostnaderna var kommunala kostnader. Ex kostnad för provtryckning 
av hus pga kraven från kommun. 
Bristande information kring övrigt byggande på Tavleliden, exempelvis gruppboendet. 
Mycket strul med tomtfördelningen, de verkar ha dålig ordning och vi fick ingen bra information 
innan tomtfördelningen. Tomterna märktes ut kort innan och vi fick veta tomtdjup efter att vi valt 
tomt. Bygglov har också varit struliga och varit dåligt insatta. Ex. vårt hus sattes ut fel för att 
kommunen kollat på fel dokument! 
Informationsträffarna går att utveckla med fler fackmän som kan svara på frågor, som varför 
kommunen helt plötsligt höjde tomtpriset från 200 till 400!? 
Tydliga riktlinjer gällande bygglov. Man ska inte uppmuntras söka bygglov med grannemedgivan-
de etc. när det i slutändan inte accepteras ändringar. Processen tog flera månader som vi kunde 
ha arbetat in. 
Varför inte er rek. höjd för grunden på nybyggkarta. Mer info till kunden. 
På byggsamrådet framkom information som man borde fått tidigare, t.ex. krav på en del under-
sökningar/mätningar. 

Hur vill du att Umeå kommun kontaktar dig gällande frågor om ditt bostadsområde? 
(Markera alla alternativ som skulle tänkas passa dig.)  
Information (om ex-vis) gruppboenden skall komma i tid! 
Brev 
Kommunens hemsida 
Över en god gratis middag 
Besöka kvarteren 
Personlig kontakt via telefon. 
Brev 
Lägga enkät på nätet och spara papper. 
Telefon bättre än enkät/sms/e-mail 
Ingen åsikt 
Svårt att svara specifikt -Men de sätt som fungerar är bra. Det kan bero på vad saken gäller. 
webenkät 
Hemsidan 
Interaktiv hemsida 
Telefonkontrakt 
via telefon 
informationsblad 
Uppslag i trapphusen 
telefon 
Hemsida (Umeå kommun) 
informationsblad t.ex tavlan trappuppgång 
Överskådlig och uppdaterade hemsidor/webenkät 
Web 
Web 
Ibland kanske "småmöten" med upp till 8 st stormöten har en tendens att bli vi-dem. 
telefon 
hemsida 
brev 
Informationen i tidningen, TV, information vid möte av bostadsrättsföreningen, broschyr/infoblad 
Webben i övrigt 
brev 
information på hemsida t.ex 
post 
Genom att lyssna på synpunkter som kommer från samfällighetsföreningar till t.ex gatukontor. 
genom föreningens hemsida 
brev 
VK/VF 
telefon, ring gärna 
webenkät 
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informationsbroshyrer i Posten ex. 
informationsbrev 
jag vill inte bli kontaktad, tack! 
utställning/information på hemsida 
telefon 
Info i postlådan 

Skulle du rekommendera dina vänner och bekanta att flytta till Tomtebo/Tavleliden? 
Just nu känns att det tar tid innan området formar sig, skogen har inte någon karaktär, det finns inte service, 
affär, ingen lokalbuss. 
Ja för att området skulle växa. 
Nej för att buss saknas + grönområde, "sjö" ingen butik. 
Trafikstockning, dålig service, post, butiker mm. 
Ingen service, inga affärer, strulig barnomsorg/skola. Inga aktiviteter för barnen i närområdet. Inga tider för 
barnens träningar på den nya såorthallen. Cykelbanor ej skottade vintertid. Långt till källsorteringsplatser. 
Vart tog snowboardbacken vägen? 
Saknar närhet till mataffär/kiosk/bensinmack. Dåliga bussförbindelser, många stop innan centrum. 
Är inte lika lugnt och naturnära som för några år sedan. Tomtebo är alldeles för överexploaterat. 
Generellt sett är det bra, men kommunens idiotiska stadsplanering har gjort att Tomtebo måste byggas så 
långt bort. Inte direkt miljövänligt att envisa med att bygga bort från staden. 
Dålig service, bedrövligt trafikflöde på mårgon/inflöde på eftermiddag. Kilometerlånga köer för att ta sig till 
jobbet de dagar bilen väljs. Var inte vad man tänkte när man flyttade hit. 
Dålig närservice. 
Lite för långt till stan och för att handla. 
Det tar för lång tid att åka med bussen. 
Ingen "ica"butik. Tätt boende. Dyrt. 
Bullrig utemiljö, inget vidare att bo på en byggarbetsplats. Alldeles för tätt bebyggt - mycket insyn från alla 
håll. Rådhusgetto... Trist arkitektur. För likriktat. 
För exploaterat! 
Det finns ingenting på Tomtebo. Tomtebo är bara skit. 
Otillräckligt miljötänk v.g. förnyelsebar energi. 
Pga egoistiska sköl. Trivs för första gången i ett område samt lägenhet. Vill inte att Tomtebo ska bli större och 
mer bebott, tack. 
Ingen lekpark/pulkabacke. 
Samfälligheter gäller er alla. 
Ingen busslinje. 
Dagiset är fullt. 
Sociala vet ej vilket typ av boende som placerats i området. 
Om bussförbindelser upprättas, ja. Annars blir det för isolerat om man ej har två bilar. 
Inte så länge inget görs åt ljudnivån från Täfteåvägen. 
Det beror på, det är väldigt långt till det mesta om man inte har bil. 
Livsmedelsbutik saknas. 
För dyrt för platsen. 
Bör finnas en matvaruaffär i området. Tungrott! 
Är så fint utomsocknes 
Nja, det är fint med Nydalasjön och närheten till förskolor/skola. Det är emellertid för få naturliga mötesplat-
ser: mataffär, bibliotek, café. På vintern ser jag inga människor ute nästan och det blir tråkigt. Det är positivt 
med pizzerian och kiosken men det behövs mer. Tänk på 50-talsförorterna i Stockholm, som har allt möjligt 
centrerat kring ett torg! Fast det där med bra förskolor/skolor slår ju alla minus. 
Finns ingen service! Inga affärer, ingen bank etc. 
Trafiksituationen måste lösas först. 
1.Minska hastigheten på Tomtebovägen. 
2.Bygg rondeller/trafikljus på Tomtebovägen. 
3.Bygg alternativa tillfartsvägar. 
4.Stoppa tung transporter fram och tillbaka genom området. 
Det är jättebra nu, men ej om 7 år. Det byggs för trångt och blir nya "Ålidhemsproblem", dvs. många tonår-
ingar på inget att göra yta... 
Därför dyr hyra till bostadsyta. 
Ingen speciell orsak. 
Vill inte bo bredvid psykboendet! 
Så länge som flaskhalsen vid Kolbäckskorsningen inte försvinner så kommer trafiken aldig förbättras vid rus-
ningstrafik. 
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Har du egna åsikter eller reflektioner om ditt bostadsområde? Finns det någon aspekt på 
ditt boende som du särskilt vill lyfta fram, kan du skriva det här. 
Vill gärna att lokalbussarna startar. Tanken var att de skulle köra igång förra året vilket bromsades av lågkon-
junkturen. Vi/jag och mina barn känner oss mycket isolerade under vintertiden även vänner har svårt att 
hälsa på oss. Med tanke på miljön är det viktigt med bussar, alla här är beroende av egen bil och många fa-
miljer hinner skaffa bilar. Hoppas att ni tar det på allvar. 
Finns en (1) brevlåda på hela Tomtebo! 
Vi tycker att inflyttningen på vårt kvarter skedde väl tidigt. Med tanke på vägarnas skick och arbeten som 
borde ha varit klara. 
 
Vi har haft stora problem med vatten på vår tomt och träd som blåst omkull. Diket fick vi för en vecka sedan, 
fastän problemet påtalas för 1:a gången maj -09. Träden har inte blivit åtgärdade ännu... 
 
Finns det inte någon kvalitetssäkring för vad som ska vara klart innan man får flytta in eller börja bygga? 
Blev lovad en hundbajstunna på Tavleliden i våras den den har ej kommit!! 
 
Bussen går ej ner till Tavleliden det är dåligt. 
Gruppboendet söder om stenbocken har det varit väldigt dålig information om. Vi boende fick själva initiera 
ett informationsmöte eftersom ryktesspridning förekom. Representanterna från Umeå kommun som kom för 
att hålla informationsmötet hade en väldigt underlig attityd. 
 
Avsaknaden av bussförbindelse är under all kritik, det är inte direkt ett oplanerat område som byggs upp. 
Bussen - när kommer den att gå till Tavleliden? Hållplatserna finns! 
 
Infarten inte säker - svårt att köra in. 
 
Dålig information om boende på Tavleliden (Gruppboende). 
Det behövs en buss som går till Tavleliden. 
Lokalbussarna går fortf. INTE. Detta trots att kommunen lovade att så fort msk:or flyttade t. Tavleliden skulle 
bussar gå. Allt för att välja miljövänliga alternativ. 
 
Vi skrev på för tomten medan det gamla tomtpriset fortf. gällande, botten att måste vänta m. betalning tills 
det nya priset trätt i kraft. 
 
Trivs i övrigt utmärkt att bo på Tavleliden. 
Är besviken på att vi inte fått veta mer om boendet. Vi var bland dom första att flytta in & fick INGEN info om 
detta! Vill kunna gå ute på natten utan att vara orolig. Eller att något ska hända barnen. 
 
Att bussen går så långt bort är otroligt oproffsigt. Både för oss som bara har en bil & de som arbetar på för-
skolan går bra på sommaren men på vintern tar det ca 25 min att gå. 
 
Dålig plogning av cykelväg förra vintern. 
 
När lekparken vid sjön är byggd kommer vi att använda den mycket! 
 
Positivt med sjön! Men gärna mer info om den. 
Skulle önska bättre eller åtminstone bibehållet underhåll av cykelvägen vintertid. 
 
Vore utmärkt med el-elljusspår som anslutning till Gimospåret. 
 
Tycker att naturliga skogspartier bör sparas på nya områden, skulle öka trivseln på området. 
Matvarubutik saknas. 
 
Bevara Nydala som rekreationsområde, ingen mer bebyggelse i dess närhet tack! 
 
Blandade boendeformer är bra men glöm inte naturliga mötesplatser som butiker och restauranger mm och 
integrera även arbetsplatser för att få en spännande och levande stadsdel. 
 
Nya parken vid Nydalas sydspets och Nornaplatsen är riktigt fina och skapar ett stort mervärde till Tomtebo. 
Besvärligt med sophämtning på Blåkullev. p.g.a. för smal gata. Saknar trottoarer. 
 
Sträckan mellan dagiset Blåkulla och cykelvägen vid Grottvägen är farlig p.g.a cykelbana saknas. Särskilt 
vintertid blir vägen för smal då snön plogas upp på trottoaren. Har varit många tillbud. 
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Snitslade leder till Grössjön är i stort behov av att rustas upp. Stort slitage på naturen för att gångstigarna 
inte fungerar. (Folk går vid sidan om.) 
Att det inte byggs hyresrätter eller höghus är bra. 
Informera oss boende om vad som händer inom området Tavleliden, byggandet av boendet. 
Hade önskat större tomt till lägre kostnad. Hutlösa priser på pyttesmå tomter! 
 
Eftersom vårt område, Tavleliden, inte är färdigt är det mycket tung trafik runt omkring oss. Tycker inte att 
de tar hänsyn till barnen, dvs. de kör fort och man vet inte vad de ser. I övrigt störs vi inte av det, tycker att 
man får räkna med trafik där det byggs. 
 
Saknar kvarterslekplats, går ju inte att leka på förskolans gård under dagarna. 
 
Om nu Umeå kommun vill att fler ska åka kollektivt, varför är det så svårt att få en busslinje hit? Vet många 
som är tvugna att ta bilen till arbetet för att det inte fungerar med buss. 
 
Dåligt att inte få information ang. gruppboenden innan man flyttat till ett nytt område! 
Jag vill att bussar ska börja gå från Tavleliden för vi är många som har barn som vill åka buss och även vara 
som alternativ till bil. Vi som tänker på miljön. Det är för långt till första busshållsplats som det är. 
Det är bedrövlig busstrafik (lokal) för de som bor på Tavleliden. 
 
Saknas affär vilket drar ner betyget. 
 
Saknas (på Tavleliden iaf) bra sopsortering - Det är inte rimligt att man måste åka till Ålidhem centrum för att 
källosrtera (t.ex. papper, lampor, wellpapp etc) Detta är dåligt. 
Det är väldigt vattensjuk mark på Tavleliden. Mycket dränering och diken behövs för att ordna upp detta. Alla 
åtgärder som görs behöver också kontrolleras i efterhand för att säkerställa att de fått önskad effekt. 
Mer och bättre info om byggandet av gruppboende önskvärt för att inte rykten ska spridas i området. 
 
Ett tips kring framtida planeringar kan vara platsgaranti på dagis i nya området. 
BUSS! (till Tavleliden) 
Lekplats! 
Grönområde! 
Postlåda! 
Det enda som saknas är buss till Tavleliden samt en mataffär för mindre inköp. Önskvrt är park- och motion- 
och skidspår nära Tavleliden. 
Som tidigare att bussen börjar gå här, varför dröjer det? 
 
Kommunen hade kunnat satsa 1 av alla dessa tomter till en lekpark för barnen samt en naturlig samlingsplats 
för de som bor här. 
 
Varför sparades inte fler träd? De få som finns kvar på allmänningarna riskerar blåsa omkull utan skydd från 
andra träd. 
 
Ovanstående skulle öka värdet både känslomässigt och ekonomiskt att bo här. 
 
För oss är det annars ett perfekt avstånd till stan, nära, men ändå på "landet" och med bussar (hoppas vi) 
som går regelbundet så man samtidigt kan ha ett hållbart resande för en hållbar miljö. 
 
Vore toppen om vi kunde få bruna tunnor t. matavfall här ute också! 
Fint område men bättre lokaltrafik. 
Trafiken är inte planerad för det antal boende i området. Långa bilköer på morgon och eftermiddag. Ju mer 
som byggs ju längre bilköer. Det är katastrof. 
Cykelvägen från Tomtebo till Carlshöjd borde asfalteras. Det är så geggit där periodvis. Det borde också prio-
riteras vid snöröjning. 
Varför inga trottoarer på B kvarter? Känns otroligt omotiverat när fortsatt bebyggelse skett med trottoarer. 
Cykelmöjligheter vintertid: Tidigare var plogningen prioriterad till Grottvägen men sedan i fjol endast till Sjö-
gruskolan! Prioritera genast plogning ända ned till Tavleliden. Vi är många redan idag, och vi blir bara fler 
som cyklar och går vintertid. Asfaltera cykelvägen mellan Grottvägen och Carlshem så att vi kan färdas där 
året om (lera och modd höst och vår). 
 
"Störande" cykeltrafik i kvarteret: är själv cykelfantast men upplever ofta risksituationer med cyklister på 
trottoaren på fel sida av vägen. Knepigt att t.ex. backa ut bilen från tomten det finns ingen cykelväg i kvarte-
ret. 
Gångvägar till/från äventyrslekplats och skola/förskola bör byggas. Svårt för barn att ta sig dit från skola.  
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Livsmedelsaffär bör byggas. Ålidhem/Maxi kräver nästan bil. 
Utbyggnad av Äventyrslekplatsen. 
 
Centrum med service och närbutik åtkomlig från Tomtebovägen. 
 
Bussanslutning till östtegs industriområde vet av minst 20 bilar som går dit varje dag. Arbetar där. 
 
Elljus runt hela sjön. 
Cykelkarta över Umeå till alla bostäder. 
En livsmedelsbutik borde absolut finnas på Tomtebo. Inte bara för att det finns tusen barnfamiljer som behö-
ver det (och därmed ett stort kundunderlag) utan också för att en butik innebär en naturlig mötesplats. 
Det enda som jag upplever saknas på Tomtebo är en livsmedelaffär och att bussarna bara går en gång i halv-
timmen under sommarhalvåret. Dessutom skulle det vara trevligt med ett kommunalt skidspår i den 
omedelbara närheten. 
Det ligger en massa skräp längs Sjöråvägen som bör röjas bort (nära rondellen). 
 
Gropig och grusig väg. 
Ingen butik för mat/mjölk. 
Ingen nära brevlåda för posta brev. 
Ingen rondell än korsning Kulbäcksvägen / Tomtebov. 
 
Fruktansvärd trafikstockning kolbäcksvägen/Tomtebov. 
När man bor så här tätt och har gemensamma åtaganden (lekpark, grönområden, sopsortering etc) tycker 
jag det är viktigt att alla gör sitt. Men det fungerar inte då inte alla tar sitt ansvar. De som är duktiga på att 
sopsortera får betala när grannen vägrar göra det. Det känns som om man inte själv har någon chans att 
påverka sin egen utgift. 
Samfälligheten har ingen pondus då det gäller ex bygglov (alltså när de inte följs). Kommun skulle behöva 
kontrollera mer så att regler efterlevs. 
Det är alldeles för få fastigheter för att på ett bra sätt klara administration, underhåll och förvaltning av gator, 
elbelysning mm.  
 
Upphandla snöröjning eller anlita en stegbil för att byta en trasig glödlampa är inte kostnadseffektivt för en 
kort vägstump med 4 gatlampor. 
Herregud, inte en fråga om tilltänkt livsmedelsaffär. Bygg en affär i tomteboområdet. Jag kan fortfarande inte 
fatta att Lidel byggde på Ålidhem, där det redan finns 2 affärer. Varför bygger ni ingen affär? 
Tomtebo / Tavleliden behöver egen livsmedelsaffär. 
Bättre bussförbindelser i framtiden. 
Åtminstone villaområdena får anses som lugna och trygga. Positivt är också närheten till naturen. Möjligen 
skulle en skoterled från Tomtebo till leden i ytter-/innertavle passa bra (om vi nu får snö pga den globala 
uppvärmningen) 
Dåligt med platser i förskolor som ligger nära bostaden. 
Vi skulle vilja sälja tillbaka gemensamhetsytan och avskaffa vägföreningen. Vi vill att kommunen 
*ansvarar för vägens drift och underhåll 
*kontrollerar våra barns trafiksäkerhet på kvarteret. 
 
