
Fördjupad översiktsplan Morgongåva

Vilket kön har du?

Namn Antal %

Kvinna 54 60,7

Man 31 34,8

Annat alterna�v 1 1,1

Vill ej svara 3 3,4

Total 89 100

Svarsfrekvens

100% (89/89)

Ålder?

Namn Antal %

Under 15 år 0 0

15-24 år 4 4,5

25-34 år 12 13,5

35-44 år 30 33,7

45-54 år 18 20,2

55-64 år 16 18

Över 65 år 9 10,1

Total 89 100

Svarsfrekvens

100% (89/89)

Samhälle Vad tycker du kännetecknar Morgongåva?

Adlibris och Apotea

Nära �ll naturLogis�kcentrum

Liten ort, trygg

Många arbets�llfällen. Vacker natur. Lungn miljö. Lite kriminellt. Bra kommunika�oner. Lugn och tryggt.

Fin natur. Arbete.

Vackert namn.



Sjöarna

Lugnt o tryggt, de flesta känner varandra o tar sig �d a� prata om di� o da�. Det innebär a� vi också är observanta o
märker ganska snabbt när nåt inte stämmer.Saknas bostäder, såväl villor (stora/små) o lägenheter, o då hyresrä�er som
folk har råd a� bo i. Många äldre (bla vi) vill sälja huset o hyra en lght av Hebygårdar (inte privat el köp). Finns det större
utbud av dessa, så kommer det bli lediga hus, o vi får en bä�re snurr på bostadsmarknaden.Alterna�va samlingsplatser
inomhus (MSK har för uthyrning samt Minken) men ingen av de tar e� större sällskap. Skulle vara trevligt med lite
uppsnyggning av olika områden: vass vid Axsjön, blommor vid ’huvudgatan’ Ramsjövägen o nya parken ....
containerområdet är o�a bedrövligt ..Finns mycket go� a� säga, o saker som kan förbä�ras.

Sjöar, näthandel

Det öppna

Natur nära

Det är nära �ll naturen. lungt och tryggt för barn och bra pendlingsmöjligheter �ll fyra städer.

Närhet �ll naturen och sam�digt närhet �ll stora städer åt flera håll.

En levande landsbygd.

Närhet �ll både storstad och storskog. Levande lantbruk i samhällets omedelbara närhet.

Sjöarna

Litet

Adlibris, Apotea, candystore, Ica nära Per-Erics livs.

De vackra sjöarna

Företagen Och namnet

Msk och E-handel

Jobbmöjligheter, fin natur, nära �ll större städer.

Vacker natur med 2st sjöar.Har enorm poten�al a� utveckla ortem för Uppsalsbor mfl. som genererar stora
ska�eintäkter.

Det är rent och fint här + a� det finns trevliga folk.

Axsjön och Ramsjön.Företagsanda.

Bra blandning av landsbygd och tätortBra kommunika�onerLevande lantbruk nära tätort

Naturen - sjöarna och närheten �ll strövområden. Goda arbetsmöjligheter.

Trygghet, naturnära, ordningsamt

Våran natur

Sjöarna och industrin.

Starkt byalag, företag som skapar �llväxtmöjligheter för kommunen.Lokalt engagemang.

Företagande.

Sjöarna och hockeyrinken som tyvärr har rivits

Det vackra namnet och de två små sjöarna.Länets bästa Ica-bu�k.

Gemenskap, tryggt, sjöar, för alla

Sjöarna

En infly�ningsort med otroligt bra förskola och skola.

Viljan �ll gemenskap



Vacker natur

Stora företag, företagssamhet

a� det finns både tåg o buss och affär o resturang o fikaställe.

Genomfartsstad. Småstad med kvalitetsaffärer. Lite tråkig. Lagerarbeten. Fjärdhundraland

Natur- och landsbygdsnära.

Sjöarna och industrin

FöretagarandaSjöarna

I stort e� trivsamt samhälle!

sveriges vackraste

Två insjöar, en del av Uppland och svensk kultur. E� litet samhälle med en annan känsla än stadsmiljö - mer av alla känner
alla. En rela�vt hög medelålder hos befolkningen.

Folktomt, nedåtgående spiral, Karlssons stängde.

Lugnt och naturnära

Sjöarna givetvis. De är tyvärr väldigt e�ersa�a det skulle behövas en långsik�g skötselplan. Skolan är också vik�g.

Ja, vill se en bä�re Morgongåva i fram�den.

Järnvägen med sta�on

Framförallt den E-handel som finns. Men också den varia�on som finns, med olika ak�viteter.Jag tycker också a�
Morgongåva skola är något som s�cker ut. En fantas�sk skola med bra rektor, engagerad personal och e� enastående
läge! Hur många har ha� sjöutsikt från si� klassrumsfönster?

Läget med sjöarna

För många nya byggen. Kommunen förstör vår miljö genom a� sälja ut områden som har varit �llgängliga för
lek,spel,pulkaåkning och skridskoåkning!

E� mindre samhälle i omvandling från pensionärer �ll barnfamiljer och yngre arbetare.Lite nybyggaranda och ganska
spre�gt på sina håll. Finns ingen rik�g röd tråd.

Dystert och nergånget inte alls inbjudande a� åka in eller förbi längst vägen

Bra sammanhållen tätort med vackra omgivningar och sjöar. Bra privat service med matvaruaffär, flertal restauranger,
minigalleria med godis mm. Direk�åg �ll Uppsala på 25 min.Expansivt med över 1000 arbetsplatser på några få år.

Trevligt men svårt a� känna sig som en del av samhället som nyinfly�ad. Väldigt bra skola. Väldigt bra med tåg �ll Sala
och Uppsala.

Tillväxt

Vacker ort med två sjöar. En ort som växer, alla lägenheter och hus säljs direkt.En väldigt bra ICA affär.

Internethandel

Morgongåva växer och blir allt större. Vårda sjön som finns den är inte a�rak�v som den är nu. Den är knappast synlig nu.
Röj och fixa �ll den så den syns.

Driv

Ortens placering

Vi kanske bryr oss om varandra lite mera än stora samhällen. Alla vet allt om alla (haha) kan ju vara både posi�vt och
nega�vt.

Glada medborgare och bra sammanhållning.



Vackert namn. Järnvägen har en sta�on här. 2 vackra sjöar. Inget centrum. Mycket trafik med tung last som kör för fort
igenom. Skylt med Gravplats.

Enkelt a� bo och leva.

Inpendlande arbetskra� �ll stor del

Liten plats med bra kommunika�oner. Litet är posi�vt. Direkt närhet �ll natur for�arande, men oroas för a�
företagsparken tar över och förstör omgivningen och det som gör Morgongåva �ll en bra plats a� leva på. Vackert ifall
man bortser från enorma byggnader som inte alls passar in i samhället. De borde ha u�ormats på e� mycket bä�re sä�.

Extrem utvecklingspoten�al �ll a� bli en expansiv boendeort för Uppsalabor.

Det borde finnas nån trevlig pub för dom som vill umgås med en längre öppe�d bl.a mer utbud

Apotea och Adlibris. Det ligger fint mellan två sjöar.

Arbetssamhälle. Finns stora företag på orten.

Sjöarna

Finns stor möjlighet a� utveckla samhället

Järnvägen.

Naturnära boende med flera sjöar och närhet �ll Uppsala, snabb tågförbindelse.Goda möjligheter �ll jobb genom Adlibris
och Apotea.Bra servicemöjligheter med både ICA-bu�k och bensinmack m.m.

Vad är vik�gt för a� du ska trivas på din ort?

Här finns allt. Ica med e� mycket bra sor�ment, pizzerior, veterinär och Candy.

TrygghetService som affärer och post med goda öppe�derDagis och skola

A� service finns nära, a� inte vara tvungen a� åka iväg för a� u�öra vardagliga saker som tex besöka bank osv

Det ska vara lugnt och tryggt så man kan vistas ute även kvälls�d. Det ska finnas en mat bu�k. Och frisör och div. cervice.

A� det finns saker a� göra och där man kan handla. En ny lekpark och e� mindre varuhus typ som Karlssons.

Områden a� umgås på.

Fin omgivning, bebyggelse. Bra livsmedels bu�k. Bra skolor.

Tillgängligheten

Bostad o området, kommunika�oner, lugn o ro

Natur, arbete, ak�viteter

Bra samhälls service, och närheten �ll naturen

Lugn och ro.

Välfungerande skola och affär. Ak�viteter för barn i olika åldrar, allt från lekplats �ll ungdomsgård.

E� stort utbud med/av service.Natur.Saker a� göra för barnen. Sommar som vinter.

Grundläggande service av bra kvalitet. Goda kommunika�oner. Möjlighet �ll meningsfull fri�d utan a� behöva åka
härifrån.

Sjöarna

Närhet �ll saker. Bra för barnen

Ak�viteter, lekplatser för barn. Bra elljusspår. En härlig park. Bra badplats. Hockeyrink.

Gemenskap, mysiga ställen a� träffas på som parker och lekparker, bra grannsämja, tryggt samhälle



För a� jag ska trivas så villl jag a� man satsar på orten och hela �den försöker förbä�ra.

Tryggt

A� det finns ve�ga saker a� göra för främst barn och ungdomar. Skandal som det är på ytan där rinken borde stå. Här
borde morgongåva få en mul�arena lik Hebys. Alt en basketplan vilket intresserar massor just nu

Levande företags och föreningsliv. Närheten �ll sjö och natur. Fram�dstro.

Bra och rustad skola. Tillfälliga baracker ersä�s med permanent byggnad och hela Morgongåva skola förtjänar a�
renoveras.Tunnel under riksväg för lastbilar, bilar och gc.

Samma som innan.

Närhet �ll naturen.

Bra service på ortenRestaurangerBra kommunika�onerGod sammanhållning på byn

Utökad servicebild - post apotek - a� kunna nå vårdcentralen med buss som �digare.

A� det känns tryggt och organiserat. Tillgänglighet för alla åldrar, a� det finns ak�viteter och samlingsplatser för lek och
umgänge. Städat och rent.

A� det finns arbets�llfällen och idro�smöjligheter.

A� kommunen sköter om grönytor, i anslutning �ll Axsjön invid RV 72. A� kommunen bygger infrastruktur och bereder
mark för nya villatomter. Tar fram e� förslag för planfri korsning vid magasinet.RV 72. Belysta övergångsställen i
anslutning ill pendlarparkeringen vid magasinet och infarten �ll företagsparken. GC väg i anslutning �ll järnvägsövergång
vid Apotea. Bä�re trafiklösning vid Apotea, ev en trafikrondell. Solpark skymmer sikten för trafikanter.

Det ska finnas ak�viteter a� göra som hockey på vintern elljusspår, kanske en utomhusarena där man kan spela basket
streethockey. En rik�g lekpark för dom mindre barnen.

Trafiksäkerhet , promenadslingor med natur och ak�viteter för barn

Tågstoppet, Ica-bu�ken, ”Gallerian” flera matställen. Utbudet helt enkelt.

Bra kommunika�oner, välordnad och trygg miljö, bekvämlighet så som affärer, pendlingsmöjligheter, bra skola och
omsorg i stort, gemenskapsutrymmen och flexibilitet i kommunen

God social service, mataffär, fin utemiljö, ungdomsgård, sporthall. A� känna trygghet.

Bra skola och förskola, bra kollek�vtrafik, bra promenad vägar och en bra lekplats. Bra fri�dsgård!

