
Upplands Väsby 25 aug 2018 
Naturskyddsföreningen Väsby har 
ställt frågor om naturen, miljön och 
klimatet till partierna i Upplands 
Väsby och har fått svar som av alla 
partier i fullmäktige, men sent svar 
från Väsbys Bästa. Svaren är ganska 
raka och visar på tydliga skillnader 
och likheter mellan partierna.  

  Det är glädjande att alla åtta partier 
har positiva ambitioner, men olika, 
för kommunens klimatarbete. Väl 
känt sedan tidigare, och negativt för 
miljön enligt Naturskyddsförening-
en, är att alliansen istället för Väsby 
sjöstad nu lanserar bebyggelse med 
tusen lägenheter i samma område 
som röstades ned i folkomröstning-
en.   
  Det mest nedslående för miljön i 
svaren anser vi är väsbymoderater-
nas, väsbyliberalernas och 
väsbycenterns principiella mot-
stånd mot att skydda natur som na-
turreservat. Väsby har för få naturre-
servat. Med enbart detaljplan som 
skydd för natur ger politikerna sig 
själva rätt att förstöra natur som 
framtida generationer behöver för 
ett gott liv i Upplands Väsby. Natur-
skyddsföreningen vill hellre in-
stämma i liberalernas nationella 
partiprogram: ”marknadskrafterna 
funkar ibland inte tillräckligt bra 
när det gäller att skydda naturen,…
därför måste vi gemensamt finansi-
era insatser som bevarar värdefull 

natur..” Naturen i vår kommun är 
tydligen mindre värdefull för de tre 
partierna än naturen i resten av lan-
det?    
 Naturskyddsföreningen Väsby har 
bedömt hur svaren stämmer över-
ens med föreningens uppfattning:  

 bra,  bättre,  dåligt,  
 sämre samt  dåligt och 
bra i samma svar.  (?) betecknar att 
svaret inte besvarar frågan som 
ställts. Sju frågor  bedömdes och vi 
fann att fyra partier har övervä-
gande ”bra svar”: Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet, Socialdemokraterna 
och Kristdemokraterna. Moderater-
na och Liberalerna har övervägande 

”sämre svar” enligt bedömningen. 
Väsbys Bästas svar saknades vid 
bedömningen. Partierna redovisas i 
den ordning de inkommit med svar.  
  Alla svar på nio frågor redovisas på 
Naturskyddsföreningen Väsbys 
hemsida med avsikten att ge väljar-
na möjlighet att göra sina egna be-
dömningar och val och därmed göra 
skillnad för miljön i valet. Läs och 
döm själv. Valet är ditt! 
 
Naturskyddsföreningen Väsby 
Kontakt: Pelle Nordmalm 
pnordmalm@live.se 
Tel 0859089911 

 

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 

Naturskyddsföreningen har fått raka svar 

om natur, miljö och klimat inför valet 
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Upplands Väsbys väljare röstade 2014 nej till 
frågan: ”Kommunen har tagit fram en fördju-
pad översiktsplan för Nordvästra Väsby som 
innehåller bostäder i Väsby sjöstad, utveckling 
av Sättraområdet och ett naturreservat i Run-
byskogen. Anser du att den planen ska genom-
föras?” 
  
1.  Hur tänker ert parti respektera 
folkviljan och utslaget i folkomröst-
ningen om Väsby sjöstad? 

  
  
  
  
2.  Om ni väljer att bortse från resultaten 
av folkomröstningen, hur många lägen-
heter vill ni att det ska byggas i området 
Kairo och Sättra utöver de som finns i 
redan antagna planer? 

Naturskyddsföreningen anser att viktiga naturområ-
den i Upplands Väsby behöver ett säkert och hållbart 
skydd – som t.ex. naturreservat - för att bl.a. kunna 
tjäna kommande generationer med ekosystemtjäns-
ter. Särskilt viktiga områden är Runsa fornborg, 
Kairoområdet och hela Runsa halvön, södra 
Fysingenområdet, Bergaskogen, Kohagen vid Vax-
myra samt hela Väsbyån. 
 