Det finns en stark irritation bland många kring det ekonomiska i kvarter m. vägförening. VARFÖR ska vi beta-
la full kommunalskatt SAMT betala egen plogning, sandning, vägunderhåll etc. 200-400-500 m från oss ligger 
kvarter som inte gör det. Dessa har en bra, vägbild (storlek inkl. trottoar) 
Allt har kommit för sent - busshållsplatser, det finns ingen närbutik, från början fanns inget dagis/förskola och 
fortfarande ej fungerande trafik i "Ålidhemskorset". När man ska till och från jobbet, långa bilköer både till 
och från Tomtebo. Från där vi bor tar det ca 20 minuter till närmsta busshållsplats. 
Korsningen Tomtebovägen Kolbäcksvägen bör snarast byggas om till en rondell. Trafikläget är mycket besvär-
ligt Må-Fr mellan ca 7.30-8.10. 
Jag anser att kommunen skall stå för gatu- underhåll, lampor mm. Det är ingen skillnad för skatten för oss 
som faktiskt betalar i jämf. med andra kommuninvånare som inte behöver betala för underhåll på gator. Lite 
konstig idée tycker jag. 
Grossjön är ett värdefullt område som jag hoppas får vara kvar ostört, utan nära bebyggelse. 
 
Jag uppskattar också kvarvarande skogsområden runtomkring även om de är små. Viktigt med sådana områ-
den där inte allt är planterat och planterat utan naturen får vara kvar. 
 
Genom att Tomtebo saknar centrum blir det relativt lugnt vilket är bra. 
Små samfälligheter skapar orimliga kostnader (snöröjning, belysning, försäkrning etc.) Konstigt med angrän-
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sande områden med så olika förutsättningar. Betalar själv för snöskottning samtidigt som man via skatten 
sen betalar för grannområdet. 
 
Träningshallens tider går till grupper från andra områden innan de som bor på Tomtebo fått tider. INTE håll-
bar utveckling.  
 
För hållbart resande måste åtminstånde ett stråk genom hela tomtebo snörjöas (cykelbanan) Nu är hela sö-
derdelen av Tomtebo + Tavleliden avskurna om man inte cyklar på Tomtebovägen.  
 
Om inte aktiviteter för barn/ungdomar ordnas riskerar Tomtebo bli ett riktigt busområde i framtiden. 
Vi bor väldigt bra! Men skulle behöva en rondell ut mot Kolbäcksvägen. Köerna är från andra infarten på Tom-
tebo fram till rondellen (mornar). 
Från Ålidhems VC till trafikljusen (vid 5 på em) Man får vänta mycket länge. 
Snöröjning av kvartersgatan tämligen sen. Cykelbanorna plogas för sent -> alla gående skapar fotspår med 
hoppressad snö -> farlig "puckelpist" för oss cyklister - och jobbigt! 
 
Grössjöreservatet är en stor tillgång och skapar mervärde för "Tomteboende" med naturintresse! Slitaget på 
området kommer att öka med ökande antal boende -> viktigt med uppföljning av slitage-effekterna och in-
formation till besökande! 
Plogning med prioritet gällande cykelvägar borde ej avslutas vid Tomteboskolan. 
 
Plogning med prioritet till Gfottvägen! 
Bättre plogning av cykel-gångvägar samt bilvägar i tid. 
 
Vill helst inte bo i samfällighet. 
Saknar närhet till mataffär/kiosk/bensinmack. Jfr hur Haga, Berghem, Teg etc. är byggda. 
 
Tomtebo blir sovstad på dagar då folk är på jobbet och barnen i skola. 
 
Trevligt med Nydala motionsslinga. Saknar fler alternativ. 
Jag tycker att det är orättvist att vi själva måste stå för alla kostnader när det gäller Gatubelysning, snöröj-
ning, sandning, forsla bort snö osv. Antingen alla som bor i hus ska stå för dessa kostnader el. kommunen 
betalar för alla. För vi alla betalar kommunalskatt. 
 
Det skulle ha varit bra om vi (alla hushåll på Tomtebo) hade någon större mataffär. 
Det hade varit mycket miljövänligare, billigare och enklare. 
Styrningen i detaljplanen var mycket hård gällande våra kvarter jf med de nya kvarteren på Tavleliden. Kvar-
teren byggdes med smala/trånga gator som försvårar snöröjningen och ger små möjligheter till parkering. 
Gemensamt ansvar över grönytor, vägar och belysning har skapat viss irritation och i vissa fall konflikter i 
området. Man får en känsla av att vi varit "försökskaniner" för stadsplaneringen! Jag anser att vi inte är lika 
behandlade som andra villaägare i kommunen då vi varit tvugna att stå för all drift och underhåll gällande 
gator och belysning, nu och i framtiden. 
Känner viss oro för att Sjöråvägen inte ska bli klart. Gör gärna färdigt cykelbanor och belysning hela vägen 
fram. 
 
Vore jättebra med ett litet centrum; en affär och kanske en kvarterskrog? 
Mkt nöjd med mitt område. 
 
Jag hoppas att Tomtebo kommer att bli ett område där alla psykiskt handikappade slussas ut, de behöver 
spridas ut över hela Umeå kommun. 
Närheten till sjön och naturen är ett stort plus. Jag hoppas att man inte bygger alltför mycket mer nära inpå 
sjön. Det skulle skada områdets attraktivitet mkt. 
 
Det är viktigt med bra bussförbindelser in till centrum och till universitetet. 
 
Mer elljus runt Nydalasjön och det parkbygge som gjorts i anslutning till sjön har varit väldigt positivt. 
Alla som har besökt mig har kommenterat med beundrande blickar "vilket vackert område du boi i" och vad 
rent och snyggt det är överallt i trapphuset och på gården. Och jag håller med, det är rent och snyggt. Vackra 
omgivningar, det är lugnt och tryggt, nära till sjön och skogen, bättre kan man inte bo! 
Skulle behövas mer ställen/aktiviteter för tonåringar att vara på. Som det är nu driver de bara omkring i gäng 
(oftast) och "lever rövare". 
Bor på Vittervägen. Mycket blandat boende och många barn som springer runt. Skulle behövas fler trafik-
speglar som kan hjälpa till och se vad som är runt de tvära hörnen. 
 
Tycker tyvärr att husen är väldigt tätt byggda och det finns få säkra områden för barn. Antingen har de buss-
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vägen eller så är det alla parkeringar och carports som är riskområden. 
En mindre bra faktor när det gäller ultra/kollektivtrafiken är att chaufförerna ofta är otrevliga mot ungdomar. 
Sms-biljettsystemet verkar stressa både chaufförer och resenärer. 
 
En "riktig" matbutik i området vore bra! 
Som hundägare saknar jag fler soptunnor. För närvarande får vi många gånger bära med oss påsen hem till 
soprummet. 
 
Kunde vara fler björkar över vid befintliga cykelvägar, för att minska en del insyn. 
Korsningen vid Värmeverket är helt åt helvete. Passar ett område med 50% mindre befolkning. 
Cykelskåpen är för små. Människor lägga sina stora mopeder och kärror-barn/utrustning i cykelskåpen. Det 
finns inget utrymme för riktiga cyklar. Det är mycket dåligt på vintern. Folk tar inte bort sina oanvända cyklar 
från cykelskåp. Det blir ett skräprum. Vänligen ge oss fler ställen att hålla ut cyklar! 
 
Också... finns mycket buller från tonåringar på mopeder som går ständigt fram och tillbaka på huvudgatan. 
Ang. den gemensama ytan och dess syfte: Ingår inte i vår samfälld och de som "äger" ytan vill att vi betalar 
in oss så de anser sig ha betalat för den när de flyttade in. 
 
Antalet fordon/bilar bli inte färre. Dra trafiken utanför Tomtebo så långt det är möjligt. 
Bevara grönområdet runt sjön. 
 
Säkrare överfarter över Kolbäcksvägen är snart ett måste!! Även korsningen Alvans väg/Sävarvägen 
Bevara grönområdet runt sjön. 
 
Säkrare överfarter över Kolbäcksvägen är snart ett måste!! Även korsningen Alvans väg/Sävarvägen 
Saknar livsmedelsbutik i området, gärna en som har bankomat, postlåda. 
Saknar livsmedelsbutik i området, gärna en som har bankomat, postlåda. 
Problemet med busstrafiken är att bussarna inte tar nog många barnvagnar! 
 
Det är väldigt tätbebyggt, vilket tar plats från parker/grönområden. 
 
Det finns ingen mataffär, en sån hade varit bra. 
Problemet med busstrafiken är att bussarna inte tar nog många barnvagnar! 
 
Det är väldigt tätbebyggt, vilket tar plats från parker/grönområden. 
 
Det finns ingen mataffär, en sån hade varit bra. 
Tråkigt att det byggs så tätt och att nästan alla träd tas ner!! 
Matbutik vore bra i Tomtebo, med "normal priser". 
Problem med trafiken. Bostadsområdet växer, planering av trafik hänger inte med. 
 
Vi som har samhällighet och ansvarar för betalning och underhåll av vägar, snöskottning, grönytor mm. lever 
inte med samma förutsättningar som övriga kommuninvånare. 
 
Lös upp samfälligheterna! Detta är ett socialt experiment och gynnar ingen. 
Kommentar ang. transportmedel. På sommaren cyklar denna person till arbete och barnens förskola / skola. 
 
Beröm: Arbetet kring Nydalasjön med fina prommenadstråk, nya badstränder och bredare badstränder, be-
achvolleynät och äventyrslekparken samt vattendammen och parken vid södra spetsen av sjön är fatastiskt 
välgjort! Hälsa det till alla inblandade! 
 
Mindre bra är trafiksituationen ut ur Tomtebo. Trafikruskorsningen är en flaskhals à rusningstrafik och tyvärr 
tillhör jag dem som ofta behöver bilen till jobb och skolskjuts. Bra dock att man har styrt upp körfältet med 
snedsträck samt längre grönljusintervall. 
 
Tyvärr känns Tomtebo / Tavleliden lite som en sovstadsdel, men ev. kan återöppnandet av Sjöfruskolan mot-
verka något. Det vore trevligt med fik, café, pub, restaurang el. dyl. förutom pizzerian, samt någon form av 
livsmedelsbutik. 
Det kändes väldigt noga med höjder och byggnader från början, men med tiden verkar det som det man kan 
bygga ut och bygga till lite som man vill. 
 
Samfälligheter är förkastligt, och uppmuntras inte på något sätt. Skapar problem och kostnader för privatper-
soner. 
 



  

[BILAGA 4] 

Gemensamhetsytor kan fungera om det färdigställs av kommunen så att det liknar något, inte bara skog. 
Därefter kan det lämnas över för förvaltning av ev. samfällighet. 
Ang. trygghet: Klotter och stölder har förekommit. 
 
Ang. ansvaret om gator: Det är kommunens uppgift! Där finns kunskap och erfarenhet. Kostnaden för gatu-
underhåll kommer nu som en extra utgift för de boende, som ju redan betalat kommunal skatt! Systemet 
påtvingar de boende dessutom ett onödigt organisationsarbete antingen som en samfällighet eller för styrel-
sen i en bostadsrättsförening. Det kan även få juridiska konsekvenser för privatpersoner som t.ex. när det 
inte är grusat och det händer en olycka. 
 
Å andra sidan har det lett till att kommunens plog har skottat igen infarten till en bostadsrättsförening, så att 
ingen kunde ta sig in eller ut från området med bil.  
 
Närheten till naturen är viktig, så vänligen, plantera inte för många bostadsområden till, för då är det snart 
ingen natur kvar. 
 
Problemet med kvartersplan B/C är att husen har ingen lugn och avskild baksida, då det går vägar längs tom-
ten på två sidor. Betydelsen även av en gemensam samlingsyta för ett villaområde bör ju vara minimalt, då 
alla har sin tomt. 
 
Ökad trafikmängd på Tomtebovägen kräver bullerskydd för dem närmastliggande husen, särskilt efter att 
kommunen har skövlat vegetationen mellan vägen och bebyggelse. 
Ang. förvaltning av gator: Innebär kostnad som känns svårmotiverad. Speciellt som det inte är lika för alla. 
Via skattemedel bidrar vi till andras vägunderhåll men själva får vi betala allt ur egen ficka. 
Vill att det ska anordnas mer aktiviteter för boende inom området. T.ex loppmarknad, julmarknad inkl. roliga 
julaktiviteter/lekar för barn, fisketävlign på sjön, innebandy för vuxna i Sjöfruhallens lokaler, enstaka tillfälle 
med barnteater, bakning i bagarstuga mm. 
 
Anslagstavlor behövs med info om vad som händer på området och ev. aktiviteter som sker behövs. 
 
Sommartid kan en vagn där ex. skolungdomar säljer lass, dryck, fika placeras ut vid en samlingspunkt ex. 
Äventyrslekparken, badstrand. 
Västra delen av Tomtebo (Etapp 1?) är alldeles för tätt. BoKlokprojekten har en bättre planering med mer 
öppna ytor än resterande radhuslängor och villaområden. 
 
Jag hoppas att man i framtiden planerar mer efter dessa principer. 
 
Vissa delar (läs Myresjö-områden) har ju en extrem kvartersutformning, utan öppna ytor och möjlighet till ex. 
grönytor, växtlighet. 
Ang. att ansvara för gatorna inom kvarteret: Att vissa områden i Umeå betalar för sina vägar, snöröjning: 
lampor mm. medan andra inte behöver stå dessa kostn. är väl inte rimligt! Vi betalar idag tusentals kronor 
per hushåll per år för att ha en buffert när någonting händer. Då borde vi även ha lägre kommunalskatt. 
Gator / Vägar / Trafik 
Rondellen Tomtebovägen/Skogsfruvägen: Tidigare var Tomtebovägen /Skogsfruvägen en plankorsning. Nr 
rondellen byggdes "höjdes" vägen och bilarnas strålkastare lyser upp hela köket. Tidigare "hammnade" ljuset 
på staketet. Jag upplever ljuset som störande då trafiken är frekvent även kvällstid. Buller och ljusplaner??? 
Ang. på orienteringen i området: 
I allmänhet anser jag att orienteringskartor över områden sätts upp felaktigt. Tavlorna bör sättas upp så de 
stämmer med verkligheten, ej spegelvänt eller "upp och ner". Se tavlan t.ex. vid Nydalasjöns sydspets, sitter 
"upp och ner" enl. verkligheten. 
 
Trafikbelastningen för stor till och från Tomtebo vissa tider. Trafiken måste lösas t.ex. för korsningen Kol-
bäcksvägen/Tomtebovägen. 
Vill ha en bättre och närliggande livsmedelsbutik än den lilla kiosk som finns. Annars finns bara Ålidhem eller 
Maxi och det är en bit. 
 
En affär här på Tomtebo! Ica eller Konsum eller likn. 
Jag trivs mycket bra på Tomtebo. Naturen är otroligt vacker och har mycket att bjuda på Slingan runt Gräs-
sjön är mycket trevlig. Jag har inte bott här mer än en sommar så jag vet ej hur det är med skidspår runt 
Grössjön?  
 
Jag skulle uppskatta: Bilväg som går från IcaMaxi Strömpiken förbi gång-/cykelbron (den i trä), upp förbi 
kyrkan på Carlshöjd förbi skolan och skateparken och vidare genom skogen tills den nynnar i Tomtebovägen. 
Men som sagt, jag trivs mycket bra. Fler kommunikationer innebär ju även att man inte lika lätt håller dräg-
gen på avstånd. 
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Fantastiskt område för barn att bo på. Nära till idrottsaktiviteter, buss, natur och toppenbar skola!!! Det sat-
sas på barnen på Tomtebo tycker jag. 
Tyvärr utbyggt efter hela kvarteret skaffat två bilar var och åkvanor utifrån detta. 
 
Många kvarter på området slipper att ansvara för gatorna inom kvarteret som innebär en extra skatt- Hur 
enligt kommunallagen går detta ihop? 
 
Om man byggr ut tillfälligt (typ barrack) skolan så den kan ta hand om alla barn framöver - Visa planer på 
detta. 
 
Det känns som om våra kvarter söder om Täfteåvägen är kommunens glömda hörn. 
Inga bussar förrän efter 6 år. 
Ingen postlåda 
Betala snöskottning och skötsel av vägen själva. 
Betala egna kvarterslekparker. 
 
Känns som en tveksam behandlign från kommunens sida. Tur att vi har god gemenskap och trivs bra till-
sammans med eller utan kommunens inverkan... 
Saknar fler postlådor. Saknar livsmedelsbutik/kiosk. Kiosken på Nornan har dåligt sortiment och dåliga öppet-
tider. 
Ungarna (12 samt 15 år) vill inte att man, så som de uttrycker sig, förstör/avverkar mer naturmark. Spara 
mer större grönområden här och där mellan kvarter! 
Köpcentrum saknas och är hänvisad till bil för att storhandla. 
 
Saknar lokaltrafik på södra sidan Tomtebovägen. Långt till hållplatsen. Bör åtgärdas snarast med affär och 
möjlighet till lokalbussarna. 
Dumt att vi äger vägen och belysning när vi samtidigt betalar skatt. 
 
Detta måste ändras. 
 
Vi står gärna för snöskottning och grönområdena, men inte för vägunderhåll. 
Jag rekommenderar fortsatt bebyggelse enligt typ B om kommun gör iordning gemensamma yta före och 
fixar trottoarer för säkerhet. 
 
Vi har inte några trottoarer på vårat område och ur säkerhetsaspekt är det en katastrof. På vintern när det 
plogas så har framför allt barnen stora problem med biltrafiken. Man har ingenstans att ta vägen då. Häckar-
na är höga på sommaren och ställer till det för barnen när ingen sikt finns mellan häckar och tomterna och 
vägen. Mitt område är hemskt bara konflikter om vad som ska göras och ingen vill betala något. 
Gatorna är för smala, problem för sophämtning. Skulle även varit plats för trottoarer. 
 
Jag tycker det är kommunens uppgift att sköta gator och gatubelysning och jag tycker det är anmärknings-
värt att vissa områden här sköts av kommunen och andra inte. 
 
Utan bil är det omöjligt att göra inköp. Finns inga affärer i närområdet och heller inga restauranger förutom 
en liten pizzeria (mest för hämtning) och en kiosk. Närbutik inne på tomtebo-området. 
Vore bra med en enkel affär på Tomtebo. Eller varför inte en delikatessaffär? 
Tomtebo är ett mycket trivsamt område med stora möjligheter att njuta av naturen. 
Ett lugnt och skönt område. 
Finns inga trottoarer, därav problem när soptunnor ska tömmas. 
Borde varit bättre service i form av bussar etc. 
 
