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Hej Naturskyddsmedlem! 

 

  Det blir inget Väsby 

sjöstad. Nu ska vi istället 

se till att bevara natur-

värden och samtidigt 

göra friluftslivet bättre i 

Runbyskogen, Kairo och 

Sättra.  Behövs nya eller 

förbättrade anläggningar 

för spår och leder, bad, 

båtliv, lek och motion, 

naturstudier, reception, 

servering eller annat?  

  Från Naturskyddsför-

eningen var vi med att 

2014 lägga fram rappor-

ten Sättra friluftsgård 

med en rad förslag om 

att göra området mer 

attraktivt för friluftsliv 

och samtidighet skydda 

naturen. Det viktiga är 

nu att vi ser till att den 

nya översiktsplanen för 

området tar fasta på att: 

• Utveckla möjligheter till 

friluftsliv 

• Säkra och utveckla na-

turvärden 

• Gör området mer till-

gängligt på ett ansvars-

fullt sätt.    

  Har du idéer om hur vi 

kan utveckla ett först-

klassigt natur- och fri-

luftsområde vid Mälaren 

för alla Väsbybor? Gör 

din röst hörd i dialogen 

som startar den 20 feb!  

 

Pelle Nordmalm &  

Eva Samuelsson 

Styrelsen  

 

MEDBORGARDIALOG OM SÄTTRA - VÄSBY CENTRUM LÖ 20 FEB 
Säg din mening om hur naturen kan skyddas och hur friluftslivet kan utvecklas i om-
rådet Runbyskogen - Kairo - Sättra. Kommunen startar nu planeringen med en med-
borgardialog lördagen den 20 februari kl 11– 15 i Väsby Centrum. Du kan komma när 
du vill under dagen och säga din mening. Se lokalpress och kommunens hemsida! T h 
en länk till förslaget om Sättra friluftsgård från Nej-sidan och Naturskyddsföreningen. 

 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2016: 
VARMT VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET Ti 15 MARS 19.00 
Årsmötesförhandlingar med styrelseval och ärenden enligt stadgarna. Motioner ska vara styrelsens 
ordförande tillhanda senast den 1 mars. Plats och tid: Hembygdsgården, Ladugården, Hagvägen 2, 
kl 19.00. Ansvariga: Nina Dahlberg, Göran Svenstam.   
Pelle Nordmalm berättar om erfarenheter från arbetet med att skydda fiskarten asp i Uppland.  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FLORAVANDRING I HAMMARBY  
LÖ 21 MAJ 10.00 

Vi gör en blomsterexkursion i Hammarby socken. 
Med start vid kyrkan beger vi oss upp på rullstenså-
sen för att undersöka vilka växter som finns där, och 
fortsätter genom Löwenströmskas parkmark till Cal-
mare hage och Fysingens strand. Backsipporna i ha-
gen är överblommade, men där finns nu en annan rik 
växtlighet. Vi får på detta sätt en inblick i flera olika 
biotoper under 1,5 - 2 timmar.  
Samarrangemang med STF södra Uppland.  
Guide: Niklas Johansson. Tid och plats: Kl 10.00, 
samling på p-platsen vid Hammarby kyrka. 
Föranmälan till Anders Hörding, tel. 08-590 859 14 
senast 14/5.  

Stenhumla på rödklint Foto: Niklas Johans-

son  

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 
en kväll kl 22.30 – 23 när vattentemperaturen stigit till fem grader, efter islossningen på sjöarna. 
Se de gamla bjässarna leka i ljuset av ficklampor.  Anmälan före den 3 april till pnordmalm@live.se 
eller 0859089911 

 
NATURMORGON VID FYSINGEN LÖ 30 APRIL 8.00 
Vi samlas 08:00 för en tre till fyra timmars vandring i lugn takt. Vi ser efter hur långt våren kom-
mit och tittar på växter och djur och särskilt lyssnar vi efter nyanlända vårfåglar. Vi hoppas bland 
annat på att få höra lövsångare, svartvit flugsnappare och inte minst rördrommen. Ta med kikare 
och matsäck. Ingen anmälan.  Ledare: Niklas Johansson. Samling: Stora Ladan, Lagårdsvägen vid 

mailto:pnordmalm@live.se
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STYRELSEN 
Ordförande:  
Pelle Nordmalm 590 89911  
pnordmalm@live.se 

Vice ordförande: Eva Samuels-
son 08-590 882 39 
Sekreterare: Ingvar Häll 590 
829 80  