3.      Vilka områden vill ert parti skydda 
varaktigt som naturreservat? 
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Vi utvecklar Väsby friluftsområde – Kairo, 
Sättra, Runby. Vi har startat processen 
med att göra Bergaskogen till naturreser-
vat. I översiktsplanen har V varit motstån-
dare till att möjliggöra bebyggelse på Ka-
irohöjden. Inget ”Väsby sjöby”. Området 
ska långsiktigt användas och fredas för 

natur och friluftsliv.  

Enbart mycket begränsad kompletteringsbe-
byggelse i anslutning till befintlig och utifrån 

vad VA är dimensionerad.  

Bergaskogen som naturreservat.  
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Väsbymoderaterna respekterar, som vi 
tidigare sagt innan valet 2014, resultatet av 
folkomröstningen om förslaget om Väsby 
sjöstad. Den innebar att bygga 3000 bostä-
der och inrätta naturreservat. Det innebär 
att den planen lagts åt sidan och kommer 
att förbli så. Vi kommer alltså inte att 
bygga 3000 bostäder eller inrätta naturre-

servat.  

Det gör vi inte. Vi vill se bebyggelse i området, 
och vill därför ha Väsby sjöby, en mycket 
mindre plan än tidigare, som nu enbart om-
fattar 1000 bostäder. Det är en helt annan 
fråga än tidigare plan och vad som även då 

röstades om.  

Inga. Vi anser inte att det är lämpligt att 
skydda natur genom naturreservat. Naturre-
servat gör det omöjligt för framtida gene-
rationers Väsbybor att ha en åsikt om hur 
kommunen ska utvecklas i de delarna, vilket vi 
ser som mycket olyckligt. Forts på svar, se 4. 
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Vi har under den senaste mandatperioden 
stått fast vid resultatet av folkomröstning-
en. Vi har inte tagit några som helst ini-
tiativ till att agera emot folkomröstningens 
utslag. Detta anser vi vara att respektera 

folkomröstningen ?? 

Vi kommer inte att bortse från resultat av folk-

omröstningen. Se svar på fråga nr 1. ?? 

Vi har resonerat om dessa frågor och vi kan se 
att södra Fysingenområdet kan vara en sådan 
plats att göra till naturreservat. Detta är en del 
av kommunen som är ett populärt rekre-
ationsområde med rikt fågelliv och en del av 
kommunen som behöver göras mer tillgänglig. 
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Frågan 2014 handlade om att bygga 3000 
bostäder i området och resultatet från 
folkomröstningen, där nästan 23000 väl-
jare röstade, var en övervikt med mindre 
än 1000 röster för nej-sidan, samtidigt som 
bara ca 70 % röstade. Det är alltså inte en 
majoritet av de röstberättigade som rös-

tade nej...forts   

Vi vill se en varsam förtätning i Kairo-Sättra 
och vår bedömning är att cirka 1000 bostäder i 

området är rimligt.  

Vi ser i dagsläget inget behov av fler naturre-
servat. Att inrätta naturreservat är oåterkalle-
ligt för en lång tid framöver och vi anser att 
viktiga naturområden kan skyddas på andra 

sätt.  
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Miljöpartiet respekterar folkomröstningen 
och är bestämt emot eventuella planer på 
Väsby sjöstad. Även när de borgerliga par-
tierna kallar det Väsby sjöby. De borgerliga 
partiernas förslag till Sjöby är ett första 
steg till ett Väsby sjöstad och är varken 
ekonomiskt eller ekologiskt försvarbart.  

 

Miljöpartiet respekterar folkomröstningen. 

 
Vi instämmer i Naturskyddsföreningens för-
slag.  Mp jobbar för att hela Runbyskogen 
bevaras. Naturreservat i Bergaskogen är på 
gång. I ett nästa steg måste områdena vid 
Kairohöjden skyddas. Utöver dessa ser vi 
gärna ett varaktigt skydd av bland annat 

Sandaskogen, Edoberget och Norra Berget. 
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Vi vill att man ska bevara våra unika kust-
linjer och därmed anser att det finns andra 

platser att bygga på.  

Det som redan är antaget i planer får man 
utgå ifrån. Vi ser hellre att man bygger kring 

Runby istället för Kairo.  

