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Pelle Nordmalm 0859089911 Bli medlem: www.naturskyddsforeningen.se 
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Hej! V.g. skicka din aktuella e-postadress till:  medlem@naturskyddsforeningen.se  -  om du 

inte har fått ett e-postmeddelande Naturskyddsföreningen Väsby. 

Avs: Naturskyddsföreningen Väsby, c/o P Nordmalm, Gamla vägen 30A 

194 67 Upplands Väsby 



Satsa på att vårda Väsbys natur 
Bland de viktigaste skälen att bosätta sig 
och bo kvar i Upplands Väsby är till-
gången till natur- och friluftsområden. Vår 
tätort växte i en landsbygd där vi fick de 
gröna omgivningarna på köpet. Nu har 
kommunen blivit så stor att det behövs en 
aktiv förvaltning av natur och vatten för 
att kvalitéerna ska bevaras för allt fler 
brukare. Några förslag: 
  Naturreservat i Bergaskogen. Och på  
kommunens mark i västra Runbyskogen. 
  Utveckla friluftslivet i Sättrareservatet. 
  Låt Väsbyån flöda i dagsljus vid station-
en. Utveckla Väsbyån med meandringar 
och dagvattenomhändertagande, norr och 
söder om stationen. 
  Gör en skötselplan för området vid 
Fysingen öster och norr om Löwen-
strömska. Sök inflytande över markan-
vändning genom förhandlingar, avtal, ar-
rende eller markköp. 
  Utveckla grönstrukturen inom bebyggel-
sen för invånare och för den biologiska 
mångfalden. 
 
Använd kommunal upphandling 
för att göra Väsby miljövänligare 
Kommunen är en stor konsument av varor 
och tjänster. Genom att ställa  miljökrav 
vid upphandlingar förbättringar göras i  
 
 
 
 

stort och smått. Handla ekologiska livs-
medel,  giftfria varor och tjänster. Handla 
energismart och klimatsmart. Använd 
kriterier från Bra miljöval och Svanen. 
 
Gör Väsby klimatsmart 
Trafikplanera för klimatsmarta och håll-
bara transporter. Underlätta för gång, 
cykel och kollektivtrafik samt infrastruk-
tur för fossilfri fordonsdrift. Kommunen 
ska vara ett föredöme i transportval. 
 
Gör kommunplanen för ett håll-
bart Väsby 
Det är viktigt att det finns ett långsiktigt 
tänkande i hur ett växande Väsby bör 
utvecklas.. Kommunplanen måste kunna 
styra så att bebyggelsen, trafik och övrig 
infrastruktur hålls väl samman på ett 
hållbart sätt och att naturen (mark, vat-
ten grön kilar och grön infrastruktur) i 
och kring tätorten hålls samman till en 
fungerande helhet.  
Genom kommunplanen läggs ett möns-
ter för bebyggelse och gröna områden 
som i huvudsak kommer att gälla i flera 
hundra år framöver. 
Hållbart byggande betyder även att styra 
mot klimatsmart byggande och socialt 
hållbara miljöer. Alla, särskilt barn och 
äldre ska ha tillgång till nära grönområ-
den. Det är en utmaning att kunna be-
vara sådana kvalitéer och samtidigt hålla 
samman och förtäta bebyggelse. 
  Styrelsen för Naturskyddsförening-
en Väsby 

Välj ett hållbart Väsby i september 

Vi utmanar partierna i Väsby att ge 
oss väljare  möjlighet att välja ett 
miljövänligt Väsby i valet i septem-
ber. Därför har vi i kontakter med 
dem. Bl a för fram dessa viktiga frå-
gor: 

De vilda blommornas dag i Bergaskogen 
Söndag 17 juni 11.00 

Svampbord i Runby   
Söndag 16 september 13.00 

Följ med oss och kom som du är! Tag gärna med 
fika och kläder efter väder. Inga förkunskaper är 
nödvändiga och det kostar inget att delta. Vi vän-
der oss till allmänt växtintresserade personer 
utan särskilda förkunskaper och vi vill särskilt 
gärna att även barn deltar. 
Vi gör en två timmars promenad i Bergaskogen då 
vi tittar närmare på floran vid såväl fuktiga områ-
den som hällmarker. Vi kommer att titta närmare 
på en del olika vilda växter men kanske också 
sådana som relativt nyligen kommit in i vår flora.  
De Vilda Blommornas Dag samordnas av Svenska 
Botaniska Föreningen och i vår kommun arrange-
ras vandringen av Naturskyddsföreningen. Sam-
ling vid motionsspåret bakom Runbyskolans 
gymnastiksal. Ingen föranmälan behövs. 
Ledare: Niklas Johansson, 072-500 22 75 

Vi hoppas att få ännu en bra svamphöst! För att alla skall kunna 
lära sig att bättre skilja på ätliga och oätliga svampar ordnar vi i 
år ett ”Svampbord” dit alla är välkomna att få sina nyplockade 
svampar granskade. Vi kommer även att ordna en liten utställ-
ning med ätliga och oätliga svampar som just då finns i våra 
trakter; men visst tar vi också gärna emot ytterligare svampar 
som vi hoppas att alla besökare tar med sig. Vi kommer troligen 

att hålla till i anslutning till undantagsstugan intill Eds församlingshem, Lövstavägen 
6.  Om platsen ändras kommer detta att annonseras i lokalpressen och på vår hemsida.  
Ledare: Niklas Johansson 072-500 22 75. 