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: http://
vasby.naturskyddsforeningen.se/ 

ÄNGSÖ NATIONALPARK LÖ 5 EL 12 JUNI 
Dagsutflykt till Ängsö nationalpark i Stockholms norra skärgård. Bil från g:a Apoteket till Östanå 
färjeläge, se nedan. Medhavd lunch kan förhoppningsvis ätas under båtturen och fika på lämplig 
plats och tidpunkt under vandringen på ön. 
  I hjärtat av Roslagen bildades redan 1909 denna nationalpark för att bevara ett stycke vackert 
ålderdomligt odlingslandskap med blommande slåtterängar och betade hagar. Ön tillhörde en 
liten by på Väringsö och användes som ängsholme för slåtter och bete. Bönderna rodde hit, slog 
och stackade sitt hö, sedan kunde boskapen gå här på efterbete efter slåttern. Under vintern 
kördes höet hem över isen på släde. 
  Ön hyser en rik fågelfauna. God tillgång på hålträd och mer urskogslika delar gör att hålhäckare 
som t ex svartvit flugsnappare är något av en karaktärsfågel. Av floran bör orkidén Adam och 
Eva, majviva, rosettjungfrulin kunna beskådas.     
  Turlistan för båtfärden till Ängsö blir klar under april varför vi idag inte kan ge mer säkra uppgif-
ter om tidpunkten. Vi siktar på att färdas per bil till Östanå färjeläge (överfarten till Ljusterö). 
Tidigare år har båten gått söndagar vid 12.30 med återfärd från Ängsö 
16.30. Ni som är intresserade får därför anmäla ert intresse till Göran S 
(gsekotox@minpost.nu  el 070-39 86 714) så jag kan återkomma med 
detaljerna för utflykten. Resan kostar 150:- och för guidning (frivilligt) av 
lokal tillsyningsman tillkommer 40:- (priser 2015).   

 
FÅGELSÅNG I FÖRSOMMARKVÄLLEN  
To 9 JUNI 20.30 
Följ med på vår traditionella och uppskattade nattsångartur i vårt närområde. Vi hoppas kunna 
höra bl a Näktergal, Kärr- Gräshopps- och Trastsångare mm. Med lite extra tur kanske Kornknarr 
och Nattskärra. 
  Ta med kvällsfika! Samling: G:a Hammarby apotek. kl 20.30. Ansvariga: Ingvar Häll och Håkan 
Talling. 

 
DE VILDA BLOMMORNAS DAG 19 JUNI 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. Följ med oss och 

kom som du är! Tag gärna med fika och kläder efter väder. Inga förkunskaper är nödvändiga.  
  Det blir en två timmars promenad då vi tittar närmare på den floran i närheten av tätorten. . 
Vi kommer att leta efter riktigt vilda växter men också sådana som relativt nyligen kommit in i 
vår flora genom att ha spritts från trädgårdar på annat sätt blivit en del av dagens vilds flora. Vi 
vänder oss till allmänt växtintresserade personer utan särskilda förkunskaper och vi vill särskilt 
gärna att även barn deltar.  
  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 Vi-
kingaskeppet intill Stora Väsbys Barockpark intill Väsbyån. Ingen föranmälan behövs. 
Ledare: Niklas Johansson, 072-5002275. 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN VÄSBY  

c/o P Nordmalm 
Gamla vägen 30A 

194 67 Upplands Väsby 

 

SVAMPVANDRING I RUNBYS-
KOGEN LÖ 10 SEPTEMBER 
Vi samlas 10:00 vid Runbyskolan, högstadi-
ets matsal för en c:a tre timmars vandring i 
olika delar av Runbyskogen. Vi hoppas att 
hitta många ätliga svampar i de rika mar-
kerna uppe i skogen. Vi kommer även att 
titta på svampar som kan förväxlas med 
ätliga för att se hur man kan skilja de ätliga 
från deras dubbelgångare. Ta gärna med 

matsäck. Ingen föranmälan behövs. Ledare: 

VIKINGALUNKEN LÖ 2 OKT 
Se annonser i lokalpress. I samarbete med 
Friluftsfrämjandet och Hembygdsföreningen. 
Ansvarig: Nina Dahlberg. 

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

medlem@naturskyddsforeningen.se; och ange ditt medlemsnr (ovan) - om du inte 

har fått ett e-postmeddelande Naturskyddsföreningen Väsby. 

vasby.naturskyddsforeningen.se

mailto:gsekotox@minpost.nu