Man får göra en djupdykning i det specifika 
fallet och värdesätta vinsten kontra förlusten 

av ett naturreservat på lång sikt. ?? 
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Frågan om Väsby Sjöstad är redan utage-

rad inom att de tre delar som förslaget 

innehöll föll dvs att bilda naturreservat, att 

bygga 3000- 3500 bostäder och område 

med verksamhetslokaler. ?? 

Eftersom Väsby Sjöstad innehöll flera delar i 
ett som tidigare beskrivits och inte enbart 
bostäder så har vi idag tagit fram ett förslag 
som enbart rör mindre mängd bostäder i Ka-
iroområdet och som inte ska sammanblandas 
med tidigare förslag då att det såg helt an-
norlunda ut. Vi tänker oss ett antal om 1000 

bostäder.  

Vi har idag möjlighet att ge skydd till naturen 
som gör det möjligt för framtida generationer 
att vara med och bestämma utveckling av 
framtidens Väsby och genom att styra via t ex 
detaljplaner som ger utrymme för detta samti-

digt som det skyddar området.  
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Genom att respektera folkomröstningens 
resultat. Väsbyborna har tydligt sagt nej till 
förslaget och alla partier har lovat att re-
spektera folkomröstningens resultat, där-
med faller det. Mot den bakgrunden är det 
allvarligt att moderaterna så kort tid efter 
folkomröstningen lanserar ett nytt förslag 
om att bygga i området, det är inte re-

spektfullt inför Väsbyborna.  

Socialdemokraterna i Väsby vill bostadsut-
veckla i första hand där det finns bra kollektiv-
trafik och nära kommunal service såsom sko-
lor, förskolor och äldreboenden. Vi föreslår 
inga nya bostadsbyggen i Kairo Sättra, där vill 

vi istället fortsätta utveckla friluftsområdet. 

 

Tillgången till naturområden är viktig och vi 
socialdemokrater vill värna Väsbys grönområ-
den. Utöver befintliga naturreservat i kommu-
nen jobbar vi för att skydda Bergaskogen. I 
beslutad översiktsplan kan ni läsa i detalj om 
planer på olika typer av skydd av mark.  forts 

 

tel:3000-3500
tel:3000-3500
tel:3000-3500
tel:3000-3500
tel:3000-3500
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4.      Vill ni skydda viktiga naturområ-
den med svagare skyddsinstrument? I 
så fall hur och för vilka områden? 

Upplands Väsby har tagit fram en utvecklingsplan 
för ekosystemtjänster. Gröna kilarna samt andra 
blå och gröna områden förser oss med ekosystem-
tjänster, så länge de hänger ihop och är tillräckligt 

stora. 
5.      Hur ska skyddet av våra gröna 
kilar säkerställas? 

6.       Hur vill ni säkerställa att grönstruk-
turen i och kring våra bostadsnära grön-
områden utvecklas enligt planen under de 
kommande fyra åren? 

V
än

ste
rp

arti
e

t 

Övriga nämnda områden utpekas som skyd-
dad natur i ÖP. Skyddet kan ske i olika for-
mer och i samarbete med markägarna. Ingen 
exploatering i någon form är aktuell i dessa 
områden. Fysingenområdet bör skyddas 
starkare med Natura 2000. Runsa fornborg 

har ett starkt skydd som fornminne.  

I översiktsplan och en konsekvent tillämp-
ning av den i kommunens planarbete. V an-
ser att vi nu naggar för mycket i kanten på 
kilarna. Ekosystemtjänster införs som en 

integrerad del av allt planarbete.  

Bergaskogen är bostadsnära som värnas som 
naturreservat. Vi pekar sedan särskilt ut Hassel-
skogen, Apoteksskogen/Åsen, Norra berget och 
Råbäcksskogen som viktiga bostadsnära natur-
områden att bevara. Säkerställs genom över-
siktsplanen och att politiskt se till att det inte 

byggs i dessa områden.  
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Natur skyddas bättre genom detaljplaner. Vi 
underkänner inte på förhand kommande 
generationers möjlighet att göra bedömning-
ar om vad som är skyddsvärt och vad som 

inte är det.  

Det är något som tas upp i regionplanering-

en, se RUFS 2050. ?? 

Det besvaras delvis i den översiktsplan som be-
slutats i kommunfullmäktige, Väsby stad 2040. 
Vi vill även se till att det utvecklas bostäder i 
naturnära områden, vilket innebär att ta vissa 
delar av grönområden i anspråk. Exempel på det 

är Söderby och Stora Alby.  