A� det finns en plats a� samlas på

Ak�vitet för barn (eller möjlighet i närliggande ort) så som dans etc.

Cykelbana mellan vi�nge och morgongåvaBra service

a� det finns en icaaffär o buss o tågmöjlighet.

Bra affärer, restauranger, rent och snyggt. Evenemang, happenings. Bra service.

A� det finns skola, mataffär, bra pendlingsmöjligheter, fin natur, trevliga promenadvägar och ställen a� springa,
restaurang/café, fri�dsak�viteter för barn och lekparker. Trevliga grannar och ak�viteter på orten.

TrygghetskänslaKulturarv

Promenadvägar! Fina allmänna platser!Hoppas a� distriktsköterskan öppnar i Morgongåva igen e�er pandemin!

a� candy och ica har öppet 24/7

Trygghet, samvaro och �llgång �ll service på orten.

Bra kollek�vtrafik. Serviceutbud, träningsmöjligheter.

Lu

Först och främst trygghet och sen jobb.



Tryggt och säkert, trevliga grönområden, �llgänglighet �ll affär och närservice.

A� det känns välvårdat och �llgång �ll förskola och skola. Tycker även a� det är e� extra plus för a� Minken finns.

Känna a� jag får vara med och tycka �ll innan saker bara genomförs. Lugn och ro där jag bor. Upplysta gator, snöröjning
som fungerar och en trygg �llvaro.

Trygghet.Bra kommunika�oner både vad gäller vägar och internet.Bra skolor.En kommun som hjälper istället för stjälper
såsom fallet tyvärr är med Heby kommun.

Trygghet och säkerhet

Bra skola.Samlingslokal som mötesplats.t.ex �dningsläsningshörna, låna datorer mm.Tunnel under järnväg och riksväg
bredvid ICA.Bostäder som byggs ska inte vara den typ av ʺbarackerʺ som byggts på senare �d, är det ens �llåtet?

Ak�viteter för barn och vuxna. Gemenskap och delak�ghet. Gångavstånd �ll skola och kollek�vtrafik. Nära naturen.
Lugnt.

Närhet �ll ak�viteter för barnen och mig sjölv

Gemenskap med människor som bor i samhället.

Service

Satsa lite på blommor och planteringar. Gör morgongåva mer a�rak�vt ��a på Salas fina planteringar.

Fri�dsak�viteter

Litenheten

Kommunika�oner och affär. och det funkar bra handlar o�ast lokalt. särskilt i dessa �der med Corona

Vacker miljö, sammanhållning i byn, lugn �llvaro, lite kriminalitet. A� det finns fungerande verksamheter, �ll exempel
förskola, skola, ungdomsgård, daglig verksamhet osv.

Tåget som går �ll Stockholm skulle stanna för a� lämna /hämta passagerare. Sänkt has�ghet på vägen, kanske fartkamera
skulle hjälpa. En samlingslokal för alla så a� vi kan umgås ʺliveʺ.

A� känna sig trygg.

Trygghet och utbudet av service

A� skogen får vara kvar. Nu huggs det ner alldeles för mycket träd i en enorm takt. Direkt miljöfarligt ifall man ser �ll
långsik�gt miljöarbete, vilket vi måste ha för mänsklighetens överlevnad. Hänvisar även �ll Agenda 2030.

Tåget skola

Trygghet, bra underhåll av samhället och bä�re belysning i centrum.

A� göra hundgårdar finns ju utrymme för det både i Morgongåva o Heby

Service fri�dsmöjligheter rent och städat.

A� den känns trygg.

A� det ska vara fint t.ex. Inge skräp, ordentligt med lampor, soptunnor, bra vägar a� gå på/cykla på

Fina tomter och fint byggda kommunala lägenheter.

Kommunal närvaro av alla de slag. A� området sköts om (klippning, sko�ning, sandning, asfaltering). Skulle vara bra om
man kan genomföra gemensamma insatser med Polisen som man gjort i nästan alla orter i kommunen, utom
Morgongåva såklart. Många kör fort generellt och även när alla skall stressa ut från jobbet, dödsolyckor har ju redan ske�
i dessa trafikflöden.Utveckling inte avveckling, etablera mer a� göra både för unga och alla i största allmänhet.A�
förskola, skola och vård utökas och inte stängs mer än redan ske� och fly�as �ll Heby. Vänd utvecklingen istället, det har
aldrig funnits e� större underlag av (barn)familjer m.m. på länge.Underlä�a för de företagare som finns på orten, särskilt
de med samhällsservice såsom matburik. Verkar för a� fler skall kunna etablera sig.



Vad kan förbä�ras i Morgongåva?

Trafiken och gående.

Allmän uppfräschning Trevligare genomfart

E� roterande kommunkontor vore en god service

Axsjön behövs rensas och muddras så vi kan fortsä�a bada där. Något måste göras vid järnvägsövergången där är kaos
när arbetarna slutar på Apotea och adlibris.

En ny lekpark och en rik�g hockeyrink! E�ersom det inte finns någon cykelväg �ll Vi�nge, då måste man ta bilen för a�
åka skridskor eller leka i en vanlig och fräsch lekpark.

Någon lekplats för barnen! De som finns är skitgamla och knappt värda a� kalla lekplatser. Dessutom togs rinken bort för
en ”grön mötesplats” som mest ser illa ut.Morgongåva växer och barnen behöver ak�viteter!

Vackrare omgivningen

Oj, skrev i första rutan

Lekparken där rinken låg som aldrig blir klar

A� det byggs en hund rastgård, det finns myckethundar i Morgongåva.

En ordentlig lekplats för barnen! Rinken behöver sä�as �llbaka och underhållas. Håll rent och snyggt vid Axsjön vid
genomfarten. Bygg inte bort lekplats och grönområden för a� slå upp fula flerfamiljshus.

Trafiksäkerheten vid järnvägen.

Trafiksitua�onen. Skötsel av allmänna ytor, t.ex. vid Axsjön. Bä�re va�enkvalitet i sjöarna. Fler bostäder.

Sjöarna, en gångväg längs axsjön

Fler och bä�re lekparker. Fler cykelvägar så a� barnen kan ta sig säkrare �ll lekparker/varandra. Hundbad i närheten av
vanligt bad

Lekplatser, parken bakom Ica, badplatsen, elljusspåret.

Tro�oar på gatan förbi Ica, färdigställ grönområdet bakom Ica och gör även en rik�g lekpark samt och bänkar och bord i
anslutning �ll lekparken, utny�ja läget vid de två sjöarna och gör iordning ytor vid dessa, sälj fler tomter och bygg fler
1:or och 2:or så fler som jobbar på Apotea, adlibris fly�ar hit så Morgongåva växer och utvecklas

Sjöarna! Tyvärr håller Axsjön på a� växa igen, a� man fixar den befintliga badplatsen med a� rusta omklädningsrummen,
öppnar upp kiosken och gör det mer a�rak�vt. Satsa på barnen med en rolig och inspirerande lekpark.

Lekplatserna ser väldigt slitna ut. En hundgård skulle vara toppen.

Mul�arena med konstgräs och basketkorgar samt fotbollsmål

Badplatsen och sjön! Jag har bo� på prov här hos min pojkvän under sommaren och har inte ens vågat doppa tårna på
hela sommaren. Jag åkte och badade på annan ort!

Skapa kommunala tomter. De få som finns kvar är ej intressanta. Tex. de vid va�entornet säljs �ll Hebygårdar som bygger
lika boende som finns in�ll tågsta�onen.Skapa möjlighet a� stanna bilen vid Axsjön och gör en fin samlingsplats där som
ni �digare utlovat e�er a� cykelvägen skulle vara klar.

Trafiksitua�onen vid järnvägenAxsjön behöver omvårdnadUtsikten från vägen mot Axsjön Va�enkvalitén i bägge sjöarna

Underhållet av sjöarna

Lekplats för barnElljusspårets underlag

Öppna gamla kampingen genom a� skaffa några Ställplatser för husbilar. Elstolpar finns ju redan. Bra för samhället a�
turister kan stanna �ll. Tills på våran byggd med runstenar, älgparken osv. Kostar inte mycket a� ordna men kan göra
mycket för bygden.



Hockeyrinken saknas.Axsjön håller på a� växa igen.Mtb-spår och pumptrack.

Det saknas en samlingslokal för allmänna möten.

Mera för ungdomarna a� göra.

Underlä�a företagande. Samt a� se över den hemska trafiksitua�onen genom och i Morgongåva!

Lekparker. axsjöbadet där hela stranden skuggas av höga träd. Hockeyrinken måste �llbaks där den stod för det var den
ända samlingsplatsen för barn och vuxna på vintern. En skatepark hade varit kul. Mer parker med si�platser och kanske
en fontän. Röja och fylla upp vid axsjön längs 72.

Fly�a övergångsstället vid candy �ll my kök och bar infarten , hundrastgård och en ny rink !

Inte kommunens ansvar men den kons�ga 30-sträckan genom samhället.Svårigheter med långa vänte�der vid
bomfällning. Man missar tåget om man inte är där i god �d och hamnar på fel sida av spåret.Om det går a� förbä�ra
badva�net.Ta bort det fula gamla folkets hus, det ser förskräcklig ut.

Underhåll av grönområden och sjöar, fler hyreslägenheter, bostadsrä�er, villor.

Snygga upp vid och i sjöarna.Bostäder.Och det ”nya” grönområdet vid gamla rinken!VAD är det som händer där?
INGENTING!

Lekplatsen arbetet har stå� s�ll hur länge som helst. En gång- och biltunnel under järnvägen. Avskjutning av va�enfågel i
Axsjön för a� minska va�enloppor och hjälp med a� minska algblomningen A� bygga en gångväg innanför tro�oaren
mellan Strandvägen och pizzerian då bilarna och lastbilarna kör så oroligt fort och det är flera barns ändå väg �ll skolan

En lekpark för barnen som är mer än 1 gunga. Det bor många barnfamiljer här men det finns ingen plats a� samlas kring.

Väglösningar. Jag bor på strandvägen och min do�er går i morgongåva skola. Hon måste gå längs en smal tro�oar där
bilarna kör runt 90 km trots a� det är 50 som gäller. Det skulle behövas e� räcke mot vägen så hon och de andra barnen
som tar den här vägen tex inte kan halka och ramla ut på vägen eller ramla med cykeln ut på vägen. Säkra vägar �ll skolan
behövs.E� rik�gt bibliotek saknas också. Allt vik�gare också nu med möjlighet a� jobba hemifrån, vilket säkerligen
kommer hålla i sig även e�er corona

Cykelbana mellan morgongåva och vi�nge. Fler tågavgångar kvälls�d

mer övergångsställen tex vid ics pererics

Mer restauranger, större Ica affär. Hålla Axsjön fin.Saknar affär som Karlssons.

Bä�re badplats, en bu�k - som Karlssons. Mer vandringsleder.

Fler tågavgångar, mer promenadvägar/s�gar (ex större möjlighet a� promenera nära sjöarna), bä�re möjligheter �ll
löpning när det är mörkt, färre okopplade hundar och hundbajs, större möjligheter �ll sport och fri�dsak�viteter för både
vuxna och barn.

Fixa en skatepark vid Allévägen! Det kommer a� dra massor med folk från alla håll, själv åker jag �ll Avesta med kidsen
nu!

Trafiksitua�onen runt järnvägenMånga som bilpendling �ll Adlibris/Apotra, sä� in särskilda pendlingsbussar för dem

A� det fina som finns sköts om! Ta ner döda träd, klippa gräsytor, kanske lite blomplanteringar!