Lekparker i närområden måste byggas. 
 
Det räcker inte bara med fin natur. Trafiklösning, barnomsorg och skolor måste vara utbyggd när folk flyttar 
in. 
Ett bra område där jag trivs bra. Trånga gator på vintern när det är mkt snö. 
 
Gemensamhetsytorna kunde användas mer . Nu är det bara skog där. 
För guds skull prioritera plogningen av den "stora" cykelvägen längs med Tomtebovägen ut till kolbäcks-
stråket. Som det är nu får jag som bor i området närmast universitetet Ingen plogning alls vissa dagar... 
 
Fick även vända med barnvagnen flera ggr ifjol vinter då det inte gick att ta sig förbi bommen uppe vid Kina-
bron. Synd att lägga pengar på plogning om man blir stoppad av en bomm. 
Vi är jättenöjda med området - natur och tillgänglighet. Sen är husen på många håll fula / dåligt underhållna 
-> sänker värdet i stort. Kan man inte försöka hålla en viss nivå av tanke & kvalitet vad gäller hyreshusen? 
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Blir lite för mycket lägenheter /hyreshus - skulle nog vara bra med lite mer hus/villor/radhus. 
Om transportmedlet är buss går det inte att bo i Tavleliden. Men området är trevligt med närheten till Nydala-
sjön. Med goda idéer finns det stora möjligheter att göra området till ett mönsterområde. 
 
Dessa båda bostadsområden som har sådan enorm tillväxt behöver en matvaruaffär. Jag vill särskilt trycka på 
det snabba behovet av ett bättre och utbyggt vägnät till Tomtebo. Det är svårt att ta sig ut på Tomtebovägen 
i morgontrafiken. Det är bilar och åter bilar så långt ögat når från Täfteåhållet fram till Kolbäcksvägen (Bilköer 
och avgasutsläpp!) Korsningen kolbäcksväg-Tomtebovägen är ytterst farlig med alla gång och cykeltrafikan-
ter. 
Tomtebo är ett jättetrivsamt bostadsområde och är väldigt passande för barn (barnfamiljer). 
 
Saknar dock service utlovad -attraktiva mötesplatser (torg) samt affärer, café etc. 
På kvällstid blir området stort och öde -liknande sovstad. 
 
Trafik och genomströmning skulle öppna upp och minska tomheten.  
 
Äventyrslekparken -jättebra fritidsalternativ för hela familjen. Grönområde och promenadstråk -positivt för 
området!! 
Dålig info om vilka "gruppboenden" och hur många som planeras hit. 
 
Då tomterna fördelades sades det att det skulle finnas lokaltrafik, buss. Den har vi inte sett till. Dåligt med 
tanke på att man måste köra två bilar när man har barn. Miljötänket försvann. 
 
Jättefin förskola. Bra planerad område med olika boendealternativ vilka, radhus, parhus osv. 
 
Ser fram emot rekreationsområdet som planeras. 
 
Jag skulle vilja ha en större tomt till mindre kostnad. Priset dubblerades helt tvärt när tomterna skulle förde-
las. 
Undermåliga vägar, trottoar saknas. För glest placerad belysning, det är väldigt mörkt på gatan trots byte till 
starkare ljuskällor. Svårt att se små fotgängare. Gatans raksträckor inbjuder till acceleration och hög fart 
vilket skapar en farlig trafiksituation för barn då trottoar saknas och tomt angränsar till gata. 
I vintras var det ofta mycket dåligt skottat och sandat på GC-bana från Sjöfruvägen och vidare bortåt längs 
Tomtebovägen. På Nymfens väg fick decimeterdjup snömodd frysa till is vilket omöjliggjorde cykling. Synd 
och tråkigt. 
Lungt område med tanke på Ålidhem ligger tätt brevid. Bra barnområde. 
Tycker inte att husen ska byggas för nära Tomtebovägen! 
"Buller krav" efter Täfteåvägen ett måste. Få ner hastigheten. 
Vi har hittat en bra balans i vårat kvarter. Man vet var man har varandra. 
Snöröjning av cykelvägarna runt Sjumilavägen fungerade dåligt. 
 
Det finns en liten cykelbane"snutt" vid Skatteldens förskola som är halvt asfalterad och inte röjs från snö. Inte 
heller gatlampan används. Den cykelvägen skulle vara väldigt bra att kunna ta även på vintern. Vad är vitsen 
med den från början annars? 
 
Mer bord bänkar och grillplatser i anslutning till äventyrslekparken är önskvärt samt ev något kul att göra för 
lite mindre barn. 
 
Tack för att ni frågar! 
Trivs mycket bra på Tomtebo. Saknar dock en livsmedelsbutik i området. Vore också att föredra att slippa 
tillhöra en samfällighet. Det är ju olika i olika kvarter. Märkligt tycker jag. 
Var rädd om naturen och grönområdena kring Nydalasjön. Det är närheten till rekreationsområden som gör 
vårt boende så bra. 
Det är väldigt dåligt dränerat utanför min bostad på Folktrovägen. Gångbanan utanför mig är en stor sjö då 
jag ska till bussen. 
Cykelbanan mellan Vittervägen och Älvans väg närmast Täfteåvägen behöver fixas till, djupa gropar som ing-
en vill vara sig cykla eller gå i. 
 
Öka säkerheten på cykelbanab i 4-vägskosningen vid Förskolan Bergatrollet vid Täfteåvägen. Cykelbanan har 
hög hastighet och dålig sikt. 
 
Ta bort trädgrenar som man får i ansiktet när man cyklar efter Vättarnas allée. 
 
Se till att få hit en närbutk som har baslivsmedel. 
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Pista/ploga bana runt nydalasjön på isen. 
Delar av Tomtebo är mycket förtätade/trånga. Svårt med parkering och snöröjning. Vissa områden saknar 
snöupplag. 
 
Riskerar områdets ursprungliga "myrkaraktär" att i framtiden göra sig påmind? Området är idag dränerat, 
men finns det risk att dräneringen försämras genom åren?  
Vissa delar på området är det väldigt nära mellan husen. Myresjöhus borde aldrig fått bygga på området. 
För mycket lekplatser i hyreshusområdena. För lite utrymme för barnlösa inom de egna områdena. 
En mataffär och en bankomat på Tomtebo/Tavleliden saknas. Det bor nu så mycket människor här att det 
behövs. 
Öppna en affär på Tomtebo för bövelen. Mindre parkeringar, mer grönområden, har ett parkeringshus i stäl-
let. 
Jag tycker att Tomtebo har väldigt fina boenden men jag förstår bara inte hur man kan få bygga så tätt. Cy-
kelvägarna är ju bara ngn meter från husen. 
Ha en till exempel liten ICA butik!! Borde satsa på det. Med mer humana priser än vad den lilla kiosken ha. 
 
Bra till Nydalasjön. 
Matbutik. 
Kommunen borde ta ett större ansvar för planering av nya områden. Alternativt kunna hållas ansvariga när 
det inte fungerar. T.ex hur kan man planera radhus i områden så trångt att det blir svårt, nästan omöjligt, att 
få till en ekonomisk snöröjning. Som det ser ut finns inga avläggningsytor för snö utan denna måste fraktas 
bort med lastbil med stora kostnader som följd. Sådant borde kommunens planerare bättre kunna förutse. 
Kan väl inte vara en överraskning att det snöar i Norrland!? 
 
För att minska trafik efter en gata borde rimligen inte höghusen placeras längst in! 
 
Dålig trafikplanering i Värmeverkskorsningen. Där borde kommunen ha planerat åtgärder i tid eftersom om-
rådet samt områden bortanför vuxit om ned det trafiken blivit tätare. Förbättra snöröjning och sandning 
Tomtebo- Holbäcken. 
Jag skulle dock inte rekommendera mina vänner och bekanta att flytta till Tavleliden, främst pga-. otillgäng-
lighet med buss. 
 
Oerhört dåligt att det finns så lite förskoleplatser. Tomtebos barntäthet var ju orsaken till att vi flyttade hit. 
 
Äventyrsparken är bra men borde kompletteras med mer saker för små barn. Svårt att roa de små medan de 
större barnen leker. T.ex. gungor (även bäbis) sandlodor, små rutschkanor etc. 
Det finns möjlighet för Sjöfruskolan att bli en viktig mötesplats för barn och ungdomar i hela stadsdelen, om 
man planerar för kvartersgård/ ungdomsgård/ gemensamhetslokaler för unga. 
 
Kollektivtrafiken är jävligt dyrt! Ofta är det billigare att ta bilen. 
 
Mopeder upplever jag ibland som störande eftersom de kör fort genom barnkvarter; farligt!! 
 
Bra boende med lite trafik, barnvänligt, nära till naturen. Bra blandning av boendeformer/typer, inga jättesto-
ra höghus. 
 
Väldigt många lösa katter som bajsar och markerar revir i barnens sandlådor, vagnar och dyl. Besvärligt från 
allergiker. 
Dåligt med förskoleplatser. 
Fint område! 
Husen byggs alldeles för tätt. 
 
Små tomter, för nära till grannarna. 
 
Ingen affär. 
 
Naturen och Nydalasjön och att det känns lugnt område gör att man vill bo här. 
Dyra hyror men en mycket trevlig stadsdel. 
Naturnära område med för lite serviceutbud. 
Trevligt, barnrikt område. Upplever det som lite väl trångt. Saknar grönytor, träd mellan områdena. Vore 
även bra med en affär, t.ex ICA nära. 
 
Vi trivs i stort bra. Det är lugnt och trevligt och närheten till Nydalasjön är en stor fördel. 
Cykelbana till Täfteå. Det har blivit mycket tung trafik efter den vägen, och där är smalt. 
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Cykel-/ Gångvägen vid Tomtebos nordliga ände (vid Älvans väg) bör beläggas med något annat material 
p.g.a att vid blött väder blir vägen väldigt bjuk och kladdig och därmed väldigt tungcyklad. Den är även dåligt 
snöröjd vintertid. Alla andra cykel- och gångbanor är för övrigt bra underhållna, förutom denna! 
Att Sjöfruskolan är för liten. Alla barn kommer inte att rymmas. Ett lågstadium måste byggas alt. att Tomte-
bogård blir lågstadium. Då måste förskolebarnen flyttas annars ryms inte alla. 
 
Att tiderna på Sjöfruhallen inte räcker till. Att GUIF yngre barn inte prioriteras. Större barn kan ta sig till Ålid-
hem själv. 
Trevligt med den stora blandningen, olika åldrar, nationalitet etc. 
Bussresan ned till stan tar för lång tid. Och det tar även längsta tid nu sedan man infört att biljetten ska kö-
pas via sms. 
Det måste ordnas smidiga korsningar eller ännu hellre rondeller vid korsningar som ansluter mot Tomtebovä-
gen. 
Väldigt dyr hyra med tanke på hur långt det är till exempelvis livsmedelsbutiker. 
Det borde finnas en mataffär här. 
Jag brukar ibland säga att Tomtebo är en stadsdel "utan själ". Man har lite kontakt med boende här. Naturlig 
samlinsplats saknas. Nornaplatsen, som väl är tänkt som ett centrum, är oftast öde. Något borde göras för att 
skapa någon form av "identitet". Förslag: bagarstuga (ev. i kombination med bastu!) vid Nydalasjön. 
Jag tycker att vi ska fortsätta med våra grönytor inom föreningen men kommunen tar över skötsel och ansvar 
för väg och belysning!! 
Bygg mataffär + restauranger. 
Det är ett väldigt trevligt område för framförallt barnfamiljer. Det som förvånar mig ändå är att det finns så 
mycket små bostäder (2or och 3or) skulle gärna se fler hyres-4or och 5or. Dyrt område för husköp. 
Att sk. idrottsytor borde omfatta lokaler även för dans akrobatik, konståkning, ridning mm. som flickor är mer 
intresserade av. 
 
Sen är det under all kritik att Tomtebo saknar mataffär, restaurang med sittplatser någonstans att köpa buss-
baslinjekort, bankomat mm. 
Det måste gå att ta sig med bil från Tomtebo på fler sätt än nuvarande korsning med Kolbäcksvägen. Långa 
köer är inte bra för miljön. 
Vanlig mataffär saknas, i övrigt nöjd. 
Livsmedelsbutik saknas. 
Frånvaro av livsmedelsbutik. 
Gatlysen hela vägen från Tomtebo till Tavleliden -känns som man kommer ut på landsbygden!! Tavleliden ska 
ju vara en del av staden! 
 
Bussförbindelse till Tavleliden saknas. 
Största minuset med Tomtebo= ingen närbutik. Fixa det istället för tokerier med externa köpcentra typ 
Klockarbäcken och tomma butikslokaler typ LIDL på Ålidhem!! 
 
Skulle verkligen ge liv åt en stadsdel som tyvärr, på vardagarna i synnerhet, har karaktären som en "sov-
stadsdel". 
Jag skulle rekommendera mina vänner och bekanta att flytta till Tomtebo/Tavleliden men jag skulle varna för 
trongboddheten (=för tätt mellan husen) samt trafikkaos när man ska till jobbet. 
 
Vi måste få en livsmedelsbutik samt en lösning på trafikproblemet! 
Förstär inte området med att hela tiden bygga fler bostäder. Anledningen till att man för 13 år sedan flyttade 
hit är i stort sett borta! Inga grönytor finns kvar! 
En konstfrusen isbana på sjöfrun vore inte så dumt när det finns så många barn. 
För småbarnsfamiljer finns inget lekområde i vårt kvarter. 
Öppna Vättarnas allée för bilar. 
Jättebra område, trivs jättebra. Men det saknas en mindre matbutik, typ ICA eller Coop. 
Korsningen Tomtebovägen-Kolbäcksvägen är tragisk. 
Det som saknas är en livsmedelsbutik och ett naturligt centrum. 
HSB's bostadsområde på Älvans väg är lite väl mörkt. Borde finnas fler och bättre lampor för att känna sig 
helt trygg. 
 
Fler hundlatriner! Har hund själv, man förstår inte hur folk kan slänga påsarna på marken. Tråkigt. 
Jämfört med Teg, saknar man ett "centrum", ingen restaurang, inget spelombud mm. 
Det finns inga garage att hyra. Det finns alldeles för mycket lösa katter i området. Sanitär olägenhet. 
Fortsätt och utveckla och sköta om grönområden (mycket bra) ex. mer bänkar, bord, sommaraktiviteter, 
badmöjligheter mm. 
Trafiklösningen i E4-dragningen på Kolbäcksvägen kommer inte att fungera. 
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Dra E4 över Grössjön och direkt till Annmark eller bygg riktiga trafikplatser längs Kolbäcksvägen. De cirkula-
tionsplatser som är ritade att byggas kommer att skapa kaos. 
Om man bygger 2 stora bostadsområden måste man också planera tillfartsvägar. Korsningen Tomtebovägen-
Kolbäcksvägen är för närvarande odräglig. 
Jag gillar att det är så stor variation på bostäderna här. Allt från hyresrätter till villor och att det är byggt. 
Olika stilar. Stort +. 
 
Bussarna går för sällan på sommaren och helger. 
 
Konsum Ålidhem skulle kunna flytta till Tomtebo. 
Bilkörning/Trafiken i rusningstrafik och även andra delar av dagarna - Tomtebo/Kolbäcksvägen är alldeles för 
underdimensionerad och rent farlig! 
Ett stort problem jag och säkert fler upplever är vägkorsningen Kollbäcksvägen/Tomtebovägen. Bygg en stor 
rondell eller en viadukt då trycket på korsningen är otroligt stor. 
Vi är i stort behov av en mataffär! 
Det är relativt dålig snöröjning periodvis. 
Jag har redan nämnt bristen på farthinder i områden med mycket barn och bostäder nära parkering etc. 
Skulle gärna vilja att det fanns gästrum/lägenhet att hyra ut när släkten kommer på besök. 
 
Har kanske inget med detta att göra men bättre busslinjer till ICA Maxi. 
Välditg kalt, alltså för lite träd. Från Nornaplatsen och hela det nybyggda radhusområdet efter Vittervägen. 
Kanske kunde man plantera lite träd längs med cykelvägen som går parallellt med Vättarnas allée, bakom 
radhusen. 
 
Saknar verkligen en matbutik, bankomat, vårdcentral, folktandvård. 
Största problemet är bil- och cykeltrafiken till och från Tomtebo morgon och eftermiddag, då Kolbäcksvägen 
ska passeras. Det känns mycket osäkert att cykla över trots att det är grönt då så många bilar svänger sam-
tidigt. 
 
Sedan saknas en rakare cykelväg in mot campus och sjukhuset främst. Många krångliga cykelsituationer skul-
le kunna undvikas om det finns passager över mot sjukhuset då många boende på Tomtebo arbetar där. 
 
Sist -varför finns det ingen service i form av affär, post, paketombud etc. I samband med att hämta på dagis 
(Skafteleden) vore det perfekt att kunna handla och en butik med den placeringen skulle täcka in stora delar 
av Tomtebo. 
Jag saknar en matvarubutik på Tomtebo. 
Jag skulle rekommendera mina vänner och bekanta att flytta till Tomtebo/Tavleliden fast med kommentar: 
"Tätt i Tätt", grannarna i knät och ingen service i form av livsmedelsbutik, apotek etc. 
 
Tomtebo är annars fantastiskt! Vi trivs med atmosfären, Nydala etc. men servicen är obefintlig. Restaurang, 
café, livsmedelsbutik etc. "Alla vi känner" upplever likadant. Det skulle uppskattas och bli en mer levande 
stadsdel. Idag känns Tomtebo som ett fint område men som aldrig blir klart. Ett område man inte riktigt vet 
vart det är på väg. Man bor här men inget mera. Det skulle bli mer levande om det fanns en mötesplats, ett 
dentrum! Mera grönområden "mitt i bostadsområdet" (mao inte bara utmed sjön) Kolonilotter?!! :-) 
 
Mera information om ex. Idrottshallen... får endast skolan använda den eller kan vi boende hyra eller anordna 
exempelvis yoga, barnavslappning, badminton etc.? 
Jag skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till Tomtebo/Tavleliden men det finns ingen service 
som matbutik, ingen naturlig mötesplats. Finns många pensionärer på området. 
 