K
ristd

e
m

o
krate

rn
a 

Vi har tillsammans med övriga Allians för 
Väsby kommit fram till att Bergaskogen är ett 
område som vi vill skydda genom detaljplan. 
Detta verktyg gör att kommande generation-
er kan ändra det som vi idag finner lämpligt. 
Detaljplan gör det svårare att ändra än om 

det är helt oskyddat.  

Våra gröna kilar är viktiga. Dessa skyddas 
genom att kunskap om dess värden sprids 
inom politiken och hos allmänheten. De 
handlingsplaner, detaljplaner och andra do-
kument som tas fram ska sätta de gröna 
kilarna högt på dagordningen. Samarbete 

med andra kommuner är väsentligt.  

Vid varje planering av nya och gamla bostads-
områden ska det gröna ta en framträdande 
plats. Detta för både den social- och ekologiska 
hållbarheten. Parker, stråk och andra bostads-
nära gröna lungor ska tas fram och/eller beva-
ras. Cykel- och gångstråk ska vara av stor vikt vid 

planeringen.   
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Vi vill skydda viktiga naturområden genom 

detaljplanereglering.  
Vi vill skydda gröna kilar genom detaljplane-

reglering.  
Genom detaljplanereglering.  
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Flera mindre markområden bör avsättas som 
natur- eller parkmark i detaljplan med sär-
skilda bestämmelser. Detaljplanen utgör 
dock inget naturskydd i egentlig mening. Det 
kan även vara aktuellt med naturvårdsavtal 
med markägare för vissa områden. Vilka 
områden som kan vara aktuella behöver 

utredas.  

Vi vill se att Grönkilarna blir ett riksintresse 
enligt Miljöbalken. Kommunens viktiga kil-
samarbete med grannkommunerna bör 
fördjupas. Väsbys expansion måste ske i 
centrala lägen och inte i värdefulla delar av 
Järvakilen och Rösjökilen som istället måste 

få ett varaktigt skydd.  

Utvecklingsplanen för ekosystemtjänster pekar 
på en rad åtgärder som bör genomföras. Kom-
munen måste ta fram ett åtgärdsprogram för 
hur och när de åtgärder som pekas ut ska ge-
nomföras. I alla kommande planprogram och i 
detaljplaner måste det framgå hur grönstruk-

turerna säkerställs.  
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Att skydda dessa områden mer anser vi inte 
är nödvändigt i dagsläget.  Eftersom varje 
reservat är unikt tycker vi att man ska skydda 
varje område på det bästa sättet och som är 

hållbart på lång sikt.  

Det är ett ansvar som ska delas av de kom-
muner som berörs. Man ska se till att de 

skyddsåtgärder som vidtagits följs. ? 

De kommande fyra åren kommer fokusera på 
trygghet samt kvalitetssäkring av äldrevården 

och skolan. ? 
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Bergaskogen är ett område som kan skyddas 

väl med detaljplan exempelvis.  
Centerpartiet såg till att det arbete som hän-
visas till startades och vi är väldigt glada att 
kommunen varit så framgångsrik i att ta fram 
detta material. De gröna kilarna skyddas med 
att vi är varsamma om var vi utvecklar och 
ser om det går att göra kompensatoriska 
åtgärder om t ex grönyta tas i anspråk alter-

nativt hitta nya möjligheter för forts.  

Vi kommer fortsätta att driva på för den utveckl-
ing som vi har skapat under föregående mandat-
period då Centerpartiet lyfte in dessa frågor och 
som kommunen under nuvarande mandatpe-
riod arbetat med dvs grönytefaktorer, att få in 

detta vid bostadsutvecklingsprojekt osv.  
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Se svar på fråga nr 3.  Dels genom regionala samarbetet med 
Gröna kilarna samt genom de insatser som 
kommunen har uppdrag att fullfölja idag. Läs 
mer om kommunens planer för grönkilarna i 

kommunens översiktsplan.  

Se svar på fråga nr 5.  
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Väsby behöver också bidra till att minska 
utsläpp av klimatpåverkande ämnen.         
7.  Hur skulle en röst på ert parti i Upp-
lands Väsby kunna göra Väsby mer kli-
matsmart? 