öppna karlsson igen

Tillgången �ll sjöarna och deras �llgänglighet - dom kan bli renare och mer badvänliga.

Cykelväg �ll Vi�nge.Bibliotek.Vårdcentral.Apotek.Gruppträ ningsmöjligheter, fler småföretagare/arbetsgivare
(kontorshotell finns!).Affär med utbud för trädgård och hus/villa.Sopsorteringen bakom Per-Erics är o�a skräpig. Man kan
inte lämna ljuskällor och elektronikskrot där.

Saknas e� centrum i samhället, en naturlig samlingsplats.

Järnvägspassager. Det är stor skam a� det inte är planskilt alla övriga samhällen har det.



Idag är vi många som reser �ll Uppsala bara för a� jobba och har ingen plats som man kan vänta tåget framförallt på
vinter är det jä�e kallt därför behöver vi järnvägen huset som värmer oss.

Bygg fler cykelställ på pendlarparkeringen. Cykelställen ska förstås vara försedda med regnskyddande tak lika dem vid
busshållplatsen i �ll sta�onen. Fast där är det tak bara över en mindre del av cykelställen.

Fler sopkorgar längs vägen mellan busshållplats/tågsta�on och Adlibris och Apotea. Upplever a� det är mycket skräp som
slängs där, som inte kommer från byn (typ kaffemuggar och påsar från Pressbyrån).I övrigt är det en hel del belysning som
skulle behöva ses över som dels är oerhört energikrävande, men som också lyser upp dåligt (tänker framförallt på
gatubelysningen längs landsvägen, iaf öster om samhället, samt i elljusspåret). A� investera i LED-lampor kostar en slant,
men man räknar hem det ganska snabbt.

Bä�re belysning (byte �ll LED) dels inne i samhället men även elljusspåret skulle behöva ny belysning. E�er
skogsavverkningen så förstördes MTB-spåret som jag gärna skulle se en upprustning kring. Då det körs med hög has�ghet
genom Morgongåva å skulle en has�ghetssänkning vara bra innan det händer en olycka med a� något barn blir påkört.
Spelar ingen större roll a� det finns stoppljus när bilar och lastbilar kör mot rö� i närmare 70km/h

Medbestämmande innan beslut genomförs, sälj inte bort vår pulkabacke bara för a� poli�ker som inte ens bor i
Morgongåva tycker så.Fler lekparker, skridskobanan åter.

Alla jag pratar med som bor här tycks på e� eller annat vis vara besviken på Heby kommun och an�ngen känna a� de
själva behandlats illa eller a� Morgongåva hela �den får smulorna av det som blir över i centralorten Heby.Många
tjänstemän upplevs som inkompetenta, fyrkan�ga och med hög svansföring.För e� antal barnfamiljer i kommunen
upplever jag a� missnöje med kommunen är den enskilt starkaste faktor �ll a� de överväger a� fly�a från Morgongåva
och �ll en annan kommun.

Trafikljus vid järnvägen Bä�re gångvägar ren livsfara a� gå så som folk kör, likaså så undrar man över parkeringen vid Ica!
Backa ut mot vägen total livsfara för både stora och små

Ny� bostadsområde med villatomter i kommunal regi, idag saknas tomter som är byggbara.Förbä�ra
åtkomsten/�llgängligheten �ll Axsjön, e�er a� cykelvägen byggts kan man inte längre lägga i en roddbåt och
fiska.Bryggorna vid badet blir mindre och mindre med alla kommunala besparingar.Det behövs en samlingslokal i
kommunens tredje största ort, e�er a� både folkets hus och biblioteket lagts ner.Skolan behöver rustas.

Mer ak�viteter och föreningar eller a� de ak�viteter och föreningar som finns ser �ll a� bli mer �llgängliga för alla. Tex
bjuda in nyinfly�ade e�ersom de sällan får kännedom om vad som finns pga a� de inte känner någon.

Lekparker och mötesplatser för barnen. En rink.

Röj bort all sly och all vass vid Axsjön, vid genomfarten. Det växer igen så man nästan inte hinner se sjön när man
passerar.Går bra a� röja när det blir kallt.Visa hur vackert Morgongåva är med två sjöar. En samlingslokal saknas sen
Folkets Hus försvann.

Service

Se svaren ovan. Det är sorgligt a� utemiljön inte prioriteras. Satsa mer på a� röja och klippa gräs och sly.Även upptåget
behöver trafikera mer. Fler avgångar framför allt på storhelger.

Mer fri�dsak�viter

Det är bra som det är

En rik�g lekplats för allmänheten. Och mera vägbulor

Lampor längs hela ʺkorundanʺ för kvällspromenader, går det a� angöra en ʺstrandpromenadʺ runt Axsjön? En vacker
miljö kan göra så fler kommer ut och promenerar = förbä�rad hälsa hos invånarna. Bä�re lösning för när man ska köra
över järnvägen från stora vägen mi� i samhället! Just nu är det som gjort för olyckor..

Se ovan.

Skulle önska mer belysta grönområden där det är �llåtet a� ha hund med sig.



Mer boende, bä�re busshållplatser, cykelväg Morgongåva-Uppsala kommungräns i Vi�nge

Bevarandet, och inte låta andra u�från bestämma över hur marken ska brukas och se ut. Vi behöver ställa krav trots a�
pengar ser ut a� flöda in ifall någon vill bygga lagerbyggnader. Rent utny�jande u�från.

Affären

Markspo�ar i Allevägen som ly�er fram den unika allèvägen som är skyddad.

Mer utbud å en McDonald vore najs har ej lust a� åka enda �ll Uppsala för det finns ju ej i Sala heller.

Hugg bort träd och sly vid axsjön ute�er genomfarten.Det skulle ge e� fint intryck för genomresande.Göra om vid
järnvägsövergången Idro�svägen -Allrvägen, det är bara en �dsfråga när det händer en olycka bor så jag ser. Ha
poliskontroll vid nämna övergång i sni� kör 5 st om dagen mot rö�..

Belysning på Brunkullsvägen fram �ll elljusspåret, bra promenadväg som inte kan ny�jas stor del av året då det är för
mörkt där både em o kvällar.

Det gäller gatubelysningen. Dom gultonade lamporna behöver bytas ut mot nya ledlampor som lyser upp vägen och
gångvägarna. Samma gäller uppe vid eljusspåret. Lamporna är �ll för a� man ska se annars kan man plocka bort dom
överallt.Man ser ju inte vad som kommer 50 meter framför sig. Det blir lä� a� begå bro� och man kan känna sig
obekväm när ljuset är som det är.Dom by�e lampor i Sala. Blev en enorm skillnad nu när man åker igenom Sala på
kvällen. Men ser klart och tydligt vart det finns personer ute�er vägen och gångbanorna.

Runt omkring sjöarna. Väldigt tråkigt a� gå dit tyvärr

A� villatomt områden skapas.Nu finns endast tomter in�ll kra�ledningsgatan vid va�entornet. och kra�ledningen.Dessa
bör överlämnas �ll Hebygårdar där hyreslägenheter skulle kunna byggas här.Ingen privat vill bygga på dessa.Morgongåva
skola ligger fint �ll men behöver renoveras. Byggpaviljonger ersä�s med rik�g energieffek�v byggnad.

Service. Restauranger. Bu�ker.

Mer kommunal skötsel: Mer klippta grönyter i centrum, i omgivning vid sjöarna. Mer parkbänkar, det pratades förut om
bänkar med både laddning och wifi, varför inte?Överhuvudtaget mer välskö�, , idag lämnas det mesta vind för våg och
man gör minimalt med insatser för orten.Satsa på a� bygga anläggningar ordentligt såsom rinken, basketplan, varför inte
någon form av skatepark som även Sala nu bygger, och varför inte i Morgongåva istället för Heby. En så enkel sak som
tro�oarer och övergångsställen, finns knappt förutom någon gata.Gör i ordning det ni gjort halvdant i den ʺgröna
mötesplatsenʺ. Läs gärna ar�keln från sommaren 2019 på Heby.se ʺNu får Morgongåva en ny grön mötesplatsför alla
åldrarʺ och kom hit och kolla sedan, är det som man tänker sig från ar�keln? Betrakta sedan a� här fanns en fullt
fungerande fin rink innan. Kom i vinter när snön och isen ligger och kolla om det sjuder av liv där, det har inte varit någon
större ak�vitet i det halvfärdiga än så länge i alla fall.

Tycker du det behövs fler bostäder i Morgongåva? Om ja, vilken typ?

Ja, hyresrä�er då så många arbetar här.

Villor

Blandat hyresrä�er, bostadsrä�er och småhus

Ja billiga hyresrä�er. Som ska bebos av folk som arbetar i Morgongåva inte socialfall från uppsala.

Nej!

Ja större lägenheter

Ja. Radhus. Hyresrä� och bostadsrä�er.

Bostadsrä�er villor



ABSOLUT utan tvekan.Lght o framförallt hyreslägenheter i Hebygårdars regi.Inga lyx- lght utan med en ve�g hyra för oss
pensionärer.

Vet ej

Ja, billiga hyresrä�er

Mera lägenheter i markplan, typ radhuslägenheter

JA!Prisvärda hyresbostäder.Både a� kommunen bygger och a� kommunen uppmuntrar privata hyresvärdar behövs.

Nej egentligen inte. Möjligen fler villor så a� barnfamiljer kan bosä�a sig här.

Hyresbostäder med ʺnormalʺ hyra i storlek 3 rum och kök. Vet flera ensamstående som får bo trångt med barnen för a�
de varken har råd eller för a� det inte finns några lägenheter ex treor a� få tag på. Flera boenden med egen ingång i den
typen som finns på allevägen.

Ja, både billiga hyresbostäder så ungdomar har råd a� fly�a hemifrån och villor som kan locka hit nya barnfamiljer.

Ja, högre, 5 vånings

Antagligen. Billiga hyresrä�er

Ja både mindre hyresbostäder (1:or, 2;or och 3:or) men också sälja tomter så folk som vill kan bygga hus

Ja, flera villor.

Nej

Billiga små lägenheter

Nej det tror jag inte.

Villor, fler kommunala tomter.Bostäder lika de som Hebygårdar har vid tågsta�onen är otroligt omtyckta och bör utökas
tex.nedanför va�entornet.Aldrig �llåta skambyggen som u�örts in�ll Minken. Brister i genomförande och markytor in�ll
samt bristande färdigställande.

Billiga hyresrä�er så a� ungdomar har råd a� fly�a hemifrån samt villor som kan locka nya människorInga byggna�oner
på åkermark

Ja det behövs - det finns go� om arbets�llfällen men de flesta pendlar och betalar ska� i annan kommun. En blandning
av villor och hyresrä�er - bostadsrä�er.

Hyreshus med mindre och billigare lägenheter för unga.

Bra med billigare lägenheter som de som arbetar på adlibris och Apotea kan bo i, så får vi ska�epengarna kvar i kommun
istället för a� dom försvinner �ll Uppsala och Sala.

Ja, borde vara högst prioriterade hos kommun och kommunalråd! Tillse a� villatomter och bostäder byggs.
Seniorboenden. Hyresrä�er

Absolut! Hyresrä�er men även villor och bostadsrä�er!

Mer villaområden

Flera lägenheter. Och äldre boende

Hyreslägenheter

Villor och hyreslägenheter

Både hyres o bostadsrä�er, en del i marknivå. +55 boenden, serviceboende med två rum o kök.