Planera för ett trevligt centrum typ Ålidhem med butik (mat) kanske ett café eller en träningshall där folk kan 
mötas även äldre. 
 
Planera för ett trygghetsboende finns säkert ett behov. Går väl att kolla hur många äldre som finns på Tom-
tebo. 
 
Den nya idrottshallen kanske kan få disponeras för antikviteter för äldre, typ Qigong, gymanstik för äldre etc. 
 
Busskortet är för dyrt, skall man åka buss och handla två personer och inte hinner mellan övergångarna är 
man uppe i 80 kr kanske mer. 
Härligt med närhet till sjö och naturområden. Perfekt läge för barnfamiljer med bra förskolor/skolor och lek-
platser. 
Nornaplatsen är lite tråkig. Mer grönt eller något uppiggande tack. 
En livsmedelsbutik. Bibliotek. 
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Jag tycker att det borde finnas Apotek och mataffär på området, helst vårdcentral också, men i första hand 
mataffär. Vi är många barnfamiljer och övrigt folk som önskar detta. 
Ha bättre lyse på cykelbanor på kvällar eller bättre busstrafik på kvällar. Inte kul som tjej att ta sig hem själv. 
En matbutik behövs! Ica/ Konsum exempelvis. 
 
Mycket trevligt bra boende. Fint välskött område - hållplats till flyget skulle vara bra om det fanns närmre. 
Mataffär saknas! Områdets storlek skulle också ha underlag för apotek och postombud.  
 
Äventyrslekparken behöver inrikta sig på aktiviteter för barn under 3 år -just nu finns det i princip ingenting. 
Ett förslag är en liten rutchbana med vanliga hederliga trappsteg.  
 
I soprum skulle det kunna finnas behållare för papp och papperinsamling. 
 
Vintertid har vi hört att det inte plogas på cykelvägar längre bort än Älvans väg. Detta vore förödande för oss 
därför vi endast har cykel som färdmedel, även på vintern. Här hoppas jag verkligen kommunen tar sitt an-
svar och håller cykelvägarna öppna för trafik på hela Tomtebo. 
Jag upplever tryggheten på Tomtebo som mindre trygg på kvällstid och trygg på dagtid. 
 
Jag hoppas att Tomtebo även i framtiden behåller den vackra miljön. 
Den lilla skog som finns kvar i området bland husen kan väl få vara kvar. Spara fina trädridåer bland och mel-
lan husen.  
 
När får vi ett centrum med affär och café, bankomat? 
Alla alternativ, kvarterslekpark, äventyrslekpark, grönytor i närområdet osv, betyder mycket! Omöjligt att 
välja. 
 
Området innehåller små radhus. Jag tror att det kommer att bli stor omsättning med familjer som så små-
ningom önskar större radhus eller friliggande villa. 
 
Vårt hus ligger längs Tomtebovägen. Jag skulle önska att kommunen tog våra önskningar på allvar angående 
hastighetsbegränsning, bullervall, rondell, planteringar etc. 
Skulle önska bättre parkering och större vid bostadsområdet, samt bil under tak så att jag slapp skotta från 
bilen. 
En matvaruaffär på Tomtebo! 
Har bott i olika lägenheter på Tomtebo men tycker mitt nuvarande bostadsområden är det bästa Tomtebo 
har, nämligen Irrblosset, det första som byggdes. Mkt fin innergård, blandat boende m. skog och lekpark, 
fotbollsplan -bra planering! 
 
Tomtebo= hälsosamt boende som gynnar cykling, promenader/löpning, närhet till IKSU. 
 
Saknar: Övergångsställe Älvans väg - Carlslid= farlig övergång (eller annan lösning) 
Livsmedelsbutik, kanske café eller annat. 
Mkt bra överlag. Dock skulle en ljudvall eller ett plank ut mot stora vägen vara önskvärt. Sedan är trafikljus-
korsningen en fullständig katastrof som bör prioriteras omgående. 
Det saknas en livsmedelsbutik, behovet finns!! 
Trivs mycket bra på Tomtebo pga lättillgänglighet till friluftsliv och det är mycket barnvänligt! 
Saknar dock butik i närheten samt restaurang. 
Korsningen vid Kolbäcksvägen är riktigt dålig. Lite trafik men ändå köer. Varför inte två filer? 
Det är byggt väldigt trångt. 
Matvarubutik inom området saknas. 
 
Inte allt för stor koncentration av invandrare då kulturell konflikt lätt uppstår. 
 
Allt för dyra bostadspriser, har Myresjö monopol? 
 
Skräpigt runt busskurer och allmänt bättre renhållning, sopkorgar etc. 
Det finns väldigt mycket som är bra med Tomtebo -framför allt närheten till det mesta. Det som saknas är ett 
centrum -en naturilg träffpunkt för Tomtebos invånare. I detta centrum skulle kunna finnas café, anslagstav-
la, närbutik etc. 
Jag skulle rekommendera Tomtebo för den fria miljön, men inte för bristen på serviceställen. 
 
Det är helt ofattbart att det inte finns livsmedelsaffär på Tomtebo. Kiosken är inte tillräcklig. Att det inte finns 
uttagsautomat är också skamligt. 
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Tomtebo är fint och trivsamt men bristen på serviceställen kommer att driva bort folk och göra så att nya ej 
vill flytta in. En stadsdel utan livsmedelsbutik, post och paketombud med mera är oacceptabelt. 
 
Busshållsplatsen på Vittervägen -den med kur- har ingen sopkorg. Folk kastar skräp och framförallt glasflas-
kor på marken så det inte går att gå förbi där med hund utan risk för att hon ska skära upp tassarna. 
Infrafstruktur är katastrofalt. Att komma ut från Tomtebo vid rusningstid är obefintlig! 
 
Ordna genast nya vägar, t.ex bussvägen till Ålidhem/Carlslid, för allmän biltrafik! 
 
Öppna två filer i korsningen Tomtebovägen/ Kolbäcksvägan. 
Öppna gensat ny vägsträckning från Tomtebo till rondellen (Carlshem) vid Statoil då får man snabb tillgång 
till E4, E12 och Stompilens Köpcentrum. 
Det saknas en naturlig samlingspunkt på området. Kanske blir det bättre med den nya skolan?? Vore bra med 
en mataffär på området. 
Härligt att bo så nära sjön! Fin liten strand vid volleybollplanen.  
Nära till löpvägar. 
Skulle vara positivt om mataffär var närmre. 
 
Ganska nära till skidspår. 
Varför inte spåra ett klassiskt spår upp till spårcentralen öster om Nydalasjön? 
 
Bra enkät! Vettiga frågor.... 
Någon form av matbutik behövs. 
Jag tror att Sjöfruskolan har förutsättningar att bli en viktig mötesplats för barn och ungdomar i hela stadsde-
len om skolan + området nyttjas på ett för ungdomarna attraktivt sätt. Aktiviteter är troligen ett måste. 
 
Jag upplever trafiken som lugn. Saknar smidiga platser att lämna av personer på med bil vid hämt-
ning/lämning. 
 
Skulle önska en livsmedelsbutik på Tomtebo/Tavleliden, men det är bara intressant om den är någorlunda 
stor och kan hålla ok priser. 
 
Snöröjning längs större gator fungerar bra men kan önska mer när det gäller cykelvägarna inne i området 
(Tomtebo). 
 
Saknar lättillgängliga förråd för cyklar. 
 
Kärlen i soprummet är ofta väldigt fulla innan de töms, gäller främst "kartong". 
Jag saknar en livsmedelsaffär på Tomtebo. 
Mycket bra område, närmiljö och skolor! 
 
Idé: utveckla något skogsområde i närheten av sjön till "äventyrsstig" för barn och ungdomar (jfr motsvaran-
de stig i Sundsvall på Södra Berget) för att ytterligare uppmuntra till fysisk aktivitet. 
Jag trivs bra här på Tomtebo. Är nöjd. 
Det enda som verkligen saknas på området är en livsmedelsbutik. Det skulle göra området betydligt mer at-
traktivt. 
Grannar stökar, spikar, bankar, spelar hög musik nattetid. Hjälp! 
Grannar stökar, spikar, bankar, spelar hög musik nattetid. Hjälp! 
Skulle vilja ha lite mer lekmöjligheter för små barn på äventyrslekplatsen. 
"Direkt-reklam" samt "spira-tidningar" (religiösa skrifter) har mer och mer blivit ett störmoment men också 
ett miljö-förstörar-problem. De slängs överallt just med tanke på att ingen vill ha detta i brevlådorna. 
Att tillsammans med de övriga boende i kvarteret ansvara för gatorna inom kvarteret är mindre bra för de är 
ju så snåla att det blir jobbigt att bo. 
 
Jag skulle rekommendera dina vänner och bekanta att flytta till Tomtebo om de har hund. Inte om de saknar 
bil. 
 
En brevlåda/postlåda vore trevligt! 
Bussdragning till Tavleliden bör prioriteras.  
 
Cykleförbindelse i direkt anslutning till Tavleliden via tunnel under Täfteåvägen så vi slipper ha barn som 
fladdrar efter den när de ska till "gamla" Tomtebo. Dvs. det måste finnas cykelförbindelse närmaste vägen 
utan att Täfteåvägen behöver köras. 
Mera caféer (runt promenadstråk runt Nydalasjön, Café i Tomtebo.) Som är öppna på vintern med. 
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Björkalléerna är jättefina. Biltrafiksföbuden på Vättarnas allée respekteras inte. 
Trivs otroligt bra på Tomtebo. Fridfyllt och rogivande härlig natur och barnvänligt område. 
Att cykelbanorna är dåligt plogade vintertid. Särskilt för oss som bor närmast Tavleliden. 
 
Cykelbanan väl plogad från Bergatrollets dagis. USELT har varit så i alla år. 
 
Vi vill ha dagligvaruhandel i närområdet. 
Otäckt att se några små pojkar leka med en boll och springa över Tomtebovägen från Tomtebo mot macken. 
Det finns inga kvarterslekplatser i vårt kvarter och "torg och platser" - ingen parkering. 
 
Mopedtrafiken kommer säkert att bli störande om några år då barn blivit tonåringar! 
 
Vi hade velat ha större tomt till samma kostnad. 
 
Jag vill att mina barn ska växa upp i en trygg- och barnvänlig miljö, där busskommunikationer gör att man 
kan tillämpa ett miljötänk och göra att man slipper äga två bilar. I nuläget verkar inget av ovanstående bli 
uppfyllt.  
 
Ang. trygghet så trodde jag i min vildaste fantasi inte att kunna  att kommunen hyr ut lokal till sociala utan 
att ta reda på vad lokalen ska användas till. Bedrövligt. Dessutom verkar ingen ta ansvar för om det händer 
något. Vidare saknas buss och sopsortering? Varför? Hälsar en mycket besviken villaägare. 
Ang. trygghet på området, för lite och dålig belysning genomgående.  
 
Usla trafikförhållanden för fotgängare och cyklister (70-väg) 
 
Vi behöver kollektivtrafik, en kvarterslekpark och bättre trafikplanering. 
Cykelbanor finns men är ofta dåligt plogade. Upplever att villaområdena "glömts bort" eftersom första plog-
ningen efter snöfall kan dröja flera dagar (!) efter att cykelbanorna från Sjöfruvägen och västerut plogats. 
Detta är naturligtvis inte acceptabelt. Om kommunen menar allvar med dina ambitioner att korta transporter 
ska göras på cykel så måste man kunna lita på att man kan ta sig fram hela vägen! 
 
Inga andra primära energikällor än fjärrvärme tillåts enligt Umeå energi! Detta är dubbelt upprörande efter-
som det strider mot lagstiftningen (enl. statens energimyndighet.) 
 
Uppdelningen på många små samfälligheter skapar ondödig byråkrati på både kommunal- och samfällighets-
nivå. Koordinering av t.ex. snöröjning försvåras vilket leder till ökade utsläpp av både växthusgaser och NOx. 
Extremt små tomter omöjliggör/försvårar tillbyggnader och/eller "skrymmande" fritidsintressen. 
Spara dom strövområden som finns idag (Grossjön). 
Bibehåll vandringsleden runt sjön som den är. Ingen asfaltering. 
Tag bort samfälligheterna! Blir bara "ingenting" av det! 
 
Vore bra om Idrottsanläggningen kunde nyttjas av föreningen i området. Hållbar utveckling? Vi skjutsar bar-
nen till annan anläggning och övriga stadsdelar kommer hit? 
För dålig belysning kring Sjöfruvägen + gångtunnlarna + cykelväg vid busshållsplatser. 
Varför är cykelvägarna bara prioriterade från i höjd med Sjöfruskolan? Tomtebos villaområdet är sist plogade 
och på redan smala gator tvingas barnen dela vägen med bilarna. Trottoarerna plogas ALDRIG! Varför klipper 
kommunen aldrig gräsmattorna som ligger på deras områden? 
Lungt område med olika möjligheter. 
Det skulle vara bra med en livsmedelsbutik. 
Man borde bygga fler större rad/kedjehus, dvs 5 rok eller mer. 
Ljudnivån från Täfteåvägen är hemskt störande! Ett köpcentrum behövs verkligen, med mataffär och dylikt. 
 
Förutom detta är det ett bra område. 
Det är väldigt trångt! Vill ha fler grönområden för spontan lek (t.ex fotboll, brännboll, kubb etc.!!) och för att 
det ser bättre/trevligare ut! 
Kommunen tog bort nästan alla träd. Det blev mera trafikbuller. Skulle vara bra med busshållsplats på denna 
sida också. Nu går folk på och trampar upp stigar på gräsmattor. 
Skulle önska en mindre livsmedelsbutik på Tomtebo!!! (som många andra önskar också!) 
Samfällighet mycket negativt. Myresjöhus har skött arbetet med uppföljning av ev. brister extremt dåligt. 
Anledningen/största fördelen med detta boende är närheten till "orörd" natur (Grössjöns naturreservat). Detta 
i kombination med närheten till stan. Detta bör tas i beaktande i samband med en eventuell utbyggnad. Jag 
tror att många, bl.a. vår familj, skulle flytta om man rörde naturreservatsområdet samt övriga skogsområ-
den. 
Jag hade önskat en större tomt till samma kostnad. 
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Att bussarna går i närheten av kvarteret Nymfen! Bättre framkomlighet på gång/cykelvägarna vintertid. 
Ibland "omöjligt" att ta sig fram på morgonen. (Jobbar på NVS och börjar som många andra kl 06.45). Kom-
munen är för sena med plogning av dessa vägar! 
Planering av skola och förskola kunde varit bättre. Till områden med nybyggnation flyttar småbarnsfamiljer. 
Underlaget för omsorg fanns länge innan tillgången. 
 
Busslinjerna bör dras om. En direktbuss från Tomtebo/Innertavle direkt till Centrum. Inte via Ålidhem! 
 
Om jag åker buss och stannar för att lämna barn på fritids och sedan tar bussen igen, tar det ca 50 min med 
buss. Det tar 25 min med bil! 
Vaktmästare och städpersonal måste bli bättre på att sköta sina jobb! Mycket har förfallit på 7 år vi har bott 
här, ex. tömma papperskorgar, och bättre städning i trappor samt avfläcka i hiss och öppna ytor! Det är 
hemskt svinigt ibland. 
Placera sorteringskärl ex. kartong/wellpapp o dylikt i varje soprum, ej endast brevid skola! 
Jag trivs väldigt bra på Tomtebo och det känns som ett område väl anpassat till oss med barn, förutom en 
sak; vi behöver en bra livsmedelsbutik och ett post- och paketombud (eller åtminstånde fler brevlådor.) 
Vore bra att öppna en mataffär på Tomtebo. Många barnfamiljer borde möjliggöra detta. 
Jag upplever tryggheten på Nornaplatsen som inte alls trygg p.g.a rån och "ungdomsgäng". 
Jag trivs otroligt bra på Tomtebo. Bättre bostadsområde är svårt att hitta. Det är en lugn miljö med mycket 
barn, vilket passar oss som barnfamilj. 
En mataffär borde dessvärre finnas eftersom förutom vi, som ej har bil, har önskningar om lättillgänglig han-
del. 
Om man vill att grupper som idag i hög grad tar bilen till olika saker ska börja åka bussen ner mot centrum 
så: 
 
Tätare turer, man ska i princip kunna gå ut till sin hållplats och högst vänta 10 minuter. Sedan ska tidtabellen 
vara anpassade efter cirkatider när bussen anländer till den hållplatsen. 
 
Fler nattbussar. Ska man ta bussen hem en fredag eller lördagskväll så går det enbart en buss efter klockan 
två vilket får till jöljd att den blir väldigt full. Det skulle vara väldigt uppskattat med fler bussar efter krogarna 
stänger. 
 
Det borde gå att lösa så att man även under nattrafiken kan betala med sitt busskort och inte sitt betalkort 
som idag. 
Saknar en närbutk, lite konstigt att det ska finnas två (snart tre) livsmedelsbutiker på Ålidhem och ingen på 
Tomtebo, Ett litet centrum med kiosk, affär, pub, hårfrisör mm. borde kunna funka här! 
 
Trivs väldigt bra i området och funderar på att bygga på Tavleliden. Det är dock ett stort minus att det plane-
ras in ett boende för personer med svåra psykiska besväer mitt i ett område med nästan uteslutande 
småbarnsfamiljer... Tror att det kan bli svårt för kummunen att få sälja alla tomter p.g.a. detta! 
Saknar mer infarter till Tomteboområdet från Kolbäcksvägen/nya E4. 
Förbättrad snöröjning mellan Tomtebo och NUS/Universitetet. 
 
Se över underhållet av grusvägen (cykelvägen) mellan Olle Fiskares väg och Tomtebovägen. 
Det är trafikstockning på Tomteboleder varje morgon och kväll. Vägen är inte konstruerad för utbyggnaden av 
området. 
Problem med hög trafiktäthet på Täfteåvägen på morgon och eftermiddag. Kaos i korsningen vid värmever-
ket/Kolbäcksvägen. 
Önskar en livsmedelsbutik i området. Café? 
 