Vad gör ni bäst för naturen och miljön i 
Upplands Väsby:         8.      Varför och 
hur skulle en röst på ert parti göra skill-
nad för natur och miljö i Upplands 
Väsby? 

9.      Eventuell kompletterande svars-
text till frågorna. (samt fortsättning på 
ordrika svar). 
  

 
Anm. Svar från Väsbys Bästa redovisas 
separat på hemsidan då det  kom sent. 
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Vi driver på för skärpta klimatmål, nu även 
med konsumtionsmål. Vi har strategi för att 
fortsätta arbete med Hållbara Väsby. Vi vill 
förbättra kollektivtrafiken med resecentrum i 
Väsby entré och påverkan på SL att utöka 
busstrafiken. Vi vill ha en resursstark 
”stomlinje” Väsby centrum, Smedby, Älvdsun-

dadalen, forts.  

Den ekologiska grundsynen är en bas för 
Vänsterpartiet. Vi är det röda miljöpartiet 
som försöker förena klassperspektiv, femin-
ism och ekologism i en helhet. Alla beslut 
som tas i kommunen ska bedömas utifrån 
vilka miljökonsekvenser de får. 
  

7. forts. Breddeden, Rotebro. Cykelbanorna ska 
fortsatt byggas ut. Vi vill underlätta återbruk, åter-
vinning och delningsekonomi. Vi vill skapa ett stort 
återvinningscentrum i Älvsundadalen.   Samhälls-
planering är central för hållbarhet. Vi vill konse-
kvent bygga den täta staden där det är möjligt att 
klara sig utan bil med god kollektivtrafik och bilpoo-
ler när det behövs. Vi främjar fler gemenskapslös-
ningar i boendet för att kunna minska boytor och 
dela på resurser. 
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Moderaterna i Upplands Väsby verkar för att 
bland annat finna fler sätt att energieffektivi-
sera kommunens verksamheter, skärpa kra-
ven för miljöstöd, utöka kommunens bilpool 
för kommunanställda, fler miljöstationer med 

mera.  

För att Väsbymoderaterna har visioner och 
handlingsplaner som går att genomföra prak-
tiskt som skulle innebära faktiska förbättring-
ar för Väsbys invånare samtidigt som det inte 
förlamar kommande generationers möjlig-
heter att utveckla kommunen även om 100 
år. 

8 forst. Vi har under de tidigare mandatperioder då 
vi styrt visat att vi kan kombinera utveckling och 
tillväxt med goda resultat på miljöområdet.     Vi vill 
värna de värden som finns i Väsby idag, där är de 
gröna värdena ingår. Men det betyder inte att 
utvecklingen ska stå still eller att vi inte kan ta nå-
gon jungfrulig mark i anspråk. Vi vill bygga centralt 
men även längre ut i kommunen. Vi vill möjliggöra 
naturnära boende för fler väsbybor. 
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Några av de förslag vi har är att samarbetet 
med näringsliv och väsbybor måste fortsätta 
för att få alla att inse att detta är allas ansvar. 
Kommunens ambition att använda förnyelse-
bar energi ska fortsätta och utvecklas. Ladd-
stolpar, cykel- och gångstråk är andra exem-
pel. Samarbete mellan alla aktörer är viktigt. 

 

Tillsammans med övriga Allians för Väsby vill 
vi fortsätta det arbete som vi påbörjade under 
åren 2007-2014 med att energieffektivisera 
kommunens verksamhet, samarbeta med det 
lokala näringslivet genom Klimatavtal och 
andra viktiga aktiviteter. Bygga ut laddstolps-
infrastrukturen. Värna det gröna vid planering 
av nya och gamla områden. 

Det är viktigt att förskola och skola är med i 
arbetet. Detta är en viktig nu- och framtids-
fråga och barn och ungdomar behöver vara 
med. Den offentligt serverade maten ska vara 
så miljösmart som möjligt. Det ska vara lätt 
och göra rätt avseende återvinning. Upp-
muntra till att köpa begagnat. 
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Vi vill uppmuntra fler att välja cykeln genom 
att skapa fler och tryggare cykelvägar, fler 
säkra cykelställ på olika platser i kommunen 
och genom att göra det tillåtet att ta med 
cykeln på pendeln under en större del av dyg-

net.  