Ja.Både lägenheter och villor.

Ja villor och hyreslägenheter

Ja lägenheter. 3or

Enklare hus som fler folk har råd a� köpa



Småhus radhus

Ja, lägenheter och villor.

Vet ej.

Möjligen?

Har egentligen ingen åsikt men små lägenheter är all�d bra

Ja. Typ sådana som finns på Allévägen 3, både hyres och bostadsrä�er!

nej tack det räcker

Fler bostäder skulle hjälpa �ll med ska�eintäkter och befolkningsunderlag för a� �llhandahålla service. Jag tycker a�
flerfamiljshus i närheten av tågsta�onen är a� föredra då det skulle minska bilbehovet för de boende.

Ja, det tror jag, små hyreslägenheter.

Behövs flervillor

Ja Villor.

Ja, båda hyresrä�er och bostadsrä�er med låg hyra inte dyrt som det nu.

Radhus och småhus.

Fler bostadsrä�er med dagens krav på �llgänglighet. Många äldre som bor kvar i sina hus, som är för stora för dem och
som de kanske inte orkar ta hand om. De vill bo kvar i området, men det finns få bostadsrä�slägenheter i markplan, och
e�ersom det är äldre byggnader saknas hiss. De nya hyreslägenheterna som finns har hutlösa hyror.

Behövs bostäder för alla åldrar, men skulle vara bra om det byggdes mera för äldre så a� yngre med barn kan fly�a in i
husen i och runt Morgongåva. Har personligen stor erfarenhet av koopera�vhyresrä� för äldre som e� rik�gt bra
alterna�v �ll a� köpa en bostad.

Ja, tex e� serviceboende för de äldre som vill sälja sina villor men ändå vill bo själva. Alla kan ju inte behöva vänta �lls
man ska in på Rungården!

Tomter och villor. De tomter som finns �llgängliga är an�ngen på väldigt stenig mark eller ligger direkt ʹbakomʹ e�
flerfamiljshus där få villaägare vill bo.Hela strategin verkar gå ut på a� släppa e� gäng tomter �ll försäljning som ingen
människa utan egen �llgång �ll grävskopa ska vilja vara intresserad av.Markbered istället e� större antal tomter som vid
DP 371 Lilla ramsjö 2:1. Det kommer locka hit barnfamiljer som har jobb i Uppsala a� bosä�a sig här, alltså sådana som
vill bygga en villa men som ej själva äger en grävmaskin.Jag ställer mig tveksam �ll koncept som bostadsrä�svillor, parhus
då folk här ute tycks vara mer tveksam över marknaden och då hellre vill äga och bära risken själva.

Nej

Villabebyggelse i kommunal regi.Lägenheter både hyres och brf.

Radhus

Lägenheter i det större formatet

Ser ut som om det behövs både lägenheter och hus då allt säljs så fort det kommer en lägenhet eller hus �ll salu.

Se �ll ha man på sikt bygger ihop Morgongåva med Heby

Ja det behöver byggas. Se på Vi�nge där växer det och satsas. Fler byggklara tomter.

Ja villor

Nej, låt byn vara som den är nu.Bygg annars mellan Heby och Gåvan. Knyt ihop orterna.

Hyresrä�er

Jag tror a� det behövs lägenheter �ll unga vuxna men även hus (ej bostadsrä�er!) �ll barnfamiljer.

Marklägenheter med egen odlingslo�.



Nej

Alla typer och i rä� prisnivåer

Nej.

Ja stora längdenheter

Ja, bostäder i egen regi samt bostadsrä�er som i sin tur genererar ska�eintäkter �ll kommunen!

Hyresrä�er �ll humana priser.

Ja, Det behövs både villor och Hyreshus. Men där gäller det a� hi�a bra platser för ändamålet och bolag som sköter sig.
Kolla hur det ser ut vid Minken i Morgongåva. Ska det behöva set ut som det gör där utvändigt år 2020?

Nej

Måste skapas mycket DP:s för villatomter då de som funnits ej verkställts utan by�s �ll företagsparken .Walls detaljplaner
pausats vilket hindrar utveckling gällande boende och ska�e medel �ll kommunen.

Med tanke på alla arbets�llfällen och inpendling av arbetskra� �ll Apotea/Adlibris vore det logiskt. En mix av
hyreslägenheter och villaområden vore väl bra. Många som jobbar på Apotea och Adlibris kanske är personer som har
det som e� av de första jobben och inte kan köpa en villa, så mixen är nog bäst.Om inte annat vore det väl jä�elogiskt för
kommunens ska�eintäkter a� många av de hundratals som pendlar in �ll dessa arbetsplatser idag från utanför
kommunen kan bo i Morgongåva.

Natur och kultur Vad tycker du om a� göra på fri�den i Morgongåva? Vad vill du kunna göra som det inte finns
möjlighet �ll idag?

Promenader om det är väl sandat.

Elljusspåret kan helt klart förbä�ras och en rik�g lekpark är önskvärt

För mej finns det som jag behöver. Kyrksalen Ak�viteter på Minken Gym Restaurang matvaruaffär Candy Store. Det som
jag saknar är biblioteket sjuksköterska.

Fotboll! Ut och leka med barnen. Så det saknas verkligen en lekpark!

Leka

Cyckel väg mellan morgongåva och Vi�nge. Barnen i skolan. Ska kunna cyckla �ll varandra på e� säkert sä�

Familj o vännerEngagerad ideellt inom idro�en samt poli�ken.Det jag saknar, är en större lokal där man kan samla Mgva’s
invånare o diskutera, engagera kring olika saker o frågor. Tidigare hade vi Folkets Hus, o varken MSK’s el Minkens lokaler
är jämförbara.

Bä�re elljusspår

Kunna släppa min hund lös i en rastgård

Jag fiskar, promenerar och cyklar.Ser gärna fler gång och cyklerleder anläggs. Framför allt runt axsjön och ramsjön

Gå promenader i skogen eller runt sjön. Skulle vilja kunna gå �ll en rik�g lekplats med barnen! Ska inte behöva packa in
dem i bilen för a� åka �ll Heby eller Vi�nge. Låt samhällets pulkabacke vara en pulkabacke! Skulle vilja ha e� fungerande
bibliotek på orten.

Vill ha rink �ll barnen så det kan åka skridskor igen.Platser a� fiska på.Möjlighet a� promenera ex i elljusspåret.

Jag sjunger i kör, rör mig i naturen, ägnar mig åt tex�lt hantverk.Det jag saknar är e� rik�gt bibliotek med kvällsöppet.

Sjöarna, en gångväg längs axsjön

Åka skateboard.

Träna och springa. Längre löpspåret. Park a� träffas med vänner och barn. Bra badplats



Det finns typ inget a� göra på fri�den här. Jag hänger med min son hemma på tomten vilket blir ganska trist i längden.
Vore kul a� träffa andra. Skulle gärna vilja a� det fanns en ordentlig lekpark med bänkar o bord så man kan ha med sig
mellis. Vore jä�etrevligt om bygden blir lite mer levande med cafe, bu�ker, nån park, lekpark, uppfräschning av
axsjöbadet med en ordentlig grillplats.

Jag tycker om a� gå i skog och natur, cykla mm. Skulle vilja ha �llgång �ll fler sportak�viteter, paddel, tennis mm

Hundgård och större lekpark

Följa med och ��a på de lokala fotbollslagen.

Handla på den lokala Ica bu�ken senare än aktuella öppe�der. Särskilt helg.

Spela Padel, tennis

Det skulle jä�e gärna finnas en hall, så man kan åka inlines., som mo�on. E�ersom det är så mycket grus på vägarna. Och
så kan man ju inte åka på vintern. Jag har saknat det.

Det behövs mera möjligheter för våra barn/ungdomar a� ak�vera sig istället för a� si�a hemma vid sina skärmar.Vi har ju
Boxningen och Fotbollen, men det passar ju inte alla.Mi� förslag är a� bygga en skateboardramp.Jag är övertygad om a�
det skulle göra a� flera blev integrerade i samhället.Varför inte bygga den i parken där ishockeyrinken var?Jag har kollat
på kostnaden för a� bygga en likadan ramp som de har i Heby vid tegelvallen. 18000kr kostade den.

Sjunger i kör,vi har toppenkör i Vi�nge församlingUmgås med vänner

Svårt a� svara på jag är pensionär

-Bibliotek eller bokbuss -Naturnära samlingsplatser kanske någon ordnad eldplats med vindskydd vid våra sjöar

Det är vik�gt a� det finns naturliga idro�s- och lekmöjligheter för barn och ungdomar. Pumptrack, hockeyrink, skatepark
och kanske en padelbana!

Återför biblioteket, skapa en strandpromenad med parkering och rastplats invid rv 72 samt rejäla bryggor och
blomplanteringar. Skapa e� museum över vad som �llverkats i Morgongåva. Snöskoterkultur och snövesslor. En
utställning om Västeråsmaskiner.

Spela basket. Varför två boule banor på nya stället när man lä� kan sä�a upp två korgar så vi ungdomar kan ha något a�
göra. Bra för isen om det redan är asfalterat under.

Har fly�at ifrån Morgongåva då jag inte trivdes med trafiken, men driver for�arande företag där!

Träna.Gå �ll en bra lekpark med min familj. Spela hockey med barnen. åka skateboard. Kanske spela basket. Det mesta av
det där går a� göra om man bygger mul�arena i nya parken bakom Ica.

Promenera , träna . Gå �ll en ordentlig lekpark saknas ( vet a� det är en på g dock ) en padelbana skulle kunna sä�as upp
på grusplanen bakom skolan som för �llfället ekar tomt.

Inget

Träna, umgås med vänner och familj, jogga, promenera, vara utomhus

Åka skridskor och promenera

Leka med barnen utan a� behöva ta bilen härifrån.

Naturen.

Cykla. Cykla mellan Morgongåva och Vi�nge

Märk upp fler gångstråk. Cykelrundor

Promenera och springa. Saknar bra möjligheter �ll löpning när det är mörkt och skulle vilja ha fler trevliga
promenadvägar. Vore trevligt med fler sportak�viteter.

Skatepark, fantas�skt kul å i princip underhållsfri.

SkogspromenaderUtny�ja sjöarna mer, möjlighet �ll a� hyra kanoter/ekor ?



Nära �ll skogen! Härligt med elljusspåret! Det räcker för mig!

Vistas i naturen. Inga direkt saker som saknas, vik�gast för a� ge fri�dsmöjligheter är goda kommunika�oner.

Jag skulle vilja kunna gå på Friskis och sve�s i skolans lokaler.

Sakar bibliotek

Träna cykla.

I morgongåva behöver fak�skt tennishallen och basket hall det lilla och mista kan ni göra det. Plus i den den där cykeln
banan mellan Heby och morgongåva finns ingen bänk för a� si�a snälla fixa sånt enkelt som man behöver och
människorna kan må bä�ra geni a� prenumera och cykla på den vägen och fler belysning i området.

Vi är ute rä� mycket och promenerar och cyklar MTB. Har inte kollat hur MTB-spåret ser ut nu, men senast när vi försökte
cykla det så gick det inte ens a� se var spåret gick. Elljusspåret har ju rustats upp och är superfint nu e�er e� par år av
bedrövelse. Dock skulle jag gärna se en bä�re belysning.