Räcker skolplatserna på Tomtebogård/Sjöfruskolan om ca 5 år? 
Bygg inte fler hus på Tomtebo! Bevara grönområden och skog! 
Det som saknas mest är en livsmedelsbutik på Tomtebo. 
Tomtebovägen ligger bredvid fastigheten och det är mkt trafik på den. Det är mycket ljud från Tomtebovä-
gen. Ljudisolerande skydd borde sättas upp. 
 
Dessutom är bostadsområdet dåligt planerat pga man lagt P-platsen längst in på området som gör att alla 
måste köra in med sina bilar på området. Detta känns inte som en allt för genomtänkt lösning. Idiotiskt, gör 
inte om det! 
Jag upplever tryggheten på Tomtebo/Tavleliden som mindre trygg när jag vistas på de uppradade platserna 
kvällstid. 
 
Tokigt att ha parkeringsplats inne på gård! Varför inte ha ytor så att grannar kan mötas istället? 
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När man ser ut genom fönstret på många håll/ställen ser man parkeringsplatser!! Därför är det så mycket 
insyn i radhusen etc!! 
Jag skulle inte rekommendera vänner och bekanta att flytta till Tomtebo/Tavleliden om de alltid kör bil, pga 
trafiken. 
 
Biltrafiken är under all kritik till och från Tomtebo. 
Livsmedelsaffär. Bankomat. 
Lekplatser vid Tavleliden saknas. Mindre livsmedelsbutik/bensinstation vore önskvärt. Nu är det långt till 
närmaste handel. 
Dåliga cykelvägar på Blåkullevägen till dagis. Bor nära och väntar varje dag att en olycka ska ske när barnen 
far till skolan. 
 
Dåligt med all trasig belysning efter cykelbanor. Nattsvart på vissa ställen. Otrevligt att vara ute. 
Promenad- och cykelmöjligheter plogas för sent vintertid. 
 
Varför i hela friden har fiket stänts på vardagskvällar. In med lite aktivitet (biljard, musik, ljus, piltavla, ping-
is...) 
 
Dropin-timmar för bollsport tre olika! Bort med basket från andra stadsdelar så får vi ta hand om Tomtebo-
barnen istället. Jag drar mer än gärna igång i GUIFs regi. Samlingsplats för ungdomar nu! 
 
Varför går inte bussen efter två vägar istället för fram och tillbaka på samma? 
 
Planskild korsning Täfteåvägen/Kolbäcksvägen (E4)! 
 
Det tog Umeå Energi 10 år att byta OLJE-panna mot fjärrvärme. Vi har i våra Myresjöhus INGEN värmeåter-
vinning på frånluft. 
 
Så otroligt pinsam lösning med bråk och tjafs ang ansvaret för gatorna i kvarteret. Framför allt icke hållbart. 
Hur många traktorer och lastbilar (sand) måste ut till Tomtebo när det snöar t.ex. var blir den extra koldiox-
idpåverkan/buller och till vilken nytta? 
Tomtebo är ett mycket lugnt och trivsamt område. 
 
Skulle gärna sett att det va skärmtak på bilparkeringarna + flera gästparkeringar. 
Jag skulle rekommendera mina vänner och bekanta att flytta till Tomtebo, i alla fall när närbutiksfrågan löst 
sig. 
 
Bullerplank vid Tomtebovägen. Tillfälligt bullerplank på den öde tomten på Älvans väg, så att ljudet från bus-
sarna försvinner. 
 
Ny infart till mitt områdes carportar, förslagsvis mellan Samfällighetsföreningen Lyktgubben och GC-vägen 
från Tomtebovägen och upp mot Olle Fiskares väg. 
 
Infotavla om vilka husnummer mitt område har ute vid Älvans väg. Inte ens Brandkår/Polis/Ambulans hittar 
hit. Än mindre Taxi. 
Eftersom det har byggts en idrottshall i närområdet hade vi förhoppningar om att den till stor del skulle nytt-
jas av den lokala (guif) ungdoms/barnidrotten. I dagsläget görs inte detta möjligt utifrån kommunens policy 
om att seniorlag får "bästa" tider utspritt över hela stan. Vuxna människor kan förflytta sig till träningar. Barn 
behöver ha möjlighet att utöva sina aktiviteter i närmiljön. 
För tätt mellan husen. Husen är byggda för nära gångbana/trottoar. Bevara de små sommarstugorna runt 
Nydalasjön! 
Korsningen Tomtebovägen-Älvans väg är farlig. Många fotgängare och cyklister genar till bussvägen. 
 
Övergångsstället vid busshållsplatsen på Älvans väg är väldigt mörkt. Bättre belysning krävs. 
 
Soptunnor behövs framförallt vid busshållsplatser. 
Jag tycker nästan att det finns för många busshållsplatser på Tomtebo. Lär bli onödigt mycket stop och start 
och därmed mera utsläpp. 
Närheten till vatten och äventyrslekpark. Lugnt och barnvänligt område. 
Livsmedelsbutik saknas. 
Bättre belysning i skogspartiet mellan Älvans väg och Kolbäcksvägen. 
Det känns konstigt och trångt att alla träd från bostadsområden försvinner och i stället planteras endast snår, 
dvs björkar. Ingen vacker syn. 
Vill ha en livsmedelsbutik/affär på Tomtebo. 
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Dålig snöröjning, men det gäller ju hela kommunen. Helt bedrövlig sådan. Ta bort vägsaltet! 
Sluta att plantera björkar eftersom jag och många andra är allergiska mot björkpollen. Av de som bor kvar i 
Umeå kommun kommer allt fler att utveckla allergier. Skall man nödvändigtvis ha björkar så byt till ej allergi-
framkallande sorter.  
 
Tack för ert arbete Umeå kommun! 
Öppna bussgatan mot OK för all trafik=närmre till Posten och när man skjutsar till Ålidhemsskolan. Det blir 
även mycket närmare då för de boende på Carlslid som skjutsar sina barn till Sjöfruskolan=bättre för miljön. 
 
Gör Tomtebov. tvåfilig i korsningen Värmeverket/Kolbäcksvägen! Som det är nu är köerna hemska på morgo-
nen och det finns utrymme för två bilar i bredd! 
Det är för trångt, för få grönytor. 
Hoppas att området runt Nydalasjön inte blirmer bebyggt utan får fortsätta vara rekreationsområde. 
Nära olika natur och lika nära service som t.ex. dagis. 
Hur jag upplever tryggheten på Tomtebo/Tavleliden beror helt på vilken tid på dygnet och om det är mörkt 
eller ljust ute. 
 
Jag gillar inte att trafik med motorfordon som mopeder och bilar är tillåtet på de fina gång- och cykelvägarna 
kring Nydalasjön. Jag tycker att biltrafiken och mopeder kring Nydalasjön ska bort. 
 
Den dåliga snöröjningen gör det svårt att färdas med cykel till mitt arbete på NUS vid många tillfällen under 
vintern. Vägen genom Carlslid med bra gångtunnlar snörjös väldigt sällan vilket gör att tillgängligheten till 
jobbet blir sämre. 
Att kommunen bevarar det natursköna promenadstråken runt Nydalasjön. 
Jag saknar en livsmedelsbutik. 
VIKTIGT! Att behålla närheten till naturen som finns på Tomtebo. 
 
Underlätta för trafiken ut från Tomtebo medför ändring av korsningen Kolbäcksv.-Tomtebov. 
 
Luvsmedelsaffär på Tomtebo skulle underlätta när området nu börjar vara så stort. 
Viktigt att sjön och grönområdena runt den bibehålls. Det tillför oerhört mycket för vad som gör trivseln och 
den höga livskvaliten det innebär att bo på Tomtebo. Det vore en katastrof om det skulle "byggas bort" eller 
försvinna på annat vis. 
 
Likaså är frånvaron av tät och/eller tung biltrafik i området och dess närhet ett stort plus. 
Vi bor på kvarteret Lyktgubben och skulle uppskatta om det byggdes ett bullerplank längs med Tomtebo-
/Täfteåvägen, lämpligen mellan Tomtebo-/Täfteåvägen och vykelvägen som går parallellt. Biltrafiken ökar ju 
ständigt. 
Det enda jag tycker är ett problem är avståndet till en mataffär. Jag skulle gärna ha närmare till en mataffär. 
Det borde finnas någon typ av mataffär beläget i området, t.ex ngt ICA eller Konsum. Alternativen som finns 
nu är ICA MAXI och Ålidhem som båda är för långt bort för att kunna gå och handla. 
Det borde finnas en mataffär med bra priser! 
Hoppas på att det inte byggs närmast Nydalasjön och att det blir någon skog kvar för rekreation. Gärna en 
rastplats för hundar i ett inhängnat område. 
 
Hoppas att alla fina kantarell och blåbärsställen inte byggs bort. 
 
Bussförbindelse mellan Tomtebo och Tavleliden önskas. 
 
Önskar hyresrätter, stora, gärna 5:or, på Tomtebo. 
Egentligen bor jag bara i stan för att slippa penda till Universitet, jag skulle hellre vilja bo ute på landet, men 
för att vara "i stan" är Tomtebo jättetrevligt och fint, särskilt vad gäller gröna områden. 
Skaffa flera lampor/gatulysen efter gångbanan. 
 
Införa blomkrukor på vägen som minskar trafik samt buller. 
Saknar närliggande matvarubutik. Annars bra område med närhet till natur och bra kommunala förbindelser 
till jobb (sjukhuset) och stan. 
Jag tror att Tomtebos alla nyfödda kommer att löpa amok om de inte har något vettigt att göra här om tolv-
tretton år. 
Det är rogivande att bo här! 
 
Det är bra som det är! Jag trivs både med mina grannar och vaktmästarna! Jag trivs att bo här men det vore 
bra om det var billigare att bo på Tomtebo! 
Det är dåligt att det finns så få gästparkeringar! 
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En livsmedelsbutik skulle vara toppen. 
 
Något som gär att folk samlas, ex tillfälliga marknader ex blommarknader, mat-marknad osv .inte bara ett 
sätt att träffas utan det ligger också lite "kvarterhuvudstad" över det. 
 
Små fik, bagerier osv. mötesplatser får folk att trivas i sitt område tror jag. 
Avsaknad av livsmedelsbutik. 
Bullret från Tomtebovägen är ett påtagligt bekymmer och störande element. Vägens bitvis höga läge i förhål-
lande till omgivningen ökar på effekten. Bullret påverkar utemiljöerna för förskolor och skolor (sjöfruplanen 
etc), flanörer och hundägare, husägare längs vägen. Värst är det för närboende där vägbullret är ständigt 
närvarande, t.o.m inomhus! En avskärmning av vägen i någon form är nödvändig! 
 
Ett annat bekymmer är en säker övergång över vägen. Boende och skolklasser korsar vägen för att komma 
till skogen på andra sidan vägen -farligt då många kör för fort på vägen! 
 
Vidare bör ett sådant här stort bostadsområde ha nära tillgång till ordentliga terräng och skidspår med elljus. 
Skolelever från mellanstadieåldern och befolkningen i övrigt ska kunna motionera på ett enkelt sätt. Som det 
ser ut idag är det många som tar bilen till ett skidspår, trots att vi bor så nära naturen. 
 
Kuperade grönytor insprängda inom och mellan de olika bostadsdelarna skapar ytterligare trevnad och mö-
tesplatser. Som det är nu är det nästan alltid nödvändigt att barnens föräldrar följer med till lekområden, det 
leder till onödigt inaktiva barn. 
Ev. kunde någon busstur från Sävar/Täfteå på kvällen gå via Vättarnas allée. 
Bussgatan från bostadsområdet alldeles intill mycket lätt för yngre barn att cykla rakt ut. Bostadsområdena 
kunde bil bättre på t.ex blomkrukeplacering och betonggrisar. 
Sjöfruskolan har förutsättningar att bli en viktig mötesplats för barn och ungdomar i hela stadsdelen om sko-
lan räcker till för alla elever. Det verkar som vissa får gå på Carlshöjd, Ålidhem. 
Skolans namn skulle varit Sjöjungfun och boendet skulle ha fått heta Sjöfrun. Det hade passat bättre med 
tanke på Klientell osv. 
 
Det bästa med att bo på Tomtebo är närheten till Nydala. Men jag saknar en bra kvartersbutik, bankomat 
även t.ex en mysig liten restaurang vore trevligt. 
 
Hoppas vi i framtiden får bättre s.k. närservice. 
Svårt att ta bussen med barnvang, p.g.a platsbrist. I övrigt ett bra bostadsområde! 
Öppna hela Nydalakusten för allmänheten, och förflytta privata stugor. 
Det som saknas mest är tillgång till affär. Många andra saker som apotek, besöker man mer sällan och av-
ståndet till Ålidhem blir då inte lika problematiskt. 
 
Cykelvägen som ansluter från Nydala borde cementeras och belysas bättre (ovanför Älvans väg exempelvis) 
 
Många av ödehusen runt sjön borde rivas. 
Gör en rondell vid korsningen Kolbäcksvägen NU! 
Var finns grönstråken på Tomtebo? 
 
Trafiklönsningen för biltrafik till/från Centrum (Kolbäcksleden) är undermålig. 
 
Utfart från Älvans väg på Täfteåvägen är vid rusningstrafik hopplös. 
 
Rondeller vid både korsning Älvans väg och Kolbäcksleden skulle underlätta. 
Busslinjen slutar gå på Tomtebo. När ska busslinjen dras ned till dagis på Tavleliden? Vi fick köpa extra bil för 
att klara dagislämning. 
 
Ni måste nästan göra något åt korsningen Tomtebovägen/Kolbäcksvägen. Ibland når kön ut på morgonen 
ända upp till Sjöfruvägen. På hemvägen mellan 16-17 så blir kön upp till Ambulansstationen + ibland lite till. 
 
Vidare, vad är det för en pajas som har tänkt fram korsningarna Tomtebov.+Kolbäcksv. och 
E4+Kolbäcksvägen? Det är rent av farligt och klart olämpligt att ha rakt fram i vänsterfilen. 
 
Lugnt och skönt, men med en icke helt färdigutvecklat väg/cykelnät. 
 
Cykelöverfarten på Vittervägen. Visst ni ansvarar ej för skötsel/underhåll av cykelvägarna, men ni ansvarar ju 
för att barnen har säker väg till skolan. 
 
Observera en del kritik på brister nu på slutet men grymt uppskattat och bra gjort att skicka ut den här enkä-
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ten och lyssna/ta in åsikter från oss boende. Bra initiativ. Mycket uppskattat!! 
Det är lugnt och bra här, men helt planerat för bilägare. 
 
Jag upplever biltrafiken som störande i ditt bostadsområde eftersom de kör och parkerar precis framför min 
uteplats. Det dammar! Och på höst/vinter skvätter det slask när man kommer gående! Tycker det skulle as-
falteras i alla fall... 
 
Sämst att det inte finns en enda ordentlig matvarubutik i hela Tomtebo. 
 
Och det är så långt till sopställena, så man måste dra skräpet på stadsbussarna 
 
Och paket måste hämtas från OK, så man måste ta bussen dit, vänta på nästa buss hem och det finns inte 
ens en pall att sitta på! Varför inte pakethämtning på Tomtebo centrum el. Ålidhem, dit man ändå ska och 
handla? 
 
Dessutom borde det finnas stadsbuss till Ica Maxi!! Det är under all kritik att man måste åka med Holmsunds-
bussarna som går sällan och kostar 40-50 kr extra (utöver månadskortet). Förr gick åtminstone en buss dag-
tid. 
 
På sommaren är kollektivtrafiken sämre. När man ska till Ica Maxi är det under all kritik. Detta gäller hela 
Umeå. 
 
Så tycker jag att bussarna borde passa kyrktiderna på söndagar. Det går ju i Södertälje. 
 
Jag är osäker på om jag skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till Tomtebo. Området är säkert 
bra om man har bil, men utan är det mindre bra. Och så måste man skotta snö och klippa gräs och det är inte 
så bra när man blir äldre eller har åkommor av div. slag...) 
Nornaplatsen som rimligen måste ha avsätts/byggts/ritats för att vara en levande samlingspunkt för männi-
skor i området. Nu är det fullkomligt DÖTT där!! 
Saknar en närlivsmedelsbutik. 
 
Annars så är hela området kring Nydalasjön mycket fint och välorganiserat med bra möjligheter för grillning, 
sol och bad. 
 
Bra även den nya belysningen runt sjön, kunde dock vara lite starkare för ännu större trygghet. 
Kollektivtrafiken är bra under höst-vinter-vår men sämre på sommaren med turtäthet. 
Rent kommersiellt är det ett stort misstag att inte lägga en affär invid idrottsplatsen i Tomtebo. Det är ett 
guldläge, kommersiellt, vilket däremot inte i Ålidhem centrum är, med tre butiker (av vilka en omedelbart 
kommer att nedläggas). 
Själva Tomtebo är Ok när det gäller utformningen av trafiksystemte, men tillfartsvägarna, cykelbanor är ej 
tillfredsställande. Korsning Mineralvägen-Täfteåvägen... 
 
Det finns lite ytor för spontan lek/idrott. 
 
Hur blir det nu när E4 kommer på Kolbäckvägen? 
 
Närbutik? 3 butiker på Ålidhem!!! 
Affär vid Sjöfruskolan. 
Eftersom jag bor i första området när man kommer in på Tomtebo så är det väldigt lugnt. Jag stormtrivs. 
Matbutik behövs! 
Ordna en trevlig uteservering på Nornaplatsen! Aktiviteter och liv där! 
 
Matvarubutik 
Bankomat 
BRA med utökad belysning. Fler bänkar runt Nydalasjön samt fler soptunnor för hundbajspåsar. Tack! 
Att ha bil är en förutsättning för att bo här! Det är långt till affärer och annat. 
 
Jag som saknar bil har besvärligt med handling av matvaror. Dyrt att åka buss och tungt att bära. 
 
Vill ha en vettig matbutik. 
Angående kollektivtrafiken -för dyrt att åka buss. Varför köra med långbussar under hela dagen/kvällen, tänk 
på miljön och använd minibussar istället.  
 
Det är för mycket hundskit längs promenadvägarna, detta syns speciellt vintertid. 
Närbutik saknas. 
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Upplever att det inte överensstämmer med kommunens planer. Mitt område har många hus men på liten yta. 
För få träd. Smala vägar inom bostadsområdet. 
 