Krav ska ställas vid upphandlingar för att öka 
andelen ekologisk och närproducerad mat. 

Fråga 1 forts : och därför tycker vi att väsby-
borna ska få ta ställning till det modifierade 
förslaget om Väsby sjöby. 
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Vårt mål är ett fossilbränslefritt Väsby. Vi vill 
satsa på klimatsmarta lösningar som solceller, 
trähus, elbilar, cyklar, grön industri, repa-
rationer och tjänster. Vi vill bygga ett sam-
hälle där klimatomställningen blir en fram-
gång med innovationslust, ny teknik och nya 

goda vanor.  

Miljöpartiet har alltid jobbat för att bevara 
och utveckla Väsbys naturområden, samt 
bostadsnära gröna lungor och parker. Istället 
för att bygga i perifera grönområden ska 
Väsby växa centralt med nära till god kollek-
tivtrafik, butiker, skolor, förskolor och levande 
mötesplatser. 
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En röst på oss främjar en elektrifiering. Vi ser 
att elbilsmarknaden kommer växa kraftigt 
under de kommande åren. Därför vill vi se en 

ökning av laddstolpar.  

Upplands Väsby kan inte själva lösa världens 
miljöproblem, därför vill vi värna om vår unika 
naturmiljö och ta vårt ansvar. Vår miljöhänsyn 
tar sin utgångspunkt i kärleken och omtanken 
om den egna hembygden. 
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Genom att kommunen agerar som förebild 
och söker samverkan med företag och kom-
muninvånare kan vi minska energianvän-
dande, vi kan premiera förmånscyklar till an-
ställda, öppna upp bilpoolen för kommunin-
vånare efter kontorstid, samverka med lands-
tinget för mer kollektivtrafik, utöka samver-

kan för mer solenergi i fastigheter forts  

Vi värnar naturen genom att dels inte över-
exploatera grönområden men också hitta 
lösningar för att minska fotavtryck på natur 
och klimat. Centerpartiet satte miljö och 
klimatarbetet i främsta rummet när vi satt i 
majoritet och det kommer vi att göra igen. 

5. ...och laddningsinfrastruktur, att skapa sam-
bandsstråk. 7. ..bygga mer energieffektivt, bygga i 
trä osv. 9. Vi har också föreslagit och fått igenom att 
kommunen ska arbeta med naturvård med häst 
under årscykler Centerpartiet har under denna 
mandatperiod haft styrelsepost i Klimatkommuner-
nas styrelse som 2e vice ordförande. Nätverket 
består av landets 37 vassaste klimat och miljökom-
muner och en region i Sverige.  

So
cial-d
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Vi tar kommunens hållbarhetsarbete på all-
var, därför vill vi fortsätta investera i Upplands 
Väsby kommuns hållbarhetsarbete. Arbetet 
med hållbarhet ska genomsyra hela kommu-
nens arbete. Några exempel på åtgärder som 
vi vill se: Vi vill göra kommunens fordonsflotta 
fossilfri och i de fall det är specialmaskiner, 

forts  

Genom att ställa hållbarhetskrav utifrån soci-
al, ekonomisk och ekologisk aspekt i alla 
upphandlingar av varor och tjänster. Väsby 
ska bli ledande inom hållbart byggande och 
renovering genom att bedriva forskning och 
utveckling tillsammans med näringsliv och 
akademi. Fortsatt hög prioritet på att forts 

3. ... http://www.upplandsvasby.se/bygga-bo-och-
miljo/projekt/kommande-oversiktsplan---vasby-
stad-2040.html  6. ...så ska det miljövänligaste 
alternativet väljas.  7: ...Vi vill minska matavfallet 
och öka andelen ekologisk mat i kommunens verk-
samhet. Bygga en återbruksanläggning, fler och 
bättre återvinningsanläggningar. Bygga solcellsan-
läggningar på kommunala byggnader och mark. 8. 
...jobba för minskat buller och minskade utsläpp 
från Arlanda. 