Finns bra löp och promenadstråk men skulle gärna se a� man kunde cykla mera MTB. Trevligt med badplats men synd a�
det inte har varit badvänligt i år.

Promenera och cykla. Bygg en cykelväg mellan Morgongåva och Vi�nge så a� cykelturen kan varieras. Cykelvägen �ll
Heby är ju så fin.

En inomhushall där man kan spela bordtennis, fotboll, innebandy, ha cirkelgymnasik.Det finns e� gym, det finns en
boxningsklubb med en liten lokal, det finns en hall vid skolan - kanske kan den ny�jas bä�re av allmänheten?Jag saknar
Caféer och Restauranger men begriper a� underlaget är för litet här i ʹGåvanʹ. Karlsson saknas också och det känns som
det borde finnas kundunderlag inte minst från de tusentalet pendlare som jobbar vid Adlibris / Apotea.

Mer sport för dom små och stora vi har ändå en sporthall som kan ny�jas mera

Förbä�ra badet vid Axsjön och �llför e� hundbad.Hundrastplats.Ordentlig lekpark för barn, typ lika Vi�nge och Heby.

Jag tycker om a� promenera i naturen. Jag gillar a� åka �ll elljusspåren och gå runt. Jag önskar a� jag kände mig mer
delak�g i samhället. Mer idro�er och frilu�sak�viter för barn. Men även a� föreningslivet blev mer känt för nyinfly�ade.

Leka med barnen

För mig räcker det med den fina naturen, många bra promenadområden. Gym och utegym finns det också.

Gym

Rida, gör ridleder.

Isbanor på sjöarPromenadstråk runt sjöarna

-

Jag saknar e� mysig ställe a� träffas på och mysa, kanske äta nåt go�. Vi har en pizzeria och en restaurang men jag
saknar någonstans a� umgås. Det finns inte mycket a� göra i Morgongåva tyvärr och det är svårt a� komma på nåt som
skulle fungera, exempel bio, pub där man kan spela biljard och annat, anordna en höstmarknad där lokala producenter
kan sälja av sin skörd, ägg, hantverk osv. Satsa på a� få �ll e� mer levande samhälle.

Promenader är skönt.

Vi är några hundägare som träffas några dagar i veckan för a� träna olika hundsporter. Nu när det börjar bli mörkt saknar
vi en upplyst gräsplan där vi �llåts vara med våra hundar. Det skulle även uppska�as om det var inhägnat så min slipper
vara orolig för trafiken. Det skulle göra a� man även vågar leka med barnen där. Mer rörelse utomhus även under den
mörka �den!

Mötesplatser på båda frågorna

Jag bor här på grund av skogen och för a� se va�net. Det behövs fler vackra lugna gröna �llgängliga platser där även
äldre eller de som gillar tystnad kan njuta. Det behövs inte fler fotbollsplaner eller badplatser.



Tennisbana, padelbana

Hundgårdar o pub

En hundrasthage saknas, de�a skulle uppska�as av många då det finns många hundar o hundägare i Morgongåva.

Åka skidor och skridskor på vintern och springa övrig �d.

Är ute och går mycket med hunden. En hundrastgård hade varit väldigt uppska�at

Kunna få �llträde �ll Axsjön från RV 72 som �digare då man fiskat och åkt skidor på vintern.

Vi hade en jä�efin hockeyrink, men kommunen rev den av oklar anläggning. På platsen finns en sedan 1,5 år �llbaka
ofärdig park där de flesta saker man skulle anlägga (basket, boule, schackplan m.m. saknas eller är halvdant). Och rinken
är helt borta. Man sa a� sargen var i alldeles för dåligt skick väl nedmonterad, men det är inte sant. Var själv ner och
skruvade fast plastskivorna mycket noggrant förra vintern. Inte ens gungorna har man lyckats få dit på all denna �d, och
då skulle det ändå vara klart innan julen 2019. Nu e� år senare saknas massor från vad man sa. MSK som skö� om rinken
brinner mest för fotbollen och har inget eget driv för a� återplacera rinken.Massvis med barn använde denna på vintern,
det var all�d fullt där, och ideella kra�er hade monterat upp den och även skö�e isläggningen.Jag är helt säker a� om
man kommer dit i vinter, kommer det i princip vara övergivet. Ifall det nu ens är färdigställt. Misslyckande, gör om och gör
rä�. Fixa en ordentlig rink igen.Satsa mer på samhällsservice, för alla och framförallt för unga. Man har stängt biblioteket,
och lokaliserat nästan all sådan kommunal verksamhet i Heby. Kommunal service borde även utlokaliseras �ll
Morgongåva, varför inte låta en del besöka Morgongåva i sin kommunala service.Satsa mer på ak�viter för unga som
arrangeras i kommunal regi även i Morgongåva. Både i vardagen och t.ex. på loven finns o�ast en lång lista med saker för
unga a� göra i Heby. Morgongåva nämns o�ast inte ens, ibland kan någon enstaka kommunal insats finns på denna
ort.Idag har det lilla privata gymmet på orten nästan blivit en ungdomsgård där de unga samlas, men många inte för a�
gymma utan si�a och umgås ly�as något sporadiskt, det låter väl kanske bra och säga a� man ʺvarit på gymmetʺ. Men
det finns knappt e� alterna�v alls mer än Minken några få �mmar någon kväll. Här borde kommunen kunna göra mycket
mer, om inte annat fixa mer lokaler åtminstonde �ll ideella kra�er som finns.

Hur kan natur- och grönområdena i och omkring Morgongåva bli bä�re?

Gör något vackert med allen, som redan är vacker.

Mer �llgängligaBä�re utbyggda

De skulle bli bä�re enbart av a� någon skö�e om dem! A� gräs och vass klipps regelbundet skulle möjliggöra a� tex
promenera �ll bryggan för fiske

Vi har utegym och elljusspår det kan ju underhållas bä�re.

Rensa vid sjön, där bryggorna är längst väg 72. Så tråkigt a� det nångång gjorts fint och klippt och sen struntas det bara i.
Vi vill väl visa våran fina sjö och a� folk kan stanna och ta en fika där en solig sommardag.

De är fina

Elljusspåret

Nya parken bakom Ica sköts inte som den borde. Ogräset växer fri� o det är både skräp o hundbajs där (de 5 ggr jag varit
förbi på senaste �den)Hela grönområdena utmed Allevägen ... kan man inte utveckla de? El är det Anders Wall som äger
de, så det inte är kommunens?

Färdigställa parken där rinken låg

A� det röjs ordentligt, typ runt Ramsjön, samt a� man gör en öppning i kanten ifrån 72:an så a� man kan köra in med bil
vid rastplatsen som är gjord vid Ramsjön. Så a� folk som passerar med bil kan stanna och och njuta vid vår vackra sjö.

Röj upp runt axsjön. Den finaste sidan mot landsvägen skyms delvis av sly.



Dels låta dem vara grönområden! Bygg inte flerfamiljshus på varenda plä� i samhället! Håll e�er och röj sly så det håller
sig öppet.

Platser kring sjöarna a� si�a vid med ex grillplats vid va�net.

Elljusspåret har varit i dåligt skick, vet inte hur det är nu för jag har valt a� springa på andra ställen senaste halvåret.
Utegymmet var en god tanke, men det skulle gå� a� göra bä�re.Axsjöns norra strand skulle kunna bli jä�efin men nu är
det mest sly och fågelskit. Vid Axsjöns södra ände finns runstenen utan runor och de gamla igenfyllda gruvhålen. Det
borde gå a� göra något av, kan bli fina u�lyktsmål med chans a� lära sig om Morgongåvas historia. Den där nya parken,
är det tänkt a� den ska bli klar snart?

Sjöarna, en gångväg längs axsjön

Mysiga mötesplatser med grillplatser och si�platser. Möjlighet �ll lek för barn och hundar.

Gör en mysig park borta vid gräsytorna med alla äppelträden utanför ”Karlssons”, färdigställ grönområdet som ni började
med bakom Ica men utveckla och gör en rik�g lekpark med fler ak�vitet för barn samt bord o bänkar in�ll lekplatsen,
iordningställ en isrink med belysning vid grönområdet vid skolan.

Se �ll a� fixa Axsjön och Ramsjön genom a� ta bort vass och fixa genomströmning mellan sjöarna. De�a är akut!

Sluta riva ned dessa

Inget svar

Fräscha upp sjön (om det går?)

Utveckla gångdtråk och elljusspår. Skapa gångstråk in�ll bäcken mellan företagsparken och �ll sågtorpet samt vidare �ll
Selmas s�g som ansluter �ll Hammarvägen.

Axsjön skulle behöva muddras.Det är fruktansvärt a� se hur den växer igen med alger och näckrosor.

Förbä�ra elljusspåretAxsjöbadet behöver förbä�ras

Se �digare kommentar - vik�gt a� inte låta sjöarna växa igen a� kommunen tar sin del av ansvaret �ll a� skapa ”rum”
runt sjöarna.

Få bort sly och vass så sjöarna syns, Bä�re underhållna vandringsleder

Axsjön håller på a� växa igen.

Sköt om grönytor. Placera vaktmästarna på orten , se �ll a� tjänstebilarna inte används privat och för a� luncha hemma.
Det fungerade jä�ebra förut när de var lokala och åkte flakmoped.

Basketkorg på nya stället

Är bra nu.

Röja vid Axsjön. Fixa elljusspåret ännu bä�re. Klippa grönytorna o�are. Plantera mer fruk�räd och buskar och ställa ut
bänkar a� si�a på

En hundrastgård tex vid äppelträden utanför adlibris staketet skulle kunna locka ut mer människor .

Se �ll a� göra axsjö badet a�rak�vt

Ingen åsikt

Bä�re skötsel i form av röjning och gräsklippning längs genomfartsväg så a� man ser och kan njuta av sjöarna. Mer
blommor och växter, Sala är e� bra exempel på det. En rik�g lekpark. Axsjön behöver hjälp! Belysning längs
promenadstråk.

Elljusspåret behöver rustas upp

Bli bä�re?Finns det ens några a� prata om?

Elljusspåret är ok men det saknas en färdig lekpark och en anlagd ordentlig äng med blommor och med insektshotell på
gamla campingen vore toppen



En kommunal satsning på elljusspåret

Fler ställen a� passera över spåret så naturen blir med lä�llgänglig

Bä�re underlag på mo�onsspåret, o�a geggigt.

Bä�re möjligheter �ll löpning och promenader, exempelvis a� kunna promenera nära sjöarna.

Röja sly längs vägar

Gödsla med soptunnor och iordningställda rastställen/picknickytor

Tycker parken där hockyerinken fanns blir färdig! Skulle vara klar våren 2020!Är nu bara ogräs, inga växter är planterade!
Ser skräpig ut när man går förbi!Skulle gärna vilja ha en inhängnad plats där man kan släppa hundar!

Jag tycker a� sjöarna med fiske och bad ska prioriteras - det är enligt min mening a� bygga på bra saker som redan finns
a� �llgå.

Axsjön är övergödd.Elljusspåret är jä�ebra a� det finns. Vore bra om man kunde låsa in värdesaker i e� skåp när man ska
springa, om man inte tar bilen utan cyklar dit!

Det måste bli renare, många av gatorna i Morgongåva har undermålig beläggning, fler grönytor behöver anäggas

Mo�onsspåret har ni helt förstört!Vore trevligt med rejäl upprustning.Tillgängligheten �ll sjöarna kan också förbä�ras
avsevärt.

Genom a� anställa fler som ska sköta och ser a� det är bra.