Vikingalunken Söndag 7 oktober, se annons i pressen 



Välkomna till årsmötet! Årsmötesförhandlingar med styrelseval och ären-
den enligt stadgarna. Motioner ska vara styrelsens ordförande  

tillhanda senast den 1 mars.  
Kort föredrag: Historien om PCB. Niklas Johansson,  

internationell PCB-expert. 

Plats och tid: Grimstagården, Gamla vägen 23 i Upplands Väsby, bredvid för-
samlingshemmet i Bollstanäs.  kl 19.00. Hpl Grimstavägen el Lövmovägen.  
Ansvariga: Nina Dahlberg, Göran Svenstam. Pelle Nordmalm. 

 

Naturskyddsföreningens årsmöte 2018 
Onsdag 21 Mars 19.00 

Program 2018 börjar med: 

 

 

Upplands Väsby röstade Nej till Väsby Sjöstad 2014. 
Naturskyddsföreningen kommer att ställa denna fråga 
till alla partier och offentliggöra svaren före valet: 
 
 -Hur tänker ert parti respektera folkviljan och ut-
slaget i folkomröstningen om Väsby Sjöstad? 

Upptäck Uppland: 
Besök vid Flororna   

Söndag 27 Maj 
Idag går färden till en norrländsk myr mitt i hjärtat av Uppland. Myr och skogsland-
skapet är tillgängligt via spångade leder bl a Upplandsleden passerar här igenom. Om-
rådet har en intressant historia och befinner sig på gränsen limes norlandicus där 
nordliga naturtyper möter sydliga. Växter som ek och ask har sin naturliga nordgräns 

här och fåglar från norr som videsparv, 
varfågel och sidensvans har noterats här 
också under sommarhalvåret.  
Naturreservatet är en riktig vildmark med 
vidsträckta våtmarker, skogar och små 
sjöar. Här trivs älgar, rådjur, det skygga lo-
djuret och många olika slags växter. Ugglor 
hoar i vårnatten och i skogarna finns orre, 
tjäder och järpe. Efter ankomsten samlas vi 
för en genomgång av områdets historia, 
växt och djurvärld. Vi kan sedan vandra i 
mindre grupper beroende på hur långt man 
vilI promenera. Det finns stigar i slinga om 

4 eller 10 km eller så gör man bara en kortare tur i anslutning till parkeringen.    
Ingen föranmälan. Ledare: Göran Svenstam. Samling: G:a Apoteket kl 9:00 och vi reser i 
samlad tropp de ca 8-9 milen. Åter hemma ca 15:00. Medtag matsäck, kikare och bra 
vandringskläder.   

Fågelsång i försommarkvällen 
Torsdag 7 juni 20.30 

Följ med på vår traditionella och uppskattade nattsångartur i vårt närområde. Vi hop-
pas 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 apo-
tek. kl 20.30.  Ansvariga: Ingvar Häll och Håkan Talling 



Bostadsbristen gäller inte bara för oss två-
benta varelser utan i högsta grad också 
många andra djur t ex fåglar, fladdermöss 
och en rad insekter. För att i viss mån råda 
bot på detta startar vi nu ett projekt där alla 
är välkomna att hjälpa till att råda bot på 
detta. I år börjar vi börjar i lite försiktig skala 
med några olika småfågel- och starholkar 
men hoppas att vi på sikt kan bredda utbu-
det och få möjlighet att stifta bekantskap 
med lite mer ovanliga arter. Om några veck-
or så sätter vi också upp holkarna och ska 
hålla koll på hur det går beläggningen och 
vilka arter som flyttat in. Resultatet kommer 
sedan att redovisas årligen på vår hemsida 
så att alla kan följa upp hur det har gått. Vi 
får låna en mindre snickerilokal av den s.k. 
Värmekällan vid Runby torg. Ingen särskild 

förkunskap krävs och jag räknar med att vi jobbar gruppvis med att såga, skruva, 
borra, spika, märka och ytbehandla holkarna. Material och verktyg kommer att finnas 
på plats. Utrymmet är begränsat . 
Anmäl därför ditt deltagande till Göran (070-39 86 714, eller gs@ekotox.se). Ledare: Gö-
ran Svenstam. Samling: Värmekällan Vid Runby torg 18:30 och vi håller på så länge 
material och lust räcker. Fika kommer att finnas för behövande.       
 

Naturmorgon vid Fysingen 
Lördag 28 April 8.00 

Den biologiska mångfaldens dag: 
Naturbingo vid Fysingen  
Tisdagen den 22 Maj kl 18.30 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Bo i Väsby” - Vi bygger holkar 
Torsdag 5 April 

Vi uppmärksammar naturens mångfald med en vandring vid Fysingen  kombinerat 
med en naturbingo där du på en bingobricka  kryssar arter som guiderna hjälper dig 
att uppmärksamma. En internationell dag som vi firar i Väsby  på detta njutbara sätt. 
Sverige har i konventionen för biologiska mångfald åtagit sig att skydda artrikedomen 
i landet. Ta med kikare och fika. Ingen anmälan behövs. Ledare: Håkan Talling, Ingvar 
Häll, Niklas Johansson. Samling: Stora Ladan, Lagårdsvägen vid Löwenströmska., kl 
18.30. 

Vi gör en tre till fyra timmars vandring i lugn takt. Vi ser efter 
hur långt våren kommit och tittar på växter och djur och sär-
skilt lyssnar vi efter nyanlända flyttfåglar. Vi hoppas bland an-
nat på att få höra lövsångare, svartvit flugsnappare och inte 
minst rördrommen. Ta med kikare och matsäck. Ingen anmä-
lan behövs. Ledare: Niklas Johansson. Samling: Stora Ladan, 
Lagårdsvägen vid Löwenströmska., kl 8.00. 