Däremot blir/blev det helt ok kring Nydalasjön. 
 
För hög hastighet (70 km/h) på Tomtebovägen. 
Service med handel och postombud. 
Det är otroligt roligt att bo här med barn, pga. att det finns många barnfamiljer i området och barnen har 
alltid någon att leka med. Även vi vuxna har mycket gemensamt. 
 
Lungt område med bra folk, lite kriminalitet. 
Att jag verkar negativ till kollektivtrafiken är för att jag gjobbar extra för Umeå. Tomtebo har bra bussförbin-
delser med centrum. 
 
Det bästa med Tomtebo är att det är relativt nära till fina naturområden. Både Nydala och Grössjön är trevli-
ga områden att vara i. 
Utfarten från Älvans väg till Tomtebovägen fungerar dåligt och det blir lång köbildning. 
 
Fordon kommande på Tomtebovägen söderifrån har ofta för hög hastighet, vilket försvårar utfart från Älvans 
väg, korsningen Kolbäcksvägen/Tomtebovägen/Ålidbacken har trafikljus, men även här blir det lång köbild-
ning. 
En livsmedelsaffär tack! 
Stora problem med löspringande katter. De gör sina behov i sandlådor och rabatter. 
 
Skulle önska ett förbud mot lösa katter i bostadsområdet. 
Det behövs bättre snöröjning för att skapa bra promenad- och cykelmöjligheter även vintertid. 
 
Ett övergångsställe behövs mitt på Vittervägen mellan bussgatan och Tomtebovägen. 
 
Myresjöhus för dominant på Tomtebo. 
 
Livsmedelsaffär behövs. 
 
Skola och barnomsorg behöver byggas i samma takt som bostäder. 
Det behövs bättre snöröjning för att skapa bra promenad- och cykelmöjligheter även vintertid. 
 
Ett övergångsställe behövs mitt på Vittervägen mellan bussgatan och Tomtebovägen. 
 
Myresjöhus för dominant på Tomtebo. 
 
Livsmedelsaffär behövs. 
 
Skola och barnomsorg behöver byggas i samma takt som bostäder. 
Åtgärder för hållbar utveckling bör kunna utvecklas i området. Skola och förskola i området ligger väl fram-
me. 
En livsmedelsbutik behövs verkligen här! 
 
Det sägs vara väldigt dåligt med platser på förskolorna här, det oroar för framtiden. Bor man brevid en för-
skola vill man ju inte cykla sitt barn till ett annat område. 
 
Vi trivs mycket bra att bo såhär vid skogen och lugnet. Hoppas det förblir så. 
 
Bättre lyse + gärna asvalt skulle vara bra på den välutnyttjade cykelbanan vid områdets norra kant. Lite läs-
kigt att cykla där när det är mörkt. 
En livsmedelsbutik behövs verkligen här! 
 
Det sägs vara väldigt dåligt med platser på förskolorna här, det oroar för framtiden. Bor man brevid en för-
skola vill man ju inte cykla sitt barn till ett annat område. 
 
Vi trivs mycket bra att bo såhär vid skogen och lugnet. Hoppas det förblir så. 
 
Bättre lyse + gärna asfalt skulle vara bra på den välutnyttjade cykelbanan vid områdets norra kant. Lite läs-
kigt att cykla där när det är mörkt. 
Tänk på barnantalet. Många barn = många skolplatser. 
Korsningen Tomtebovägen-Kolbäcksvägen är en "flaskhals". 
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Det byggs alldeles för tätt mellan husen. Öppna mer utrymme mellan hus. Mer grönområde. Mer träd mellan 
husområden. 
Jag vet inte om Sjöfruskolan har förutsättningar att bli en viktig mötesplats för barn och ungdomar i hela 
stadsdelen eftersom jag har mina barn på Carlshöjdsskolan. 
 
Det vore önskvärt med en livsmedelsbutik på området. 
Jag tycker det är mycket synd att någon livsmedelsbutik inte har etablerat sig i området. 
 
Förslag: Gång- och Cykelbana från norra änden Vättarnas allée raka vägen mot Nydalahöjd. 
 
Förslag: Bygg bort korsningen Kolbäcksvägen/Tomtebovägen. 
Det borde finnas ett skidspår bort till Nydalaspåret som är preparerat. Det skulle vara bra med ett café nå-
gonstans. 
Det finns inga butiker. Känns som en sovstad där alla har bil och handlar långt borta. 
Att jag känner mig mindre trygg på gång och cykelvägar respektive gång- och cykeltunnlar beror på dålig 
belysning. 
 
Jag skulle rekommendera Tomtebo eftersom det är ett bra område nära naturen men det blir alltmer trångt 
här. Och alla hus är små hus. 
Det enda jag saknar är en mataffär. Korsningen vid Kolbäcksvägen är ett problem på morgonen. Hoppas det 
blir en snabb lösning med rondell! 
Det vore bra med en livsmedelsaffär. 
Jag upplever att jag inte alls är trygg på gång- och cykelvägar samt gång- och cykeltunnlar. 
 
Mer parkeringsplatser för besökande. Vi har bara 2 st.  
 
Saknar lite mer aktiviteter för området ex. freesbegolf.  
 
Kiosk som har öppet.  
 
Rondell i fyrvägskorsningen Kolbäcksvägen/Ålidhem. Den är hemsk och skapar trafikstockning. 
Infrastrukturen när det gällar vägar/vägen till Tomtebo/stadsdelen skulle ha gjorts om innan man planerade 
så stora bostadsområden! Stor frustration hos människor som måste ta bilen till jobbet på morgonen och hem 
på kvällen. Korsningen Kolbäcksvägen-Täfteåvägen är under all kritik. Många olyckor i korsning, mycket stora 
onödiga utsläpp av avgaser när alla står still. Kö ända bort till Ålidhemsrondellen på eftermiddagen från 
15.30-18 blockera utryckningsväg för ambulanser. 
 
Kommunen vill att många skall flytta "in" till Umeå, men jag vet ej vem kommunen bygger för ibland! Runt 
om i Umeå försvårar man när det gäller trafiken. Leder till "dåligt flyt", mycket dåliga vägar, många potthål. 
Nödlagningar det ska ej behövas i kulturhuvudstad, för att lägga om vägarna runt Umeå? 
Bevara grönområden, bygg inte sönder Tomtebo! 
Flera grillplatser på Nydalasjö-stranden och Mataffär? 
Lugnt, tryggt och nära rekreation. 
 
Trist att kommunen inte höll sig till den ursprungliga planen. Att låta bygg-herrarna bygga som de vill har 
förstört den ursprungliga tanken om en småstad i storstaden. Nornaplatsen är förstörd! 
Det behövs mera service, framförallt en bra närbutik som man kan lätt nå till fots. Tomtebo saknar ett cent-
rum och naturlig mötesplats. Med tanke på den planerade utbyggnden borde ett sådant skapas. Annars 
kommer det att bli bl.a trafikproblem t.ex i korsningen med Kolbäcksvägen. 
Vore bra om vi hade ett köpcentrum. Kan inte förstå var problemet ligger. Speciellt här när det fortsätts att 
byggas villor. Det är efterlängtat. 
Varför skövlas all skog innan ett nytt bostadsområde byggs? Hur svårt är det att planera vart husen ska stå 
och spara träd? Det ser inte klokt ut!! Om 20 år blir det fint att bo här, en kompis till mig sa att hon flyttade 
till Tomtebo för att hon avskyr träd... 
Jag tycker att vi behöver mer service på Tomtebo: livsmedelsbutik (COOP), inte bara kiosk med öppetider 
som inte passar med arbetstiderna. Gärna café, postombud, bibliotek med café vore utmärkt och en liten 
vårdcentral med apotek. 
Det saknas en livsmedelsbutik för enklare inköp.  
 
Jag upplever att gång- och cykelvägar är dåligt upplysta trots att lamporna är tänka. detta skapar en otrygg 
miljö kvällstid. 
 
Jag upplever också att snöröjningen fungerar dåligt under vinterhalvåret. Det är svårt att som cyklist och 
fotgängare ta sig från och till arbete/skola. 
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När vi nu ska avfallsortera borde det även gälla all sortering som batterier, flaskor, lampor osv. 
Jag skulle gärna se någon form av livsmedelsbutik i området. Alternativt en direktbuss till Strömpilen via 
Ålidhem t.ex. 
Vid fortsatt planering av bostadsområden här så dra ner på antal hus och satsa på luftighet och gröna ytor. 
Vissa gator/områden har entreprenörer byggt alldeles för tätt, exempelvis radhus.  
 
Husen är små (inga tomter) och dyra.  
 
Tomtebo har blivit för tätbebyggt!! När ni säljer mark, sälj till lokala entreprenörer/byggare som har en god 
idé om trevliga hus med hyfsade tomtstorlekar.  
 
Skrota nybygge av små radhus under 100kvm. Bygg parhus och friliggande villor med tomter på 500-600 
kvm. Samt modernare arkitektur på BR+HR.  
 
Tomtebo är en av få stadsdelar med vattennära boende. Bygg som i t.ex Helsingborg, där modern arkitektur i 
kombination av vatten blir en lyckad kombination.  
 
Vid planering, ha dialog direkt med byggare som kan ta fram koncept på hus som är trevliga, luftiga och ej 
för små och dyra. Som det byggts senaste 5 åren så har vissa gator blivit proppade med små radhus allt Br, 
som blir en hög omsättning utav när grönytor saknas och folk vill ha mer "luft". 
En närbutik, bankomat, thairestaurang önskas! 
Mer belysning kvällstid vore bra, t.ex kring och i soprum, gångstigar, för mer trygghet. 
 
Bättre plogning i området är nödvändig. Likaså mataffär och café/bageri. 
En sak som tas upp här är "grönytor" men just det tycker jag saknas (utom Nydalasjön). Det finns t.ex inga 
gräsmattor som är stora nog för brännboll... 
En större matbutik. Nu har vi bara en kiosk. Det är trots allt många som bor här och fler blir det med tiden. 
Jag måste få protestera mot det gravt oförståndiga beslutet att hyra ut en del av Sjöfruskolan till kyrkan. 
Oacceptabelt. 
 
Plogning av cykelvägar borde prioriteras högre. Många på Tomtebo arbetar på NUS/universitetet. Det är det 
cykelavstånd, och folk skulle cykla året om, om det bara gick. 
 
Området börjar bli riktigt stort, och ännu saknas mycket av den mest basala servicen. Det rimmar illa med att 
samtidigt försöka begränsa biltrafiken. 
Jag har mindre bra promenad- och cykelmöjligheter vintertid eftersom plogningen av cykelvägarna brukar 
vara sen här. Plogningen är senare här än på andra sidan Kolbäcksvägen, annars är den rika tillgången av 
cykelvägar positiv. 
 
Blandningen av bebyggelse och arkitektur är trevlig. Den nära tillgången av natur är positiv. 
 
Det är tråkigt att se rester av en gång älskade sommarstugor/tomter. Låte de som är kvar få vara kvar! 
 
Som medelålders utan barn finns inte mycket service här. En affär som är lättilgänglig för de bilburna vore 
bra. 
 
Inga allmänna parkeringar. Allt kräver garage eller P-tillstånd. 
Närheten till naturen är största anledningen till att bo på Tomtebo. Sluta därför bygga igen varje grön fläck på 
hela området. Trots att det är fantastiskt med grönområden nära sjön, höjs livskvalitén av grönområde inom 
bostadsområdet också. 
 
Butik med matvaror behövs på detta stora område. 
 
Använd Nornaplatsen mer till marknader, utställningar och annat Ex Frukt/grönsaks-stånd. 
Det är alldeles för långt till en butik. 
En mataffär - lite långt att åka till Ålidhem eller Maxi. 
En matbutik vore bra. 
Jag upplever att bristen på livsmedelsbutik är det mest negativa i Tomtebo. I en stor stad som Umeå ska man 
inte tvingas ta bilen varje gång man ska handla mat. Bristen på butiker förstärker dessutom känslan av en 
sovstad. 
Saknar livsmedelsaffär i området. Många saknar bil och många är pensionärer ensamma. Det vore önskvärt 
med en affär med gångavstånd från Nornaplatsen, Vittervägen mm. Påfyllning av bussbiljett-automat. 
Jag är rullstolsburen. Önskar att gångvägen runt Nydalasjön beläggs med asfalt. Grus och sten är tungt att 
rulla. Detta borde prioriteras. 
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Trafiksituationen på Tomtebo är outhärdlig och måste lösas.  
1.Minska hastigheten på Tomtebovägen. 
2.Bygg rondeller/trafikljus på Tomtebovägen. 
3.Bygg alternativa tillfartsvägar. 
4.Stoppa tung transporter fram och tillbaka genom området. 
 
En enda tillfartsväg från centrala Umeå till Tomtebo är helt otillräckligt. Trafiksituationen är orimlig med igen-
proppad tillfartsväg vid rusningstid och tunga transporter som passerat genom området i en enormt stor 
omfattning. 
 
Det handlar inte enbart om boende i området som måste använda den enda vägen ut och in i området, utan 
också om alla tunga transporter som passerar på vägen ungefär var 10:e sekund på vardagar. 
 
Vägen utgör en oacceptabel miljörisk, såväl bekräftade buller, föroreningar och olycksrisker för barn i områ-
det. 
Angående promenad och cykelmöjligheter; de skulle kunna vara mycket bra om snöröjningen + plogningen 
av trottoarer fungerade. I nuläget är det katastorfalt dåligt, där cyklister och barnvagnar tvingas ut på bilvä-
gen! 
 
Tomtebo är i akut behov av ungdomsverksamheter för alla åldrar (fritidsgård, café, skaterank, ordentlig pul-
kabacke gärna vid äventyrslekplatsen, mulleverksamhet, verkstad för moped/cykelungdomar, lokal för 
loppis/bingo/julbazar) Här finns massor av härliga ungdomar som i nuläget mest driver omkring. 
 
Belysningen längs cykel- och promenadvägar är för skum och glest placerad. Skapar otrygghet. 
 
Området behöver en livsmedelsaffär! 
 
Bygg ut äventyrslekparken med större utbud. Trångt sommartid. Mer gungor, sandlåda. 
 
Saknas idrottsutbud för vuxna i Sjöfruhallen! Varför finns inte Friskis och Svettis/Aerobics, ett gym? 
 
Vi väntar på fler villatomter. 
Finns ingen affär, inga fik. Bussar går ej via Tavleliden trots att det bor många där. 
Det behövs "bullerplank" längs Tomtebovägen mot Älvans väg! 
Mycket barnvänligt. Bra skola, sporthall och fritidsaktiviteter. 
Tycker inte om att bo i en stad utan vill bo på landsbygd. Eftersom Tomtebo är så lugnt så kan jag bo här 
ändå, men jag vill ifrån trängseln. 
Ett trevligt och barnvänligt område. Det är nära till skog och natur, men ändå nära och behändigt att ta sig in 
till stan. 
Jag saknar en mataffär på Tomtebo. 
 
Det fina med Tomtebo är närheten till skogen. Om området ska byggas ut ytterligare bör grönområden sparas 
för att inte förstöra karaktären. 
Närbutik saknas. 
Tycker att man placerar bostadsområdena alldeles för tätt! När man bygger ett helt nytt område utan gräns 
utåt förstår jag inte att man måste se precis allt vad grannarna gör genom fönstret. Handlar väl om pengar 
skulle jag tro. Detta är anledningen till att vi inte vill köpa något permanent här. Tror faktiskt att Tomtebo 
kommer att bli ett problemområde om 10-15 år då alla barn blivit tonåringar. 
Tycker verkligen att det borde finnas en affär här, en liten närbutik vore superbra! Känns långt till Ålidhem 
när vi behöver småhandla inför t.ex. middagen. 
Vår familj trivs otroligt bra på lugna Tomtebo med närheten till natur samt lekplats, skola och dagis. Låt Vät-
tarnas allée vara avsedd endast för busstrafiken. 
Cykelvägen Carlslid-Tomtebo ibland väldigt mörk. 
 
Vårda naturliga grönområden. Sluta exploatera strandnära områden runt Nydalasjön! Låt det få vara ett na-
turområde och inte en kommunal park!! Behåll grusvägar och den aningen lantliga känslan. Hellre 
sommarstugor än parkområden. 
Belysning + röjning runt sjön uppskattas. 
 
Jag skulle rekommendera mina vänner och bekanta att flytta till Tomtebo om Vättarnas allée bibehålls som 
bussgata. Ej biltrafik, det skär sönder området. 
 
Vi som bor på Tomtebo trivs väldigt bra här. Det är trevligt, barnvänligt och har bra förbindelser. Vi är mycket 
nöjda med nya Sjöfruskolan. Tack. 
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Ser gärna att små grönytor hade sparats i större utsträckning inne i bostadsområdet. 
 
Vi saknar livsmedelsbutik, i övrigt är vi mycket nöjda som det är! Vi hoppas det förblir bilfritt längs Vättarnas 
allée och att fler övergångsställen tillkommer. 
 
Trädgårdsstadstanten är attraktion! 
Bevara området kring Nydalasjön som rekreationsområde! 
 
Härligt med en ny och fin skola, och roligt att kyrkan får vara en del av den. 
 
All heder åt minilivsbutiken vid Nornaplatsen, men området skulle behöva en riktig närbutik!! 
 
Inför skottpengar på galna mopedister!! 
Jag vill bara kommentera att jag trivs bra på Tomtebo. Har bott här sedan 1994 och har följt med den enor-
ma utveckling som skett i bostadsområdet. Närheten till naturen och att "bo på landet mitt i stan" uppskattar 
jag mest. 
Barnvänligt område. Brister när det gäller sociala mötespunkter pga att handel/restauranger/caféer i stort 
sätt saknas, el. bibliotek eller andra offentliga platser där man kan träffas. 
 
För övrigt är de 2 skolorna och Sjöfruhallen de enda offentliga mötesplatserna och alla har inte barn på de 
skolorna. 
 