Det är tråkigt a� det knappt gå� a� bada i Axsjön i år. Först va�enloppor och sedan övergödning. Har inget konstruk�vt
förslag på hur de�a kan lösas. Som �digare nämnt så önskas en upprustning av befintligt MTB-spår.

Tycker merparten är rik�gt fina men skulle gärna se a� det röjdes upp i skogen mellan Smedjevägen och Allévägen, så a�
man kan gå där inne.

Generellt mer röjning av buskage, mer belysning. Det är bra a� det finns e� utegym men det behövs en bä�re g/c väg dit
och bä�re belysning. En stor del av dygnet är mörkt i Sverige.Badsjön ser inte så inbjudande ut, vi åker all�d �ll Måns Ols
eller Siggefora och badar aldrig i Morgongåva.

Mer ordning så är det även inbjudande a� besöka

Gör färdigt gångbanor på Fågelsången så alla vägarna förbinds och låt dessa ansluta mot både va�entornet och längst
upp på Nyängsvägen(grusvägen)Gör en gångväg från Ringvägen �ll Eljjusspåret genom skogen.Vad pågår vid fd Ishockey
rinken. Rinken bortriven och allt halvfärdigt i en enda röra i över e� år !

En grön park centralt för lek och fika hade varit fint. Bä�re utmärkta vandringsleder, tryck en karta så a� alla kan ta del av
de vandringsleder som finns i närheten. Det vore också jä�efint om det gick a� sä�a in åtgärder så a� va�net i Axsjön
blir mindre övergö�. Badplatsen är bland det trevligaste Morgongåva har men va�net är sällan badvänligt så då lämnar
folk samhället för a� bada annanstans.

Mötesplatser, grillplatser

Bä�re och trevligare planteringar och inte som i rondellen i Heby som är e� stort skämt.

Gör det �llgängligt a� röra sig kring sjöarna

Tycker vi få� fint

Axsjön! Den är övergödd - rädda den.

Kanske a� man röjer så a� man ser sjön från vägen. Tar bort döda träd, klipper i terrängen. Plockar upp skräp i naturen.
Lagar alla större hål i asfalten.

Mer belysning!

Marknadsföring



Bevaras! Bli bä�re antyder mänsklig påverkan, vilket inte är vad den ekologiska miljön eller mänskligheten behöver. Vi
behöver bevara skogar och även åkrar och ängar för a� kunna ha något a� äta i fram�den. Jag befarar även a� det redan
under pandemin kommer a� bli problem med transporter och mat e�ersom Sverige inte kan föda sig självt längre. Vi har
tappat kunskap och vi utny�jar resten av världen. Det pågår sedan lång �d �llbaka konflikter runt om i världen på grund
av brist på mat, va�en och näring.

Längs rävsjöbäcken görs en vacker gångs�g från Adlibris �ll Sågtorpet.

Rensa e�er genomfarten vid Axsjön.

1. En ishockeyrink som har sarg med med må�en 26x60 återställas då det var en fungerande och omtyckt verksamhet.
Eventuellt ha så det går a� u�öra flera sporter under sommar�d, typ inlines/basket Den ska placeras där den har legat
�digare. Finns enorma ytor a� fly�a den så kallade pulkabacken. 2. Eljusspåret har blivit bä�re, men det gör a� få det
bä�re än nu med mera spån/flis på underlaget.

Håll e�er vid sjöarna

Kommunen köper mark in�ll sjöarna och skapar DP;s.Kommer ge bra ska�eintäkter.

Mer grillplatser. Mer skö�a grönytor. Bä�re cykelstråk. Bä�re skö� mo�onsspår. Öppna upp sikten mot och interak�onen
med sjöarna.Satsa än mer på badplatserna, mer och bä�re fikabord och ytor i anslutning �ll dessa. Både från orten och
från stora vägen. Hade det inte varit för ʺdagverksamhetenʺ i kommunen hade de varit nästan osebara från vägen, och
jag vet a� kri�k även har förmedlats från kommunen för den fantas�ska insats som de kämpar med trots allt. Obegripligt.

Infrastruktur Hur upplever du trafiksäkerheten i Morgongåva? Hur skulle trafiksäkerheten kunna förbä�ras? 

Dålig då alla börjar eller slutar. Det finns tydliga spår hur folk genar. Dra om buss.en så den gåår förbi Apotea och Adlibris

Infarten från 72:an är farlig.Bä�re övergångar över riksvägen och järnvägen

Katastrofal situa�on kring järnvägsövergångarna. Med så många som pendlar in �ll morgongåva behöver trafiksitua�oner
ordnas. Kanske dra om busslinjen så folk s�ger av på ”rä�” sida järnvägen. Som det är nu är det bara en �dsfråga �lls
allvarlig olycka inträffar.

Den är bedrövlig. Kaos vid järnvägsövergången särskilt i rusningstrafik. Om man ska åka över från Heby hållet och får köa
nere på riksvägen så kör bussar lastbilar personbilar om på tro�oaren på insidan där är en u�art från idro�splatsen finns.
Ica parkeringen är kass man måste backa ut i trafiken. Gör fler övergångsställen

Det är galet kaos när bommarna vid tågstoppet, åker ner. Folk kör om hejvilt och det känns inte alls säkert. Sen vet jag
inte hur många gånger man hållt på a� krocka när adLibris och apoteapersonalen slutar sina arbetspass. Det blir
tvärstopp på den vägen och folk kör precis som dom vill, så det skulle kunna förbä�ras på något vis.

Bra nu när has�gheten ändrats

Korsningen vid järnvägs övergången inne i Morgongåva behöver förbä�ras. Svårt vid köer då det blir trångt för bilar som
behöver passera då bommar är nere och bilar klar ute på vägen.

Nåt måste göras åt situa�onen vid stora järnvägsövergången, för det är ff kaos o farligt varje gång bommarna är
nere.Gatubelysningen upplevs som ’svag’ och om det beror på antalet, placering el ljusstyrkan server jag inte.Parkeringen
(grus) e�er Tjusarallen, som jag tror används av Adlibris kontra den otroligt breda (men säkert EU-godkända tro�oaren)
gör a� det är väldigt smalt men otroligt mycket trafik.All trafik �ll och från Apotea framförallt gör a� det blir totalstopp i
vissa korsningar, då de åker i karavan. Ex har jag blivit ståendes 20 minuter i gamla OK-korsningen i Heby men även vid de
två u�arterna mot RV 72 i Mgva.

Urusel för skolbarn vid riksvägen samt järnvägsövergången

Bä�re lösning på 72:an så a� det inte blir köer när bommarna går ner vid järnvägen.



Det finns utrymme för förbä�ring. Ser dagligen spårspring vid järnvägssta�onen. Många av dom som jobbar på apotea
och adlibris följer inte gångvägar. Går på vägen med mörka kläder utan reflex och ��ar i telefon.De�a gäller både på
allévägen och dom som kliver av bussen vid bildepån/macken.

Behöver sänka has�gheten på Axsjövägen så a� det är sänkt has�ghet längre ut förbi alla husen. Bor två barnfamiljer här
med flera små barn och finns även hundar. Här håller ingen 70 när de passerar!Järnvägskorsningen med ständiga köer är
inte så trafiksäker direkt.

Järnvägen,inte bra. Mycket bilar vid övergången när det kommer tåg. Övergångsstället vid järnvägen anser jag si�er på fel
ställe. Stoppar upp bilköerna i onödan då det är långa köer vid tågstoppen.Gångtunnel under tåg och väg 72.

Usel! Det körs för fort, få respekterar 30-skyltarna på riksvägen. Järnvägsövergångarna... de orkar jag inte ens tänka
på.Fartkameror, fartdämpande åtgärder, ordentliga avsvängningsfiler för trafik som ska från riksvägen över järnvägen. Vad
jag förstår så pågår redan planering för kortare �d för bomfällning men det bästa vore ju förstås planskilda korsningar.
Massiv informa�on �ll föräldrar som skjutsar barn �ll och från skola och förskola. Jag har själv varit småbarnsförälder
sam�digt som jag pendlat. Det går a� cykla och/eller gå för a� lämna och hämta barn.

Gör fil vid pendlarparkeringar vid tågstopo

Folk kör för fort. Fler farthinder bland bostäderna och fler cykeö/gångvägar

Mer säkert över 72:an och järnvägen

Det blir trafikstockning på riksvägen i höjd med tågsta�onen när bommarna är nerfällda och många ska svänga in för a�
komma �ll Ica, förskolan osv. Bygg om och gör en ordentliga filer för trafik som ska svänga av från riksvägen in i samhället
innan det sker en allvarlig olycka. Bussar, bilar, lastbilar osv tränger sig förbi upp på tro�oaren förbi köande bilar som ska
svänga.

Axsjövägen, speciellt vid badplatsen kör många många bilar fort, där behövs det någon form av vägbula eller liknande.
De�a har vi påtalat många gånger utan resultat....

Farthinder folk kör fort

Problem vid järnvägen främst vid tågstopp samt situa�onen med all trafik �ll och från Adlibris och Apotea. Kanske en
rondell kunde lugna ned vid u�arten mot rv72.

Inga problem

Måste prioriteras gällande trafiktunnlar under riksväg och järnväg för tung trafik, bilar och GC -trafik

Den är rela�vt bra. Men det skulle behövas en cykelväg mellan Morgongåva och Vi�nge.

Trafiksitua�onen vid järnvägsövergångarna är inte bra

Ja den behöver förbä�ras men jag vet inte hur - a� leda om genomfarten är förmodligen inte möjligt men plankorsningen
vid järnvägsövergången är en farlig propp flera ggr dagligen.

-Från tågsta�onen ner mot Ica och mot förskolan är det mycket trafik och människor som går, där saknas gångväg -Samt
saknas gångväg från allevägen �ll fågelsången. Från 72an, nya Gångbanan/cykelvägen saknas gångbana över järnvägen
(Samt belysning) �ll apotea.

Planskild korsning vid järnvägsövergången måste förr eller senare byggas. Frågan är väl om man har råd a� vänta med det
�lls EFTER det händer en allvarlig olycka?Korsningen vid den västra järnvägsöverfarten behöver också ses över, här är det
kaos när Apotea och adlibris byter ski�.

Jä�efarlig trafiksitua�on vid magasinet och JärnvägsövergångenSe �ll a� vidta fartdämpande åtgärder vid magasinet
invid u�arten vid pendlarparkeringen/ magasinet. Olämpliga parkeringslatser vid ICA och genomfarten för gående/ bil
igenom centrum. En gångtunnel under RV 72 i central Morgongåva är e� skall krav! Se �ll a� u�lödet av trafik från
Apotea fungerar då det idag uppstår farliga trafiksitua�oner. Tillse a� det finns en högerfil från tjusar allé �ll trafik som
skall �ll Vansjö/Molnebo. Idag uppstår långa trafikköer. Urusel trafiklösning vid Apotea!



Superdålig!

Inte bra, järnvägsöverfarterna är inte bra och det är mycket trafik vissa �der. Man skulle behöva bygga broar eller
gångtunlar under vägen.

Se ovan

Bygg en ny järnvägsövergång

Se ovan

Det är obehagligt a� skolbarnen ska behöva korsa stora vägen för a� komma �ll och från skolan! En viadukt borde ha
varit på plats för länge sedan. Lastbilar och bilar kör o�a alldeles för fort igenom.

