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Program 2017  

v a s b y . n a t u r s k y d d s f o r e n i n g e n . s e  Hej Naturskyddsmedlem! 
   

Upplands Väsby ska ha en ny 

översiktsplan. Planen är ett vik-

tigt dokument som anger hur 

bebyggelse kan utvecklas hållbart 

samtidigt som grönområden be-

varas och ekosystemtjänster kan 

utvecklas.  Den är också viktig för 

naturen och miljön. 

 

  Naturskyddsföreningen granskar 

planen noggrant och ger förslag 

på förbättringar.  Gröna kilarna 

behöver bevaras och stärkas. 

Omgivande natur får inte byggas 

sönder av vägar och splittrad 

bebyggelse. Vi har på tidigare 

planer framfört att även naturen 

behöver en infrastruktur för att 

fungera som levande miljö och 

behålla biologisk mångfald. Den 

här gången har det varit en av 

utgångspunkterna för kommunen.  

  Underlag om Utveckling av eko-

systemtjänster och en Hållbar-

hetsanalys av planutkastet har 

tagits fram. Den senare visade att 

det inte är hållbart att fortsätta 

bygga en spridd bebyggelse utan 

anknytning till centrala delar. Just 

denna kritik hade vi ju också mot 

den skrotade och nedröstade pla-

nen på Väsby sjöstad. 

 

  Du har också möjligheten att 

själv lämna dina 

synpunkter på 

samrådsunderla-

get direkt till 

kommunen fram 

till den 28 feb. 

För mer informat-

ion:  

www.upplandsvasby.se/

vasbystad2040 

 

  Välkomna och delta i vårt pro-

gram som i år särskilt knyter an 

till de gröna kilarna i Upplands 

Väsby. 

 

 

Styrelsen   
Pelle Nordmalm  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Strömstare Foto: Ingvar Häll  

 

TEMA GRÖNA KILARNA  
Järvakilen och Rösjökilen är två av de sammanhängande grönstråk, de 
gröna kilarna, som genom vår kommun förbinder natur i Stockholms om-
givningar in till staden. De gröna kilarna ger förutsättningar för ett rikt 
växt- och djurliv och de är viktiga för den biologiska mångfalden. Kilarna 
är också värdefulla spridningsvägar för djur och växter. De gröna kilarna 
ger många människor tillgång till natur som hänger samman med annan 
natur och erbjuder möjlighet till varierade upplevelser och till längre 
strövtåg i naturen. Under våren besöker vi natur inom de gröna kilarna 
och tar upp vad som är värdefullt med varje område och med grönkilen. 
 
 

GRÖNA KILAR OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER I UPP-
LANDS VÄSBY 
ONSDAG 29 MARS kl 18.00 
Vad är gröna kilar och ekosystemtjänster? Varför är våra gröna kilar viktiga? Hur hanteras 
de i kommunal planering? Hur tänker kommunen utveckla ekosystemtjänster i vår kom-
mun? Miljöplanerare Linn Borg och Carin von Köhler ger oss en inblick i detta miljöarbete. 
Plats: Anton Tamms Väg 1, i lokal Skimmeln.  
 

ASP-SKÅDNING EN SEN KVÄLL I APRIL - ANMÄLAN 3 APRIL 
I april går Upplands landskapsfisk aspen upp i Väsbyån och Edsån för att leka. Detta kan beskådas 
kl 22.30-23 en kväll efter islossning och när vattentemperaturen har stigit till fem grader. 
Se de gamla bjässarna leka i ljuset av ficklampor. Pelle berättar om ny kunskap om fisken. Anmä-
lan före den 3 april till pnordmalm@live.se eller 0859089911  

 
NATURMORGON VID FYSINGEN      LÖRDAG 29 APRIL kl 8.00  
Vi samlas 08:00 för en tre till fyra timmars vandring i lugn takt. Vi ser efter hur långt 
våren kommit och tittar på växter och djur och särskilt lyssnar vi efter nyanlända flyttfåglar. Vi 
hoppas bland annat på att få höra lövsångare, svartvit flugsnappare och inte minst rördrommen. 
Ta med kikare och matsäck. Ingen anmälan behövs. 
Ledare: Niklas Johansson. Samling: Stora Ladan, Lagårdsvägen vid Löwenströmska. 
 