Kyrkstugan vid Nydalasjön fyller en stor social funktion under sommarhalvåret med sina kulturprogram och 
sitt café. 
Viktigt att kommunen håller cykel och gångvägarna plogade på vintern för att främja att folk cyklar istället för 
att ta bilen. 
Till frågan om kollektivtrafik: Bussarna är inte avsedda för resor m. barn. Finns för lite utrymme för vagnar. 
Har hänt ett flertal gånger att vi inte fått plats på bussen från stan. 
Dåligt med bussanslutning när man ska resa utanför stan. Kan inte ta bussen ner till Vasaplan i tid för att 
hinna med bussen till Lycksele på vardagarna. 
Tomtebo växer markant och vikten av en livsmedelsbutik ökar. Det är viktigt att barnfamiljer kan gå till dessa 
ställen. Med flera barn i familjen är Ålidhem för långt borta. 
Lugnt och trivsamt område! 
Det behövs en livsmedelsbutik! 
Varför finns det ingen affär här efter 12 år? Jag har ingen bil, blivit änka och snart pensionär. Det är buss 
eller cykel med 3 korgar på. Eller vi kanske kan få tillgång till åsnor :) 
Synd att det inte finns gästlägenhet och grovtvättmaskin och bastu. 
Jag uppskattar mångfalden i samband med mitt boende -utbud hela säsongen! 
 
Tomtebo är över huvud taget inte planerat utifrån sina naturliga förutsättningar (skogen i ryggen och utblick-
ar över sjön) Tyvärr ger detta känslan av "spökstad" vilket i och för sig kompenseras väl av den goda 
utemiljön. 
 
Tryggheten på Tomtebo kan försämras avsevärt då området endast nås från stan via trånga GC-portar under 
E4. 
 
Mycket som behövs till vardags finns på Ålidhems C -men detta dkulle kunna utvecklas och bli mer attraktivt. 
Torgmiljön och entrén har hög prioritet. Umeå C är något mindre tillgängligt men detta underlättas av bättre 
kollektivtrafik. 
 
Jag skulle rekommendera Tomtebo till mina vänner och bekanta, men inte Tavleliden eller söder om Sjöfruvä-
gen eftersom det ligger för långt från centrum och kombinationen med daglig kollektivtrafik ger problem. Jag 
skulle aldrig rekommendera någon att flytta till Tavleliden pga. läget, brist på service, idrottsanläggningar etc. 
Hela upplägget med en utbredd låg bebyggelse talar emot god boendekvaltitet och hållbart stadsbyggande. 
 
Tomtebo (delarna söder om Sjöfruvägen) har mognat som bostadsområde. Sjöfruhallen med konstgräsplan 
har blivit den givna mötesplatsen. 
 
Sjöfruskolans skolgård har blivit en mötesplats för skolbarn (utanför skoltid).  
 
Viktigt för områdets fortsatta utveckling är 
 
*god kollektivtrafik, fler turer, särskilt snabbturer 25-30-35 in som 8:an kan ta -är för lång tid för att konkur-
rera med 10 min bil (eller 20 min cykel). 
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*goda förbindelser med närliggande stadsdelar som t.ex Ålidhem, Nydala höjd m.fl. Stor risk att Kolbäcksvä-
gen ombygd som E4 blir en barriär som gör att avstånden "ökar" och bilåkning blir ännu mer dominerande. 
 
*Låt de lokala idrottsanläggningarna försörja stadsdelen. Det är förstås lockande att hyra ut nybyggda hallar 
till lag i högre divisioner men vad blir miljökonsekenserna av detta? 
 
*I sin planering bör kommunen ha mer av en helhetssyn på områdena. Detta gäller att utgå från människors 
rörelsemönster/aktiviteter i vardagen. 
 
Områdena Ålidhem-Tomtebo har tillsammans ett bra serviceutbud och ligger i ett mycket attraktivt läge. Ty-
värr riskerar Kolbäcksvägen ombyggnad att splittra stadsdelarna snarare än ena. 
*Satsa mer på Ålidhem centrum och Ålidhem, här finns potential att försörja ett stort område. 
 
Tomtebo har en spännande utemiljö där det faktiskt finns något för alla åldrar. Utbudet är brett sommar som 
vinter -men går att förbättra ytterligar. 
Utmärkt fritidsområde, lite trafik, goda bussförbindelser. Vi saknar Livsmedelsaffär och annan service. 
Det som fattas på Tomtebo är en matbutik. Det är för långt till Ålidhem om man bara har en cykel. 
Öka belysningen runt och i gångtunneln. 
Öka serciven med att byta ut trasiga gatlampor. 
Sanda cykel- och gångvägar mer för att upprätthålla cykel- och gångtrafiken. 
Jag upplever extremt tidiga sopbilar (ex. 03.30) som störande i mitt bostadsområde. 
Bra med frånvaro av sk Centrumbildning med affärer (service). Fungerar bra för mig personligen att åka iväg 
för inköp. Erfarenhetsmässigt brukar centrum generera nedskräpning och samlingsplats för socialt utslagna. 
Därför uppskattar jag att detta inte finns. 
 
Dålig planering vad gäller genomflyt till Kolbäcksvägen. Köbildning och otydliga körhänvisningar. 
Livsmedelsaffär saknas, liksom naturlig samlingsplats typ "Ersboda folkets hus". 
Mataffär behövs. 
Dagligvaruhandel av livsmedel. 
Tomtebo är ett underbart bostadsområde. Välplanerat och lugnt. 
Det behövs en rondell vid trafikljusen: Kolbäcksvägen-Tomtebovägen. 
 
Det finns även stora behov av en cykel/gång-väg/tunnel vid bussvägen som går från OKQ8 över Tomtebovä-
gen mot Älvans väg. 
 
Hade varit trevligt med en liten sandstrand i Äventyrslekparken. 
Bygg viadukt från Älvans väg till Carlslid -det är här folk väljer att gå över. 
 
Bygg rondell i korsningen mellan Kolbäcksvägen och Tomtebovägen. Trafikstockning varje dag! 
 
Ett café och en matvaruhandel (större än nuvarande) hade varit välkommet. 
 
I övrigt; tryggt, vackert, välutvecklat -Bra jobbat Umeå kommun! 
Tråkigt att det är svårt att få förskoleplats i närområdet. Roligt att kyrkan fått en egen lokal i anslutning till 
skolan. 
Saknar "närbutik". 
Enda problemet jag upplever är trafikkorsningen Kolbäcksvägen-Tomtebovägen. 
 
Det är många hundägare i området men väldigt få soptunnor för hundbajspåsar. Jag tror det skulle ha en 
positiv effekt på antalet bajshögar som ligger omkring området. 
 
I övrigt nöjd. 
Skulle vara bra med fler bussturer på kvällstid. T.ex om man går på en bio som börjar 21.00 är det inte sä-
kert att man hinner med sista bussen hem som går 23.25. Då måste man ta taxi eller cykla hem, och cykla 
hem själv på kvällstid känns inte helt säkert som kvinna. 
Gång- och cykelvägar måste skyltas, så att alla typer av trafikanter vet vad som gäller. Är t.ex alla gång- och 
cykelvägar dubbelriktade? 
 
Skapa aldrig mer ett torg med butiksytor som saknar tillgänglighet för bilburna kunder! Ett missfoster! 
Tycker det är fel att bostadsrättsförening/samfällighet ska betala för snöröjning på "allmänna" cykelvägar 
som används av alla som genomfartsled. T.ex cykelvägen mellan brf Irrblosset och samfälligheten Lyktgub-
ben. 
Det stora problemet vad gäller trafik är korsningen vid Värmeverket. På morgon och eftermiddag kan det bli 
väldigt långa köer. Det tar tid och är miljövidrigt! 
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Det vore bra om det i framtiden flyttade in en livsmedelsbutik. 
Jag saknar en riktig livsmedelsbutik för oss som inte har bil. 
Jag har mindre bra promenad- och cykelmöjligheter vintertid. Cykelbanorna plogas för sent, dvs 8-9-tiden då 
man redan har åkt hemmifrån. Dessutom plogas huvudstråken men ej cykelbanor som är tvärgående till da-
gis, skola och bostad. 
 
Skolan har förutsättningar att bli en viktig mötesplats men den ligger centralt, är trevligt utformad men sak-
nar motions- och skidspår. Anslutning till Grössjönsspåren/Gimonäs milspår skulle behövas, dvs med 
belysning och barkfyllda spår då det är blöta marker. 
 
Jag är mindre trygg på gång- och cykelvägar eftersom cykelbanan över Vittervägen längs Alfens allée är farlig 
för barnen på väg till och från Tomtebogård eller Sjöfruskolan. Ungdommar som bor i slutet av Vittervägen 
kör ofta fort och visar ej hänsyn till barnen. På så sätt är blandat boende ej bra. (Låt ungdomar bo mer cent-
ralt, varför blanda?) 
 
Jag undrar varför kommunen lämnat ansvar för vatten och gatubelysning och avlopp till samfälligheter. Trots 
att vi betalar samma kommunalskatt som andra Umeåbor. (Vi hade nyligen ett vattenläckage som kostade 
160trk) Vi saknar dessutom kunskap om el, vatten och avlopp, vilket kommunen bör vara expert på. 
 
Kan vi göra avdrag i deklarationen för alla samfällighetsutgifter, som kommunen står för i andra stadsdelar? 
Det är väldigt roligt att det bor alla typer av åldrar här, barnfamilj, pensionär, student... ja, alla! 
Många bilar kör vid gårdar, det är stressande och farligt för barnen. 
Man saknar verkligen en mataffär på Tomtebo. Vi köpte nyss en bil för att kunna storhandla, känns tråkigt. 
Affär saknas. Varför tilläts LIDL att etablera sig på Ålidhem? Det var ju onödigt. På Tomtebo behövs affär -
både för att locka folk och för att minska utsläpp. 
Tycker inte att man behöver bygga så tätt. Bevara de få skogsdungarna som finns kvar för att öka trivseln 
bland de boende. 
 
Utvecklingen kring Nydalasjön har gjorts jättebra, har blivit ett mycket trivsamt område. 
Jag skulle rekommendera vänner och bekanta till Tomtebo men med lägre hyra och varmare lägenhet. 
 
Bättre målat på skåp och dörrar i lägenheterna. 
Det viktigaste är en affär i Tomteboområdet och Tavleliden. 
Livsmedelsbutik och bankomat! 
Önskar att bussturerna kunde börja gå hela vägen fram till Tavleliden. Önskar även bättre belysning längs 
Täfteåvägen vintertid. Likaså önskas att vägen som går från Tavleliden till Nydalasjön plogas och belyses vin-
tertid. 
Jobba för att en livsmedelsbutik skall kunna etablera sig här. 
Grönområdena är avgränsande för att vi trivs så bra! Tycker även att barnomsorgen är tillgänglig och bra! 
Tyvärr plogas cykelbanorna alldeles för dåligt för att det ska gå att cykla till jobbet på vintern. 
Skulle vilja ha fler "hundsoptunnor" på övre delen av Tomtebo, mot Tavleliden. 
Ang syftet med den gemensamma ytan: vi har en skogsdunge utan yta för någon gemensam yta för aktivite-
ter. Ej personligen något behöv av detta. Vi har stora ytor kring våra hus för gemensam användning. 
I dagsläget bor det mest unga familjer i området, lite mer blandade åldrar vore trevligt. 
Obs. En livsmedelsaffär (helst mindre köpcentrum) är nödvändig för områdets tillväxt. 
 
Naturen kring Nydalasjön är livsnerven. 
 
En brevlåda vid t.ex. Sjöfruvägen behövs. 
Trafiksituationen på Täfteåvägen är under all kritik på morgonen! (Trafikkö från korsningen Kolbäcksvä-
gen/Täfteåvägen fram till bussljusen och ibland fram till Vittervägen.) Samma gäller vid middagstid men då 
från andra hållet (stan) i korsningen. 
 
Livsmedelsbutik saknas helt och skulle verkligen behövas, så man slipper åka till Maxi eller Ålidhem för att 
handla. 
Bättre plogning av cykelvägar. Börjar jobba 06.45 på sjukhuset och det är nästan aldrig skottat. 
Behov av livsmedelsaffär inom området behöver tillgodoses!! 
Skotta snön tidigare på morgnarna på huvudcykelstråken mellan bostadsområden och skolorna så det är lät-
tare att ta sig fram på ett miljövänligt sätt! 
Mångfald. Rekreation. "Bo på landet"-känsla m. tanke på närhet till grönområden. 
Husen på området står alldeles för tätt och gatorna inne i bostadsområdena är för smala. Det är trångt och 
marginalerna är små när man ska köra in med bil. Det skulle vara mycket trevligare med mer "luft" mellan 
husen. 
Grannsämjan. 
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Viktigt att fortsätta bygga blandad bebyggelse, gärna flera hyresrätter så flera får tillgång till att bo på det 
här området. 
Högsta prioritet att öppna en mataffär! 
Sänk hastigheten på Tomtebovägen där det är 70. 
Bullerplank längs Tomtebovägen där husen ligger lägre än vägen och står relativt nära. 
Livsmedelsbutik/apotek/bankomat på området! 
Bättre belysning runt Nydalasjön. 
Jag önskar en livsmedelsbutik i området! 
 
Jag önskar mer soptunnor i äventyrslekparken. Ofta är befintliga soptunnor överfulla sommartid. 
 
Jag tror att en öppen förskola skulle underlätta i området. 
Närmare till matbutik. 
Kan Umeå kommun bygga en livsmedelsbutik med apotek på Tomtebo? 
Är relativt nyinflyttad men upplever att fördelarna med Tomtebo är närheten till naturen och att det är barn-
vänligt. Nackdelarna är den obefintliga servicen, saknar matbutik, fik, småbutiker och annat. Framförallt 
känns det tråkigt att man tvingas ta bilen för att handla (allt annat blir praktiskt omöjligt). Upplever även 
Tomtebovägen som starkt trafikerad. Sedan är tomterna väldigt små för alla radhus (som även de många 
gånger är små). Behöver man verkligen bygga så smått och tätt i Norrland? 
Jag skulle vilja ha en bra livsmedelsbutik i mitt näromåde. 
 
Jag skulle önska att det gick fler bussar till Strömpilen. Gärna från Nornaplatsen. Det skulle underlätta vår 
vardag då vi inte har bil. 
Det enda som kan kännas besvärligt, särskilt när det blir vinter och man inte gärna cyklar, är avståndet till 
Ålidhem Centrum och en större mataffär. Annars är jag mycket nöjd med Tomtebo och närheten till Nydala-
sjön. 
Jag tycker att ännu mer plantering av träd och buskar vore fantastiskt. 
Allt är mycket bra på Tomtebo. Men, det finns ett problem. Det saknar parkeringsplatser för gästerna, samti-
digt, om en familjö har två bilar finns det inte möjlighet att planera för dem i området. 
 
Det är ett ganska stort problem, därför om man lämnar bilen på gatorna blir man polisanmäld och det finns 
inget alternativ. 
 
Tack för kontakten! 
Närbutik vore önskvärt. 
Det behövs en livsmedelsbutik med bra sortiment som kan serva både Tomtebo och Innertavle. 
Korsningen Minderalvägen-Älvans väg/Tomtebovägen används av många (gång+cykel) men det är ganska 
farligt utan gång- och cykelväg. Tunneln är för långt bort. 
 
Trafiksituationen till Nydalasjön (parkeringen till lekplats, solviken-KFUM +kyrkstugan): För mycket korsande 
biltrafik på gång och cykelstråket. Det skulle vara bra att separera biltrafik mer, gärna på hela "gamla lands-
vägen" mellan parkeringen och Tomtebovägen -den används av många cyklister. 
Jag har bott på Tomtebo sedan 2001 i kedjehus och nu bostadsrätt oktober 2009. Det jag saknar är p-platser 
för besökande i mitt område. Trivs jättebra här med fina grönytor och Nydalasjön. 
 
Det jag kan sakna är en affär -konsum- och bibliotek men det finns ju på Ålidhem dit jag kan ta cykeln. Visst 
skulle det vara bra med en mötesplats -café där man kunde träffas el. dyl. 
Lägre taxa på bussarna! 
Jag bor på Vittervägen och jobbar på fsk på Tavleliden. Nu är det mörkt ute vilket gör att jag känner mig 
tvingad att gå längs landsvägen mellan jobb och hem. Känns alltför otryggt att gå cykelväg genom skogen 
mot Blåkullaområdet. 
 
Bor på Lerstenens område här på Vittervägen. Området är ALLDELES för mörkt för att känna trygghet kvällar 
och tidiga mornar. 
Fler dagisplatser och livsmedelsbutik skulle vara bra! 
 
Det är ett mycket trevligt område, fast det är byggt något för tätt ibland. 
Hur man upplever tryggheten beror på tidpunkt på dygnet. 
 
Vore trevligt med livsmedelsbutik med rimliga  priser och med fler studenter. 
För barnfamiljer behövs fler dagisplatser i närområdet. 
 
Nydalasjön skulle kunna nyttjas bättre vintertid via en upplogad bana, Umeå kommun sluta skylla ifrån er! 
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Promenaden mot Nydalasjön är tyvärr så att man knappt ser varken sjön eller solen -det är snarare en pro-
menad i skogen! Om folk fick möjlighet att gå och åka skridskor, spark mm. på sjön vore detta löst. 
 
Jag ska testa Grössjöns naturreservat, tack för tipset! 
 
Oroar mig för den ökade trafiken vid Nydalasjön när Kolbäcksvägen blir E4, tycker E4:an borde dras utanför 
stan. 
Bostadsområden ska vara trevliga och inbjudande. Plantera finare buskar. Ställ högre krav på hur det får/inte 
får se ut. 
En rejäl uppstädning i området! 
Jag som har barn vill gå ut med dem i ett trivsamt städat område -inte en soptipp och en sandlåda full med 
kattskit. 
Är inte Sjöfruskolan för liten? 
 
Variationen är viktig! Både i bostadsform och i husens utseende och placering. Med variation blir det aldrig 
tråkigt eller förutsägbart. Flera delar av Tomtebo (inte alla) är byggt för trevliga överaskningar och variation. 
 
Rent konkret så saknas dock (hyres)bostäder för stora familjer...13 m2 per person är i minsta laget även om 
antalet rum är många. 
Jag vill ha tillgång till ett riktigt utegym som är strategiskt placerad vid äventyrsparken, som skulle ha tillgång 
till följande: räckhåv, dip, situpbräda, repställning m. ett närliggande rep (alltså en lian), räckgång (alltså 
sådan som finns på Mimers skola), så att man slipper springa på skolor och lekparker! 
Det bästa är närheten till naturen och att området känns "luftigt", dvs att det inte är för tätt mellan husen 
samt att det finns få höghus. 
Större kontroll på katter som repar huven på bilen så gott som dagligen (Fällor, avlivning) 
 
Mopedtrafiken på cykelbanor är fullständigt ur kontroll. En olycka händer när som helst. 
 