Farlig vid järnvägsövergången då bilar köar på riksvägen när bommarna är fällda. När all personal från Adlibris o Apotea
slutar o ska tävla om vem som kan komma hem först �ll Sala.

Bedrövlig.Bygga bort järnvägsövergångarna och övergången där det idag är trafikljus.

Den är rä� kaosartat vid järnvägsövergången och som �digare beskrivits en gångväg innanför tro�oaren från Strandvägen
fram �ll rödljuset förbi pizzerian vore toppen eller a� man sa�e upp e� staket mot vägen

Vid tågsta�onen är det kaos. När adlibris och apotea börjar och slutar arbetet är det rent av farligt a� köra bil och även
promenera. Någon kommer a� fara illa i de�a snart.

Som jag skrev ovan :Väglösningar. Jag bor på strandvägen och min do�er går i morgongåva skola. Hon måste gå längs en
smal tro�oar där bilarna kör runt 90 km trots a� det är 50 som gäller. Det skulle behövas e� räcke mot vägen så hon och
de andra barnen som tar den här vägen tex inte kan halka och ramla ut på vägen eller ramla med cykeln ut på vägen.
Säkra vägar �ll skolan behövs.

Gångbro över järnvägen.

den är bra men lägre has�ghet i hela morgongåva stadskärna... tex 30 o 40 zoner.

Dålig. Alldeles för hög has�ghet genom samhället.

Fler tro�oarer. En gångbro eller liknande över tågbana vid sta�onen vore bra a� ha men är antagligen inte så lä� a� få
�ll.

Bra

Kan vara knöligt runt järnvägen i synnerhet då de som arbetar på Apotek/Adlibris skall �ll o från jobbet.Har hänt a�
järnvägsbommarna är nere onödigt länge... men självklart är säkerheten vik�gast.

Mycket trafik av lastbilar, framför allt på Allévägen! Bra med has�ghetsbegränsningar, men ingen följer dem!

Det vore bra a� sänka maxhas�gheten i hela samhället �ll 40 kmh.

Häromdagen blev jag tvungen a� krypa under bommarna för a� inte missa tåget, de hade gå� ner för e� annat tåg och
gick inte upp när Upptåget kom in och jag var inte sen �ll a� börja med! En bro eller tunnel vore ju inte fel. Det är guld a�
vi har en tågsta�on! Även Vi�nge, Järlåsa och Vänge borde få sta�oner, för miljön och för a� avlasta Uppsala en del tryck
på bostadsmarknaden. Där får kommunen gärna ligga på!Jag bor mi� emellan Vi�nge och Gåvan och behöver därför
cykla en bit på 72:an. Jag ser fram emot a� det blir cykelväg mellan orterna!

Tunnel från Allevägen �ll riksvägen behövs

Planskilda övergångar både landsväg och järnväg.

Först vill jag säga a� när tåget kommer det blir ju lång kö i den stora vägen alltså uppsalavägen då all trafik som passerar
blir stående. Så det är bra a� man tänker nåt åt det.

Bygg en planskild korsning vid bommarna.



Det känns som a� den korta 30-stäckan på landsvägen inte e�erlevs. En tanke är a� kanske göra som i Järlåsa, a� sänka
70-sträckorna �ll 60km/h och ha 40 km/h på landsvägen genom samhället (dvs där det i dagsläget är 50 km/h samt 30
km/h). Då också ställa om fartkameran �ll gällande has�ghet samt sä�a upp en ny kamera i motsa� riktning.E� annat
alterna�v är a� sä�a upp digitala tavlor som visar hur fort man kör på 30-sträckan. Själv tycker jag a� det är väldigt
effek�vt och får dåligt samvete om jag skulle köra det minsta för fort.Bra a� ni sa� upp nya has�ghetsbegränsningar inne
i samhället, de e�erlevs inte jä�eväl - men det tar väl e� tag för folk a� acklima�sera sig.

Bra med has�ghetssänkning men skulle behövas flera farthinder då vissa vägar inte är lämpliga a� köra 40km/h på och
det är bara e� under a� inte det händer olyckor

Bilar parkerade på sidorna vid villor och hyreshus behöver åtgärdas, speciellt vinter�d. Häckar som skymmer är också e�
problem, det finns flera!

Det är bra a� has�gheten på skyltarna sänkts dessvärre har många bilister inte uppmärksammat det. Utanför de båda
förskolorna är nu 30-skyltarna borta som en effekt av det så där har istället has�gheten bedömt s�git.Det saknas
tro�oarer, bilarna vid ICA borde snedparkera istället för backa rakt ut.Brunkullsvägen används av unga barn på cykel,
barnvagnsflanörer, joggare, rullskidåkare, pensionärer och bilister som vänt vid tågbommen och ska köra ifa� mot 72ʹan i
hög has�ghet. Den vägen borde förses med gång och cykelbana.

Noll säker ... Folk kör som idioter och dåliga gång vägar!

Tunnel under riksväg och järnväg bredvid ICA, centralt i samhället.Idag blir det tvärstopp på riksvägen när bommarna är
nere. Farliga situa�oner uppkommer ständigt.Gångbana den korta sträckan mellan ʺR-etʺ �ll ICA med övergångsställe vid
Brunkullsvägen.Extra stark belysning vid Rv72 övergångsställ (rödljuset)och även övergångsställ i samhället samt i
järnvägskorsningen.Gatubelysning från samhället fram �ll elljusspåret, många går och springer här i mörkret. det är några
stolpar som saknas från samhället �lls Grimlebelysningen börjar.

Jä�edålig är trafiksäkerheten vid övergångsstället över 72:an. Flera gånger har jag se� bilar/lastbilar som inte stannar vid
rödljuset. Här passerar samhällets barn varje dag och den här övergången måste göras mer säker! Nästan all ignorerar a�
det är 30 här. Uppenbart a� has�ghetskameran inte fungerar. Den borde också placeras så a� den gäller vid 30 sträckan
och inte 50 sträckan. Nästan ingen kör 30 där barnen går. Det måste �ll farthinder så a� det inte går a� köra mer än 30
här. Såsom i Vi�nge och Järlåsa t ex.

Trafiksäkerheten är kaos. Apotea och adlibris bör ta si� ansvar.

Vid järnvägskorsningen mi� i samhället är det kaos så fort bommarna är nere. Bilar kör dagligen på fel sida om refugen
när alla bilar som ska svänga vänster över järnvägen spärrar vägen. Långtradare och 848:an med flera kör om på fel sida
om refugen. Enklaste lösningen skulle vara a� sä�a upp en skylt med förbud a� svänga vänster när bommarna är nere,då
är det bara a� åka �ll pizzerian och vända. Dessutom säger ju trafikreglerna a� man inte får svänga vänster om man
hindrar trafiken.

För många kör för fort igenom

Fler kontroller i trafiken. Det är så många som kör när det är rö� över järnvägen. Dessutom går gångtrafikanterna så snart
bommarna börjar gå upp. Vuxna som går och vuxna som kör ska vara e� föredöme för alla.

Enda sä�et är a� dra vägen runt samhället

En förbifart är ju tyvärr omöjlig i och med sjösystemen och hur byn är byggd

Gör något Brunkullsvägen där körs det alldeles för fort och det snaras. Kommer a� hända något �ll slut. Många som
klagar på det. Sä� upp rik�gt bra vägbulor.

Övergången mi� i samhället vid järnvägen är inte bra! Som gjort för olyckor. Skulle inte skada a� sä�a upp mer vägbulor.
Till exempel kör folk som tokar på Axsjövägen där det är en raksträcka (ligger hus längs vägen).

se ovan



Det är väldigt trångt på vägen utanför adlibris personal ingång. Har mö� lastbilar där flera gånger så man får köra långt ut
på kanten där vägen börjat gå sönder. Vid dessa �llfällen blir det också mindre fokus på de människor som kan springa
rakt ut på vägen.

Säkrare passager för skolbarnen från norra sidan av genomfarten och järnvägen,busshållplats närmare Apotea,mer
strävan om samåkning �ll och från Apotea och AdLibris

Egentligen tänker jag a� det beror på hur människorna beter sig och deras inställning, mer än hur Morgongåva ser ut.
Järnvägsövergången verkar stressa människor enormt, men egentligen är det en ganska kort stund bommarna är
nedfällda. O�ast. Dock kan bomnedfällning och rödljus på genomfartsleden kunna synkas för a� ingen ska fastna mellan
bom och genomfartsled.

Men tåg�der på helgen

Tunnalar för lastbilar, bilar, och GC -trafik

Tunnel under tågräls får stå å vänta vid järnövergång blir mycket trafik på grund av tåg

Järnvägsövergången vid Idro�svägen är trafikfara.

Den är inte OK. Järnvägsövergången vid Magasinet behöver få �ll något som funkar för trafikanter. När det är tågstopp så
bildas det en hel del köer och då kör lastbilar/bussar som dom ej ska för a� inte bli fast i trafiken.En fråga ang Riksväg 72
har jag funderat om det är godkänt a� ha det som det är just nu. Känns obehagligt a� gå där med barn när bilar kör
precis bakom axeln på en utan något skydd mellan väg och gångbana.

Mer lampor

Tunnlar för GC/Bul/lastbilstrafik.

Extra filer vid svängande över järnvägen i centrala Morgongåva. Köbildning som blockerar vägen när tåg passerar.

Inte fullgod, mycket förbä�ringspoten�al.Mer tro�oarer, det finns nästan inte en enda i hela samhället mer än e� par
stycken.Bä�re asfalt, mycket hål och sprickor i asfalt, jobbigt för de som kör och risk för gående a� bilar parerar dessa
mm.Många kör väldigt fort, de förekommer a� man parallellkör och kör om på övergångsställen. Mer fartdämpande
åtgärder och kanske ʺDu kör just nu X km/hʺ skyltar.Mer samverkan med polisen som i övriga orter i kommunen där man
ʺly�er framʺ a� Polisen och kommunen gjort insatser.Tunnel under järnväg (eller gångbro över), både säkerhet och bä�re
flöde.Tunnel under riksväg (eller gångbro över), både säkerhet och bä�re flöde.Mängder av människor går från Apotea
och Adlibris i horder när ski�en slutar utan a� hålla sig �ll kanten och övergångsställen.I stort se� alla vägar från dessa
ställen saknar bra vägar och övergångsställen längs med den väg de vandrar dagligen mot kollek�v trafik, dålig belysning
dessa vägar, �dsfråga innan något händer.Samma sak, något borde göras för a� underlä�a trafiksitua�onen när 100-tals
bilar skall ut på en gång.Man borde även förbä�ra tågsta�onen mer. Nu t.ex. senast när man renovera (för blinda) så
passade kommunen på a� förmedla �ll trafikverket byta �ll nya fina väntkurer i Heby av glas, nya och fräscha.
Väntkurerna i Morgongåva är metallnät som inte skyddar alls mot vind och kyla, har dålig sikt, mer åt fängelsehållet.
De�a trots a� mängden resande från Morgongåvas sta�on är betydligt större än Heby.

Hur skulle vi kunna förenkla för dig a� ta dig mellan olika platser i Morgongåva?

Har inget svar.

Fler övergångar över järnvägen

Morgongåva är inte större än a� det går bra a� ta sig via fö�er eller cykel och det finns redan bra vägar för det

Gör fler övergångsställen.

Här förstår jag inte frågan tror jag, el så tycker jag redan nu a� det är enkelt.Det är stora järnvägsövergången som är det
största trafik-/säkerhetsproblemet enl mig.