HJORTHÄGNET I EGGEBY FORNPARK ONS 17 MAJ kl 18.00  
En naturvandring i Eggeby fornpark under ledning av kommunens naturvårdare Henrik 
de Joussineau de Tourdonnet som bl.a. berättar om hur de tjugo dovhjortarna håller det 
gamla kulturlandskapet öppet. Vi tittar på forn-
lämningar och f.d. åkrar och naturbetesmarker. 
Eggeby fornpark är en del av Rösjökilen, en av de 
gröna kilarna. Vi belyser Rösjökilens betydelse för 
den biologiska mångfalden. Fågelsång utlovas.  
Medtag fika. Samling: P-platsen vid Viks skola kl 
18.00. Slut c:a 20. 
 

FÅGELSÅNG I FÖRSOMMARKVÄL-
LEN      TORSDAG 8 JUNI kl 20.30   
Följ med på vår traditionella och uppskattade 
nattsångartur i vårt närområde. Vi hoppas kunna 
höra bl a näktergal, kärr– gräshopps- och trast-
sångare m fl. Med lite extra tur kanske även 
kornknarr och nattskärra. 
Ta med kvällsfika! Samling: G:a Hammarby apo-
tek. kl 20.30. Ansvariga: Ingvar Häll och Håkan 
Talling. 

KALLELSE TILL MEDLEMMAR: 
VARMT VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET     ONSDAG 22 MARS kl 19.00 
Årsmötesförhandlingar med styrelseval och ärenden enligt stadgarna. Motioner ska 
vara styrelsens ordförande tillhanda senast den 1 mars. Kort föredrag: Eva Samuels-
son berättar om miljö, säkerhet och komponenter i den nya fordonstekniken. Vi får 
veta mer om hybrid-, elbilar och bränslecells-fordon.  
Plats och tid: Grimstagården, Gamla vägen 23 i Upplands Väsby, bredvid försam-
lingshemmet i Bollstanäs, kl 19.00. Hpl Grimstavägen el Lövmovägen.  Ansvariga: 
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STYRELSEN 
Ordförande:  
Pelle Nordmalm 590 89911  
pnordmalm@live.se 
Vice ordförande:  
Eva Samuelsson  
Sekreterare: Carin von Köhler 
Kassör: Göran Svenstam 
59085215 
Ledamot: Nina Dahlberg  
590 809 25  
Suppleant: Niklas Johansson 
590 928 76  
 
FUNKTIONÄRER  
Revisorer: Håkan Talling 
59089715, Kjell Åkerblom 
59400125  
Valberedning: Håkan Talling, 
Ingrid Fritjofsson Bergman  
590 834 44  
Hemsideansvarig: Ingvar Åslund 
590 819 69  

Hemsida: 
vasby.naturskyddsforeningen.se 
 
Plusgiro: 43 69 26 – 0  

Bo Mossberg. 
 
 

Nu 895 medlemmar i 
Upplands Väsby! 

EKOLSUNDS SLOTTS ARBORETUM OCH  
HJÄLSTAVIKENS FÅGELSJÖ  LÖRDAG 10 JUNI 
Ett av Ekolsunds Slotts främsta tillgångar är dess arboretum, ett område med en samling av 
olika vedväxter, främst träd som odlas för vetenskapliga syften, för rekreation eller andra skäl. 
Träd som i vanliga fall inte växer i Sverige. Med över 400 trädarter finns här en omfattande 
samling att studera. På hemsidan www.ekolsundsslott.se finns mer information. Kl 10-12 får vi 
guidning och tar sedan lunch (medhavd eller så kan man boka på Ekolsunds Värdshus). Mer 
info: www.ekolsundsslott.se  
13.30 samlas vi åter. Från parkeringen vid Stora Parnassen passerar vi genom vasshavet i den 
södra delen av sjön. Utanför gömslet i vasskanten brukar fågellivet vara intensivt. Vi drar oss 
upp mot Kvarnberget och den fenomenala utsikten över sjön. Här ser man ofta brun kärrhök och 
fiskgjuse. Även havsörn, tornfalk och lärkfalk kan ge sig tillkänna tillsammans med alla övriga 
arter som hör slättsjöarna till. Håkan Talling ledsagar oss. 
Anmälan till Göran Svenstam (070 3986714 el gs@ekotox.se) de 10 först anmälda deltagarna 
får inträdet betalt av föreningen. Övriga betalar själva (200:- för 2 h guidning). Samling 09.00 
vid Gamla Apoteket för samåkning. 
 