Ett ökat antal ungdomar som driver runt på kvällar/nätter. Bemöt detta innan problem uppstår. 
Bygg en väg från Tomtebovägen/Sjöfruvägen till Kopparvägen/Malmvägen. Känns knepigt att ett så stort 
område, som fortfarande växer, bara har en väg in och ut. Detta skulle öppna upp mot stan så att det inte 
känns som "Tomtebo bakom skogen". 
Istället för nyckel kanske man kan använda ngt annat, låsa upp garageporten. 
Bygga ett större garage. Det är svårt att parkera och backa ut ibland. 
Fint område, lugnt och fridfyllt, trivs bra. 
Skönt med tvättstuga i samma hus som man bor i, skulle vara bra att göra. 
För mycket björnar och för lite blandplantering. 
 
Belysning på cykelvägar är inte bra ex. vid korsningar. Hög vegetation förekommer likaså. Nu kommer snön, 
vart brukar högarna vara i korsningar -mycket dålig sikt leder till olycksrisk. 
 
Korsningen Kolbäcksvägen/Täfteåvägen är en katastrof. Ändra pilmarkeringen. 
 
Det skulle vara trevligt om man plogade upp en bana runt Nydalasjön för promenader och skridskoåkning. 
Jag tycker att det är viktigt att man även i fortsättningen prioriterar snöröjning på cykelvägar. 
 
Jag uppskattar väldigt mycket att kommunen tillhandahåler ved vid grillplatserna. 
 
En brist är att lokalbussarna till Tomtebo ofta är av en typ som endast kan ta två barnvagnar, då det finns 
bussar som tar tre. 
 
Svårt att få dagisplats. 
Det är lång tid mellan sista ordinarie tur och nattbussen går på helgen. Det är den tiden som man behöver 
buss för att tonåringarna ska hem. 
Ja, jag skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till Tomtebo men bara de som har bil. Eftersom 
det inte finns affärer måste man veckohandla. Det blir för mycket kassar för att åka kollektivt. 
 
Vi trivs bra men saknar ett centrum, och är besvikna på att bygget av skolan blev försenat, och barnen har 
fått gå på Ålidhem. 
 
Miljön är dock trygg och många känner varandra. 
Livsmedelsaffär saknas. 
 
Nöjen saknas, t.ex en trevlig restaurant. 
Saknar matbutik. 
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Jag skulle velat ha samma tomt utan plötslig prishöjning. 
 
Saknar fortfarande lokaltrafik. Känns otryggt att skicka sina barn över mörklad korsning som trafikeras hårt. 
 
Närlivs eller butik i närområdet skulle vara önskvärt. 
Jag eller någon annan i familjen vistas aldrig på kvarterslekplatser eftersom det inte finns någon på Tavleli-
den. 
 
Jag känner mig mindre trygg på gång- och cykelvägar eftersom belysningen ofta är trasig. 
 
Information om det planerade gruppboendet har varit under all kritik! När vi fick (på husägarnas initiativ) till 
ett informationsmöte var kommunens representanter direkt otrevliga och nonchalanta. Vi känner fortfarande 
en stor oro för hur boendet kommer att påverka vår trygghet på området. 
Finns ingen hockeyplan med sarg som även kan användas på sommaren som inlinesplan. 
Finns det kvarterslekparker? 
 
Lite affärer borde inte skadat. Cykelbanan behöver renoveras snarast, kanske en tunnel eller bro vid kors-
ningen vid Ålidhem! 
Bra med trottoarer på områdets väg, man behöver inte gå i vägen med risk att bli påkörd. 
Korsningen Kolbäcksvägen-Tomtebovägen måste göras om. Det är väldigt mycket trafik där och vid rusnings-
trafik tar det mycket längre tid att komma igenom. 
Möjligheten att parkera sin andra bil är obefintlig! 
 
Väldigt bra grönområden för hundar. 
Ingen kvartersbutik= praodiskt med tanke på befolkningsgrad. 
Svårt att få dagisplats =uselt med tanke på att man vet hur mycket barn det bor här. 
Vi saknar, som bekant, livsmedelsbutik el. annan samlingsplats. 
 
Detaljplaneringen har i vissa områden varit alldeles för tät -vilket ställer till stora problem för snöröjning. 
Svårt för vår samfällighet att över huvud taget få ett företag att ta på sig röjning pga att det är så trångt. 
 
Saknar också grönyta inne i bostadsområden för barnen att leka på. 
 
Avårigheterna att få dagisplats är ett minus. 
I think there is too much building of new houses going on. That will destroy the value fo the lake as centre of 
recreation. Too many trees has been taken down already. So I'm thinking of moving away. 
Det finns för få besöksparkeringar. 
Det finns inga grönytor i närområdet. 
 
Mitt arbete är tillgängligt så länge jag kör bil. 
 
Det beror på vad mina vänner och bekanta är ute efter om jag rekommenderar dem att flytta till Tomtebo 
eller ej. 
 
Många delar av Tomtebo är alldeles för tätt bebyggt. Mycket asfalt och små grönytor i närhet till bostäderna. 
 
En del av bussarna som kör längs bussgatan har tidvis dålig ljuddämpning. Har man sitt sovrum nära en 
busshållsplats kan man bli störd/väckt. Mina småbarn har ibland vaknat strax efter 06 av brummande buss. 
 
Närheten till området kring Nydala och äventyrslekparker är guld värd. 
 
Bussförbindelsen till stan är bra. (Trots min anmärkning ang. brummandet) 
Jag skulle rekommendera mina vänner och bekanta att flytta till Tomtebo för det är lugnt och tryggt, men det 
är samtidigt ett tråkigt bostadsområde eftersom det inte finns café, affär eller restaurang och dyl. 
 
En (liten affär i området skulle uppskattas av alla som jag träffat som bor här. 
Dåligt upplysta cykelbanor (fr. centrum-hållet mot/via Ålidhem) 
Varför ör det alltid så att träd/träddungar sågas ner till förmån för hus? Kan ni inte spara mer grönområden i 
själva bostadsbyggandet. Blir alltid lika besviken att det rensas totalt på gamla fina träd/bärområden. Spara 
träd vid nyetableringar! 
 
Gästparkeringar saknas i vårt område "Sjöfrun". 
 
Mopederna som kör på "raka gatan" (genom området från Äventyrslekparken till ända fram till Tomtebovä-
gens cykelbana) borde få sänka hastigheten genom betong-"grisar eller annat som får dem att köra saktare. 
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Trevligt område. Lugnt och städat. Bra grannar. 
Behövs butik. Apotek. 
 
Bussen borde gå ända till Tavleliden. 
 
Behövs bättre belysning i skogsområden. 
Korsningen Kolbäcksvägen/Tomtebovägen behöver en rondell. Trafiken är för tät på eftermiddagar. 
Jag skulle rekommendera vänner och bekanta om man vill ha nära till friluftsliv, men inte om man vill bo nära 
stan. 
Vårt kvarter blev väldigt styrt i fråga om hustyp, färg, staket mm. Sen fick vi ej nen. gemensamhetsyta. Vi 
fick vänta 12 år innan busslinjen drogs närmare oss, skamligt. Vi har ingen affär. De flesta behöver bil för att 
ta sig till Strömpilen som är närmsta stormarknad. 
 
Är själv egenföretagare här på Tomtebo. Jag tycker att de få företagen som finns här på Tomtebo borde lyftas 
fram så att vi syns -skyltar vid Täfteåvägen. Så folk som ej bor här vet att det faktiskt finns pizzeria, frisör, 
kiosk osv. 
Jag trivs väldigt bra på Tomtebo. Jag har små barn och området känns väldigt barnvänligt. 
 
Ett stort plus är närheten till Nydalasjön och naturen. Det finns väldigt många småbarnsfamiljer som bor här 
och därför blir området vänligt och barnanpassat, det är lugnt på kvällar och helver och man känner sig trygg. 
Jag skulle rekommendera mina vänner och bekanta att flytta till Tomtebo under förutsättning att det går att 
lita på kommunens löften. 
 
Kommunen måste vara tydlig i sin presentation av tomter. Vi känner oss fullständigt grundlurade och skulle 
aldrig valt detta område/tomt om vi vetat att vi skulle hamna mitt i skogen och aldrig få tillgång till sol på 
uteplats/tomt t.ex efter jobbet. Ganska tragiskt då man gör sitt livs största investering och vi har också dis-
kuterat att begära skadestånd. Vi bor i Jättekastet 8 och man kan ju fundera över varför kommunen i 
spegelområdet nedanför avverkade skogen vilket ju framtvingade skapande av ett trevligt grönområde. 
Mycket trafik fram till Kolbäcksvägen. Cykelvägen plogas i vissa fall bara delivisa sträckor. 
Angående Tavleliden är det synd att det inte finns t.ex en liten fotbollsplan eller lekplats. Bussen lyser fortfa-
rande med sin frånvaro. Dålig information angående kommunens gruppboenden har lett till onödig oro och 
missförstånd. 
Jag tycker att alternativen "Promenad runt Nydalasjön" och "Nydalasjön" på vad jag uppskattar mest i sam-
band med mitt boende hänger ihop! 
 
Korsningen Täfteåvägen/Kolbäcksvägen är LIVSFARLIG! 
 
Vid infarten till Sjöfruhallen, snett mitt emot busshållsplatsen, genar skolungdomar över Täfteåvägen. Altså i 
kurvan. Helt livsfarligt! 
 
Alla besökare till denna sida av Nydalasjön måste köra bil genom hela Tomtebo och nästan till Innertavle för 
att parkera. 
 
Vi betalar alla kommunalskatt! Då blir det konstigt om vissa områden både skall betala själva för skötseln av 
gemensamma gator och dessutom andras gator genom skattemedel. Så är det för tillfället för vissa områden. 
Antingen sköts gatorna via kommunen, altså gemensamt, eller så ska alla områden/hushåll betala för gatorna 
på kvarteret. 
Skulle vara trevligt med café (restaurang) vid Nydala kanske vid äventyrsparken samt göra det badvänligt 
där. 
Dålig snöröjning. 
 
Apoteket är mindre tillgängligt eftersom det har så korta öppettider. 
 
Skulle önska en "ringledsbusslinje" mellan stans köpcentrum (centrum-Strömpilen-Ersboda). 
 
Trafikproblemen (buller och köer) behöver åtgärdas. Bullerplank längs Tomtebovägen behövs. 
 
Förbättrad tillgänglighet till Bibliotek (utökade öppettider). 
Ett centrum med mataffär. 
Ett levande centrum önskas. Livsmedelshandel önskas. 
Dags för en mataffär!! 
 
De nya radhus/villor som kommer att byggas måste ligga en bit ifrån varandra! Spara skogspartier, planera 
lekytor mellan flera radhus och inte bara garage eller parkeringsplatser! 
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Ingen vill köpa radhus för 2,5 miljoner kronor och bara ha 2 meter gräsmatta och titta i grannens fönster eller 
ha en busshållsplats precis vid sin egen entré. 
 
Det är inte konstigt att många nya radhus har varit svårsålda i Nydalaviken. 
Det är otroligt irriterande att jag och min sambo inte har någon täckning på våra mobiltelefoner hemma i 
lägenheten, trots att vi båda har Telia, riktigt dåligt! 
Vintertid är det dåligt att det tar lång tid innan snön har plogats bort, eller att det blivit sandat om det är is-
halka. Speciellt skogsvägen mot Älvans väg, där mycket transporterar sig hela tiden via cykel, promenad, 
barnvagnar och löpning. Där kan det i långa perioder vara helt oplogat. Likaså är belysningen dålig på den 
skogsvägen. Många lampor, ofta flera i rad, är trasiga och då är jag rädd att gå där i mörkret. 
I urge you not to build the projected road between Innertavle and Carlshöjd. It is unnecessary and would 
destroy a beautiful stripe of nature! 
 
This area needs a shoping ariea (at least for food), some culture and possible restaurants. 
 
The cycle path into the city needs repair in places! The crossing need to be safe and the snow remowal of the 
cycle path should have priority all the way to Innertavle. 
Det finns fortfarande ingen busslinje till Tavleliden. Hur ska man bo här om man inte har bil, ingen cykel eller 
är över 73? Hur bra stämmer detta överens med kommunens miljötänkande? Man är ju bara tvungen att ta 
bilen. Jag skulle gärna åka buss. Var finns info om när bussen kommer hit? 
 
Skulle inte flyttat hit till Tavleliden om någon från kommunen hade berättat att i gruppboendet längst in på 
området möjligtvis ska ha inneboende från rättspsyk. Det behöver inte vara från rättspyk -det räcker med 
vanliga psykpatienter. Och info om detta är under all kritik ifrån er! 
Den gemensamma ytan är ett påtvingat umgänge för att kommunen vill spara pengar. Gemensamma ytor 
ska betalas och underhållas med skattemedel. 
 
Märkligt upplägg med olika förhållanden inom samma stadsdel vad gäller gemensamhetsanläggningen. 
Badstrand vid Nydalaviken (änden av sjön nära äventyrslekparken) önskas. 
 
Öppna bussgatan mot Carlslid (Innertavlevägen) för biltrafik -det skulle avlasta korsningen Tomtebovä-
gen/Kolbäcksvägen. 
 
Jättebra med beachplanerna vid sjön, dock saknas linjer runt planerna. 
 
Liten grusplan för fotboll och andra aktiviteter -för spontan idrott/lek, dvs en/flera planer som ej är boknings-
bara för lag hela kvällarna. 
 
Samlingsplats med restaurang/kvarterskrog. 
Det finns bara en återvinningsstation i hela Tomtebo och den är inte tillgänglig för oss som bor på Sjöfruvä-
gen. 
Tyvärr är området alldeles för tättbebyggt. Det finns inga grönområden/skogspartier mellan kvarteren. Hur 
ska området se ut om 10-15 år? Då vill jag inte bo här. Tänk när alla småbarn kommer upp i tonåren -då är 
jag rädd att det blir ett mycket stökigt område. 
 
Synd att alla kvarter är byggda i räta linjer. Området är därför mycket blåsigt. 
 
Det bör sättas upp hinder på cykelvägen från Nornaplatsen till Carlslid så att mopeder/EU-moppar inte kan 
köra i 50-70 km/h. Snart händer en olycka! 
Mycket trivsamt område. Jag trivs där jag bor. 
Jag bor i den äldre delen av Tomtebo i ett mycket vackert uppvuxet område. Tycker det är mycket fint här 
men är kritisk till hur man bygger/byggt i de nyare områdena: för tätt, dåligt med grönytor och träd. 
Vi har inga farthinder eller dyl. där vi bor, det kan förbättras. 
 
Trivs på många sätt bra bär men ett stort och väsentligt problem är snöröjning och sandning, som är i stort 
sett obefintlig. Bor på Grottvägen och arbeter på NUS vilket är perfekt. Cykel och gångavstånd. Dock ej roligt 
att pulsa i djupsnö i 45 min och anlända svettig till arbetet. Ej heller roligt att -med fara för liv och lem -halka 
fram på isen. Förstår inte varför just vi är negligerade.  
 
Det är resursslöseri att lägga ned så mycket energi på att informera i skolor mm. om gående  bussar när ni 
sedan inte möjliggör cykling och promenad genom att helt strunta i snöröjning samt sandning. Det kommer 
att hända fler olyckor, var så säker. Det måste finnas möjlighet att omfördela resurser så att även vi får plo-
gat. Vi betalar faktiskt också skatt. 
Vore önskvärt med större utbud (finns ngt alls?) för sport/fritid på Sjöfruhallen. 
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Borde inte ett bostadsområde av Tomtebos storlek med antalet boende ha ngn slags livsmedelsbutik etc? 
Situationenen med barnomsorg och skola har legat efter i planering mot behov. Flera års väntetid på förskola. 
 
Det är långt till närmsta livsmedelsaffär (OKQ8, Ålidhems C). Kiosken på Tomtebo kan inte räknas. 
 
Korsningen Kolbäcksvägen/Tomtebovägen är katastrof. Ibland kö så långt som till Sjöfruvägen. Eftersom bil 
är nödvändigt för att kunna bo här borde den enda vägen härifrån vara en större prioritet. 
 
Det vore bra om det gick att ta sig till Strömpilen kollektivt. 
Det är mycket märkligt att bara vissa kvarter måste ansvara för gator och belysning på sitt område. 
 
Varför samfällighet bara på vissa områden? Antingen skall alla eller inga tvingas till detta. I övrigt är jag 
mycket nöjd med mitt boende på Tomtebo. 
Jag cyklar på sommaren till barnens förskola/skola och arbetet, och åker oftast bil på vintern. 
Trafiksituationen vid Tomtebovägen-Kolbäcksvägen är länga köer på morgonen. Känns ibland som en farlig 
korsning. 
Det byggs för tätt, gröna områden och trädgårdsutrymmen för husen är för små. 
Återvinningsstation måste byggas närmare samtliga boende på Tomtebo. 
 
Livsmedelsbutik bör ges möjlighet att etablera sig på Tomtebo. 
 
Mer frekvent kollektivtrafik sommartid. 
Det är för mycket trafik längs Tomtebovägen. Vägen mot Täfteå. Det bör byggas fler vägar/infarter in till 
Tomtebo som minska köerna. Jag bor längs den vägen och bullernivån är hög. Bygg ett staket längs Kol-
bäcksvägen! Jag tycker också att det är vansinnigt att det byggs så att bilarna och inte lekparker är i mitten 
av ett kvarter. Är bilarna mer viktiga än människornas trivsel? 
 
Vintertid skulle det vara perfekt med ett uppkört skidspår inne i skogen från Tomtebo till Nydalaspåren! För 
alla de som vill åka skidor och som vill slippa åka på sjön där alla ändå går i skidspåren. Bra för folkhälsan! 
 
Jag tycker också att Nydalasjön borde plogas så att barn/vuxna kan åka skridskor. 
Mataffär saknas. Beroende av bil för att kunna handla. 
 
 