Vet ej

Inget som jag kommer på just nu ialla fall.

Cykelbanan �ll Heby var verkligen e� ly�.Ser gärna fler förbä�ringar för gång och cykeltrafikanter.

Varför inte en gångtunnel åtminstone under järnväg och väg 72. Om inte annat för skolbarnens skull.Går bommarna ner
så är man fast på en sida och kanske missar bussen. Bommarna är ju nere en längre stund.Cykelväg �ll vi�nge.

Jag är frisk och rörlig så jag har inga problem a� ta mig dit jag vill.

? Nya skor?

Cykel/gångvägar

Fler tro�oarer och cykelbanor samt fixa trafiksitua�onen vid riksvägen i höjd med tågsta�onen

Mer lampor

.

- en promenad är bra för den som har möjlighet!

Trafiktunnlar under riksväg och järnväg för tung trafik, bilar och GC -trafik

Det skulle gärna finnas en övergång vid spåret. Så vi som bor mot Allévägen, slipper gå runt. Det skulle vara uppska�at.

En gångtunnel under riksväg 72 upp mot apotea.

För mig är det ganska enkelt som det är.

Säkrare trafikmiljöer.

Vet ej, kör bil

Genom a� förbä�ra infrastrukturen kanske låta 848 gå igenom gåvan så alla som jobbar på apotea och adlibris kan ta
bussen �ll jobbet istället för bilen

Bygga bort järnvägsövergångarna och övergången där det idag är trafikljus.

Bä�re säkra gång och cykelvägar, en rik�g busshållplats vid Näset. Gångtunnel under järnvägen

Skapa en trafiksitua�on kring aldlibris och apotea som är hållbar vid 07 samt 16. E� akut behov!

Broar/tunnlar över/under spåret på fler ställen

Bygga klart den sista bit väg som saknas mellan Morgongåva och Vi�nge så det blir en färdig cykelväg.

gångbro el tunnel �ll bussta�on i morgongåva.

Fler promenadvägar, exempelvis fler förbindelser �ll elljusspåret (gärna upplysta), belysning på fler ställen.

Cykel/Gångtunnel under väg o järnvägVore lyxigt med elbilstransporter �ll minimal eller ingen kostnad �ll de som
behöver

Det är ju bra!

Bygga centralt. Snösko�ning och sandning på vintern är vik�gt.

Cykelväg! :-)Bä�re plogning/sandning och belysning vinter�d.

Fler cykelvägar samt direk�åg �ll Stockholm

Tycker a� det är bra. Enda bristen är när folk kommer från bussen/tåget och går mot Per-Erics, då tro�oaren mynnar ut i
gatan och folk bli tvungna a� gå där. Vet inte hur man löser de�a - och sedan är det inte ert fel a� fotgängare inte ser sig
för och inte visar hänsyn.

Spårvagn ;-) Har inget problem a� ta mig mellan olika platser

Se ovan!



Morgongåva delas av väg 72 och Järnvägen, det borde byggas gång / cykelbro eller tunnel så barnen korsa den utan a�
mamma eller pappa all�d måste följa med som nu är fallet.G/C väg parallellt med Brunkullsvägen.

Buss en gång i veckan �ll kyrkan mellan vi�nge och Morgongåva tex! Kyrkan har totalt glömts bort. Tragiskt!

Tunnel under riksväg och järnväg, behöver omedelbart avsä�as mark för vid ICA.Se �digare svar.

Mer cykelvägar t ex �ll elljusspåret och �ll affären

Inget problem för mig än så länge. Trafikljus underlä�ar a� ta sig över 72:an.

Cyckeltrafiken fler cyckelvägar.

Se ovan

Går bra idag

Lokal taxi som bara kör i Morgongåva med �dstaxa

-

Bä�re GC vägar, bä�re belysning.

Det funkar OK i dagsläget.

Skyltar

Bygg ihop GC /vägar inom samhället.

Svårt a� säga, upplever det inte som e� jä�eproblem i sig. Däremot trafiksäkerheten gällande tro�oarer, has�gheten,
räcken, övergångsställen. Ja, det finns knappt. Dessa saker borde prioriteras på många ställen i orten. Förutom som ovan
a� från våra två största arbetsgivare finns det inget ve�gt sä� a� ta sig �ll kollek�va transporter, a� anlägga något från
dessa mer tydligt vore ju e� steg i rä� riktning.

Beskriv Morgongåva med e� ord

Bästa orten

Familjärt

Gräddhyllan

Industriområde

Fint

Fint

Genomfart sammhälle

Lugnet

Fult

Naturskömt

Småstadsidyll.

Naturskönt

Vänligt

Underbart

Trist

Mysigt

Okej



Trygghet

Fantas�sk ort med enorm poten�al

Lugnt

Gemytligt

Harmoniskt

Naturnära

Hemma

Vackert men dålig utbud av ak�viteter för barn och undommar

Frid

Hemma

Utveckling

Företagsamhet

Ica

Utvecklingen

Djur

Vackert

Nystartat

Naturskönt!

hemort :-)

Sömnigt

Vackra Morgongåva!

Tåget

Morgongåva

Tryggt

-

Ondska

Maximalutvecklinspoten�al

Lugnt

Sveriges vackraste.

Går inte men namnet är så fint.

Hopp

Nära

Poten�al

TYST

Utveckling

Valmöjlighet

Lugnt

Vackert



Paradis

Trevligt

Lugn

Vackert

Lagom

Fram�dstro

Övriga synpunkter?

Inga

Satsa lite på utemiljön, fixa platser man kan vistas på. Som den nu nere vid Ica, jä�ebra! Men även något för mindre
barn!

Jä�ebra ini�a�v m enkäter kring olika frågor. Hoppas många tar chansen a� ge sina synpunkter o vara med o påverka.Sen
hoppas jag a� Corona snart är över, för fysiska träffar med dialog o diskussion ger mycket mycket mer, medan en enkät
ger mer indika�oner o idéer.

Bebygg inte åkermark i Morgongåva

Katastrof a� det inte byggs en ordentlig lekplats i Morgongåva när det satsades på en i Heby och en i Vi�nge.

Ta vara på a� det finns levande landsbygd inpå samhället. Det är en fantas�sk rikedom a� ha en bonde i byn!

Fler Sopsäckar

Roligt a� ni planerar a� göra saker för a� liva upp Morgongåva, det är verkligen på �den

Gör något åt sjöarna NU! Och gör om och gör rä� vad gäller ”lekplatsen” som byggs vid gamla rinken (bakom ICA).

Satsa lite här också inte bara i Heby och Östervåla

Bra tågförbindelser. Bra närhet �ll alla städer runt om för oss som ändå vill bo ”på landet”. Blir jag boende här på hel�d i
fram�den skulle jag vilja öppna ateljé. Finns e� hus sne� mi�emot Candy store som ser tomt ut. Har mailat ägaren två
gånger utan respons. Synd a� en sån fin lokal med bra läge står tom! Jag som ung företagare vill kunna lita på orten för
a� våga satsa. Finns företagen och tågsta�onen kvar om 10 år? Är morgongåva en by som växer eller dör ut?

Utveckling av Morgongåva är otroligt vik�gt om kommunen ska utvecklas och överleva.Posi�vt a� ni kommit igång med
så här bra inlyssnande av behov.

Nej

Känns som det måste �ll större satsningar av kommunen i morgongåva. För just nu finns inte mycket a� göra för dom
yngre.

Vik�gt med bra fri�dsak�viteter för barn o ungdomar.

Om man ordnar den lä�a lösningen med cykelbana �ll Vi�nge blir morgongåva automa�skt helt hopkopplat med
Vi�nge vilket gynnar alla.

Skatepark drar ”turister” vilket gör a� det ökar försäljningen i bu�ker lokalt! Och det är ju bra.

Tack för ini�a�v med enkät!

Tack för ordet! Det känns roligt a� ni tar tag i a� förbä�ra. Tyvärr har många Morgongåvabor en känsla av a� Heby all�d
går före i alla ekonomiska frågor. Jag har hört det sägas många gånger.Mvh E



Jag tycker informa�onen kring vad som ska göras vid gamla rinken har varit dålig - hade önskat få korrekt informa�on
direkt från kommunen. Det har blivit bä�re, men det är for�arande väldigt skräpigt vid återvinningssta�onen bakom Per-
Erics ibland. Som sagt - det har blivit mycket bä�re - men det finns for�arande utrymme för bä�ring.Tack för a� ni lyssnar
på oss - och hoppas a� något konstruk�vt kommer ur de�a!

Tack för a� ni tar er �d a� lyssna på vad vi i orten tycker

Ta e� helhetsgrepp och se över alla detaljplaner, översiktsplan istället för a� hela �den göra halvmesyrer här och där.Den
gröna mötesplatsen har varken varit grön eller mötesplats. Apotea ligger som en jä�elåda och är på alla sä� avskuren
från övriga samhället. Adlibris alltmer likaså när Karlsson lämnat området.

Mer ordning i både elljusspår sjö samt flera bänkar och när blir det lekpark här? Försvann vi från kartan?

Med alla arbets�llfällen och snabbaste vägen �ll Uppsala med tåg ha orten störst möjlighet a� utvecklas i Heby kommun.
Privata näringslivet lever och satsar framåt men det är sämre med den kommunala insikten om
utvecklingspoten�alen.Men det här är ändå e� bra första steg, kul.

U�ör en åtgärd så a� Axsjön blir �llgänglig in�ll Riksvägen.Möjlighet a� stanna vid den rastplats som kommunen i flera år
sagt ska ordnas e�er a� cykelvägen är klar.

Mer affärer typ rusta o jula Öb som kan finnas i Sala

Är stora hål på R.72 vid trafiklyset i Morgongåva. Varit det en bra �d och lägga i hålet med kallasfalt håller inte. Samma
gäller vid Candystore, där så bildas det en grop hela �den i vägbanan. Den lagas men uppstår igen. Där tror jag verkar
vara underminerat på något vis. Hål på vägtrumman som går under vägen?Har många flera synpunkter men återkommer
med dom via mail :)

Väldigt posi�vt a� nya,bra tjänstemän är insa�a på de�a område då det finns väldigt bra möjligheter a� utveckla
samhället!

I nästan allt kommunen gör prioriterar man centralorten Heby före Morgongåva. Man gör det minst lika bra eller bä�re i
Heby i alla frågor även om det omo�verat. Vi har lika många ska�ebetalare i Morgongåva, men pengarna används i Heby i
större del.Som t.ex. med tågets väntkurer (även om trafikverket gjorde ändringen så rådgjorde det i beslutet med
kommunen), eller t.ex. hockeyrinken i Heby som man med glädje tog emot från Gränby ishall och placerade utan a�
blinka i Heby medans man river Morgongåvas helt utan ersä�ning. Eller a� man har gångtunnel under riksvägen medans
Morgongåva har e� betydligt osäkrare trafikljus där skoleleverna i låg- och mellanstadiet går och cyklar varje dag (fast
kanske en större del av orten Morgongåva är spli�rad på var sin sida av vägen inkl. skolan). Heby har en sprillans ny
basketplan, Morgongåva har inte ens få� den utlovade enl. ovan och den skulle vara på en grusplan. Antalet och
storleken på skö�a grönytor. De�a är signifika�vt i allt jag kan komma på och jag undrar när kommunen skall börja
fördela insatsen i allt mer rä�vist mellan orterna, hoppas denna ansats kan vara första steget på den vägen.
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