Svar från Väsbys Bästa 180826 

 

1. Hur tänker ert parti respektera folkviljan och utslaget i folkomröstningen om Väsby sjöstad? 

Väsbys Bästa respekterar utslaget i folkomröstningen om att inte bygga 3000 lägenheter i Kairo/Sättra.  

2. Om ni väljer att bortse från resultaten av folkomröstningen, hur många lägenheter vill ni att det ska byggas i området Kairo och 

Sättra utöver de som finns i redan antagna planer?  

Om en flytt av Kairobadet till Tegeludden vis Sättra blir aktuell kan Kairotomtens parkering bebyggas med ett hus för t ex seniorbo-

ende. Ett mindre antal traditionella småhus skulle också kunna vara möjligt att placera utefter Runsavägen norr om och utanför 

naturreservatet.  

3. Vilka områden vill ert parti skydda varaktigt som naturreservat?  

Naturreservat kan anläggas på kommunalt ägd mark. Bergaskogen är ett bra exempel. Att anlägga naturreservat på  markområden 

som har privata ägare måste ske i samverkan med markägarna. Frivilliga överenskommelser anser vi vara bättre. Enklast om 

kommunen först köper den mark som man vill skydda som naturreservat.  

4. Vill ni skydda viktiga naturområden med svagare skyddsinstrument? I så fall hur och för vilka områden? 

Viktiga naturområden eller kulturmiljöområden som kommunen inte äger vill vi försöka ge andra former av skydd än naturreservat 

som tex Natura 2000 eller skötselöverenskommelse med markägare. 

5. Hur ska skyddet av våra gröna kilar säkerställas? 

Våra gröna kilar måste skyddas mot inträngande av ny bebyggelse. Politiska beslut om byggförbud måste tas på känsliga områden 

så att inte intrånget i kilarna fortsätter ökar eller fortsätter. 

  Byggnationen i Eds Allé är ett beklagligt beslut fattat av den tidigare Alliansen avseende både byggnation på produktiv jordbruks-

mark, intrång i Järvakilen men också ett olyckligt intrång i kulturmiljön kring Edsby gård och den tidigare fria siktlinjen mot Eds 

kyrka. 

6. Hur vill ni säkerställa att grönstrukturen i och kring våra bostadsnära grönområden utvecklas enligt planen under de kommande 

fyra åren? 

Förtätningen med bostäder i de centrala delarna får inte gå ut över våra parker och grönområden. Att ta orörd mark eller tidigare 

obebyggd mark i anspråk till bostäder utan att kompensera med att skydda våra natur och grönområden anser vi vara fel väg 

att gå.  

  Runby hage som planeras att bebyggas med bostäder i projektet Väsby Entré är ett exempel på grönytor som behövs då Messing-

en och Optimusområdet är fullt utbyggt med bostäder. En stadspark  från Zamores kulle över Runby hage till Ladbrostenen är 

bättre för Väsbyborna än Väsby Entré som det planeras idag. 

  Väsbys Bästa vill att om jungfrulig eller orörd mark tas i anspråk för bostadsbyggande ska motsvarande yta skapas eller köpas 

in som naturreservat eller ges annat naturskydd inom kommunens gränser. Så att kommande generationer i Väsby också får 

nära till naturen i framtiden. 

7. Hur skulle en röst på ert parti i Upplands Väsby kunna göra Väsby mer klimatsmart? 

Väsbys Bästa är till för de som bor i Väsby. Att arbeta för att minska utsläppen av klimatpåverkande ämnen är en skyldighet som 

alla partier måste ställa sig bakom. Kommunen ska gå före med goda exempel och arbeta för att fasa ut eller minska de utsläpp 

som den kommunala organisationen är upphov till. 

8. Varför och hur skulle en röst på ert parti göra skillnad för natur och miljö i Upplands Väsby?  
Väsbys Bästa stöder den energi- och klimatstrategi som vi tillsammans med övriga majoritetspartier arbetet fram. Dessutom vill vi 

öka skyddet för våra viktigaste natur- och kulturmiljöer.  

  Väsbys Bästa vill att om jungfrulig eller orörd mark tas i anspråk för bostadsbyggande ska motsvarande yta skapas eller köpas 

in som naturreservat eller ges annat naturskydd inom kommunens gränser.   

9. Eventuell kompletterande svarstext till frågorna (300 t): - 