DE VILDA BLOMMORNAS DAG  SÖNDAG 18 JUNI kl 13.00 
De Vilda Blommornas Dag är Sveriges, och Nordens, mest omfattande officiella blomstervand-
ring. Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge, 
Finland, Island, Danmark och samt de därtill hörande Färöarna och Grönland.  
Vi gör en två timmars promenad då vi tittar närmare på floran vid Edssjön. Vi kommer att leta 
efter dels vilda växter men också sådana som relativt nyligen kommit in i vår flora. Vi vänder 
oss till allmänt växtintresserade personer utan särskilda förkunskaper och vi vill särskilt gärna 
att även barn deltar. Tag gärna med fika och kläder efter väder.  
De Vilda Blommornas Dag är en nordisk aktivitet, som i Sverige samordnas av Svenska Bota-
niska Föreningen och som i vår kommun genomförs av Naturskyddsföreningen. Samling vid 
busshpl, Eds kyrka. Ingen föranmälan behövs. Ledare: Niklas Johansson, 072 5002275 
 
FLADDERMÖSS I SOMMARKVÄLL  
EN KVÄLL I AUGUSTI 
Under sensommaren jagar de insekter för att äta upp sig inför vinterns 
långa dvala. Fladdermössen är dock lite kräsna vad vädret beträffar. De 
flyger endast om kvällen är varm och stilla. Dagtid sitter de och trycker då 
de annars lätt faller offer för olika rovfåglar. Vi räknar med att det i kommunen kan finnas upp 
mot 10 olika fladdermusarter och  tar gärna emot information om platser där de ses regelbun-
det. Ficklampa och promenadskor är lämpliga tillbehör.  
Vi samlas vid Eds kyrka kl 20.00 någon gång under andra hälften av augusti. Efter en stunds 
genomgång av fladdermössens liv och leverne besöker vi några olika lokaler där fladdermöss 
gärna rör sig.  Är du intresserad så anmäler du dig till Göran och får sedan ett besked om vilken 
dag vi satsar på, allt beroende av väderleken. Göran nås på gs@ekotox.se eller 070 3986714.    
 

 
 
 
 
 
 

Naturskyddsföreningen 
Väsby  
c/o P Nordmalm 
Gamla vägen 30A 
194 67 Upplands Väsby 

SVAMPVANDRING I  
RUNBYSKOGEN  
LÖ 9 SEPTEMBER kl 10.00 
 
Vi samlas 10:00 vid Runbyskolan, högsta-
diets matsal för en c:a tre timmars vand-
ring i olika delar av Runbyskogen. Vi hop-
pas att hitta många ätliga svampar i de 
ofta rika markerna i Bergaskogen och öv-
riga delar av Runbyskogen. Vi kommer 
även att titta på svampar som kan förväx-
las med ätliga för att se hur man kan 
skilja de ätliga från deras dubbelgångare. 
Ta gärna med matsäck. Ingen föranmälan 
behövs.  
Ledare: Niklas Johansson 072- 5002275. 
 
 

HÖST och VINTER på HEMSIDAN  
Det fortsatta programmet för höst och vinter 
publiceras på hemsidan i oktober och skickas 
till den e-postadress du har anmält till Natur-
skyddsföreningen (se ovan). 

Hej! V.g. skicka din aktuella e-postadress till:  

medlem@naturskyddsforeningen.se  -  om du inte har fått ett e-postmeddelande 

Naturskyddsföreningen Väsby. 

 
Ekosystem-
tjänster i  
Upplands 
Väsby 
Upplands Väsby 
arbetar med att 
utveckla eko-
systemtjänster 
som ett sätt att 
nå en långsiktigt 
hållbar utveckl-
ing. Kommunen har tagit fram 
kartering och planer för att ut-
veckla ekosystemtjänster. Du 
finner tre intressanta dokument 
om detta på kommunens hemsida 
www.upplandsvasby.se : 
-  Ekosystemtjänstkartläggning 
-  EkoUtvecklingsplan 
-  Strategier och metoder  

B-EKONOMIBREV 


