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NEJ till Väsby sjöstad betyder 

JA till ett grönskande Väsby 
Naturskyddsföreningen Väsby har varit med om att väcka folkomröstningen om Väsby sjöstad. Där-

med har medborgarna chansen att stoppa ett intrång i Järvakilen som förstör värdefulla skogar och 

hårdexploaterar ett fint friluftsområde.  

 Den värdefullaste skogen förstörs. Andra kommuner bygger miljövänliga stadsdelar i 

gamla industriområden och grustag. Ingen börjar med att hugga ner den finaste skogen! I 

stället för att förstöra skogen, gör den till naturreservat!  Det naturreservat som föreslås som 

”kompensation” saknar likvärdiga naturvärden. 

 Stort intrång i rörliga friluftslivet. Andra kommuners bästa friluftsområden ligger i vacker 

ostörd natur flera kilometer bort från större bebyggelse. Väsby är värd att få en liknande riktig 

friluftsgård i ostörd natur vid Sättra. Utan höghus, trafik och byggkranar alldeles intill. 

 Väsby sjöstad – totalt felplacerad. Risken är mycket stor att Väsby sjöstad blir ett isolerat 

bostadsområde med dålig service. Inget talar för att projektets vision om 45000 kvm lokaler 

med massor av mysiga affärer och restauranger kan bli verklighet. Hur ser det ut i andra peri-

fera områden i Väsby? Vilka näringsidkare vill driva verksamhet där? 

 Bilberoende, trängsel och dålig miljö. Enligt planen kommer sjöstaden att medföra 16.500 

fordonsrörelser per dygn. Det orsakar trängsel på Mälarvägen, genom Eds allé och centrala 

Väsby och mer klimatskadliga utsläpp, som gör det svårare att nå kommunens klimatmål. 

 Stora ekonomiska risker. Mycket osäkert om och hur snabbt utbyggnad kommer att ske. 

Byggare som ser ekonomiska risker kan komma att tveka, vilket redan sker på mer centrala 

platser t.ex. Messingen. Stora risker för fördröjningar som gör att kommunens investeringar i 

helt ny infrastruktur aldrig fås igen. Kan bli dyrt för skattebetalarna.                         

www.nejtillvasbysjostad.se  

 

Rösta NEJ den 14 september 
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Asplek i Rotsunda.  
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NATURSKYDDSFÖRENINGEN VÄSBY 

c/o P Nordmalm 

Gamla vägen 30A 

194 67 Upplands Väsby 

Tre korpar i lekfylld flykt över Väsby. Foto: Ingvar Häll. 

DEBATT: VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? 

TI 2 SEPT 18.30 
Debatt mellan JA och NEJ till Väsby sjöstad i Messingen. Välkomna! 

SVAMPVANDRING I VÄSTRA RUNBYSKOGEN 

LÖ 13 SEPTEMBER 
Vi samlas 10:00 på Kairobadets P-plats för en omkring tre 
timmars vandring på Kairohöjden.  Vi hoppas att hitta 

många ätliga svampar i de rika markerna uppe i skogen och 
svampar som kan förväxlas med ätliga. Vi ser hur man kan 
skilja de ätliga från deras dubbelgångare. Ta gärna med 
matsäck. Ingen anmälan. Ledare: Niklas Johansson  
59092876 

KOMMMUNAL FOLKOMRÖSTNING OM VÄSBY SJÖSTAD  

SÖ 14 SEPTEMBER 

Säg JA till naturen. Rösta NEJ till Väsby sjöstad. 

VIKINGALUNKEN  
SÖ 5 OKTOBER KL 10 –12  
En höstvandring med Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och Hembygdsför-
eningen på 6 km stigar i östra Runbyskogen. Tema ”Elden”. Start kl 10– 12 från 
Hembygdsgården, Hagvägen 2. Avgift 20 kr. Välkomna!  

 


