
. 
Naturskyddsföreningens 
Höstprogram 2021 

U
tg

iv
e

n
 2

0
21

 a
v 

N
at

u
rs

ky
d

d
sf

ö
re

n
in

ge
n

 V
äs

b
y.

 T
ry

ck
: 

U
ff

e
 T

ry
ck

ar
e 

A
B

. D
is

tr
: 

C
it

yM
ai

l. 
 

 

Blåvinge Foto: Rolf Harbom  © Naturskyddsföreningen 

Vandring i Norra Törnskogen  Onsdag den 8 september kl.18-20 
Svampbord på Hembygdsgården Lördag 11 september, kl 13 – 15 
Vikingalunken Främjartorpet i Fresta  Söndag 3 okt  kl 10 
Bon för vilda djur i Hembygdsgården  Söndag den 3 okt kl 11- 15  

 



Vi vill göra skillnad för att natur bevaras 
och utvecklas och för att Upplands Väsby 
blir ett hållbart samhälle. Därför vill vi i 
styrelsen arbeta målinriktat med priorite-
rade frågor. Vi är lyhörda för medlemmar-
na välkomnar synpunkter och förslag. 
  Vi har valt att prioritera åtta områden för 
vårt arbete under 2021/22. Utgångspunkter 
är stadgarna och hela Naturskyddsför-
eningens prioriteringar. Vår verk-
samhet begränsas inte längre av 
underskott i ekonomin.  
 
1. Se till att kommuninvånarnas 
höga uppskattning av natur och 
närmiljön blir respekterad och 
högt värderad i utvecklingen av 
samhället Upplands Väsby.  
- Under pandemin har det blivit tydligt att 
naturen är en källa för återhämtning för 
allt fler invånare i vår kommun. Detta 
måste avspeglas i kommunens satsningar 
på naturområden. 

2. Verka för att värdefull natur och tä-
tortsnära ströv- och rekreationsområden 
utvecklas och bevaras för framtida gene-
rationer. Verka för fler reservat och mer 
naturvård i kommunen. 
- C, kd,l och m i vår kommun motverkar 
bildandet av naturreservat på ett sätt som 
saknar  motstycke i grannkommunerna. 

3. Särskilt uppmärksamma frågor om bio-
logisk mångfald, klimat, de gröna kilarna, 
skog, våtmarker, sjöar och vattendrag. 
- Jätteviktiga frågor för oss. 

 
  

4. Granska och påverka kommunpolitiker 
och kommunal verksamhet som är rele-
vant för våra mål. Verka för att kommunen 
förbättrar sitt kunskapsunderlag om na-
tur- och miljöförhållande särskilt genom 
naturinventeringar.  
- Vi planerar att träffa partierna och redo-
visa viktiga frågor inför valet 2022. Konti-
nuerligt bevakar vi viktiga frågor och bi-

drar med väl genomarbetade skri-
velser till kommunen.   

5. Engagera fler Väsbybor genom 
en utökad publik verksamhet och 
vara aktiva i miljöfrågor i Upp-
lands Väsby . 
- Självklart inbjuder vi även dig 
och andra medlemmar att delta i 

detta arbete. Hör av dig till styrelsen. 
6. Försöka återstarta Natursnokarna - 
verksamhet för familjer med barn 5 - 12 år. 
- Se sidan 7. 

7. Utveckla vår kommunikation med med-
lemmar och andra bl a via vår hemsida, 
Facebook, Instagram, e-post m m. bl a ge-
nom att integrera sociala media i vår verk-
samhet.  

8. Sprida kunskap om natur och miljö. 
- Ett sätt att göra detta är att välkomna dig 
och dina vänner att delta i vårt programut-
bud. 

Styrelsen/ Pelle Nordmalm  Lise-
lotte Lundström  Eva Samuelsson  Göran 
Svenstam  Emily Brennan Niklas Johans-
son  
 
 
   

Så vill vi göra skillnad för ett hållbart  

Upplands Väsby 

Vad tycker du att vår kommun kan göra 
bättre för ett hållbart Väsby  

med levande natur? 

I vårt uppdrag ligger att påverka lokalpolitiken och lokala makthavare. Därför kom-
mer vi att bjuda in företrädare för partierna i vår kommun för samtal om vad partierna 
och kommunen kan göra bättre för en hållbar kommun. Under nästa år är det val och 
inför valet brukar vi redovisa en enkät med partiernas svar på våra frågor, för att upp-
märksamma miljöfrågor i valet och för att ge väljarna en vägledning om var partierna 
står. Vi gör också en bedömning hur väl svaren överensstämmer med våra krav. Se 
nedan exempel på frågor som vi ställde i valet 2018.  
 Frågorna kommer att utgå från våra prioriteringar (se sid 2), bl a om biologisk mång-
fald, klimat, de gröna kilarna, skog, våtmarker, sjöar och vattendrag. Vi brukar därtill 
lägga särskild vikt vid att kommunen ska ha ett tydligt ansvar och tydliga möjligheter 
att åstadkomma en förändring utifrån våra krav.   
 När vi nu ska konkretisera områden att ta upp vill vi också lyssna till råd och syn-
punkter från våra medlemmar. Ring eller skriv till någon av oss i styrelsen och berätta 
vad du tycker är viktigt att ta upp eller e-posta till: vasby@naturskyddsforeningen.se 
 Vi välkomnar gärna dig som vill vara med och aktivt göra skillnad och påverka kom-
munen och partierna!  

Lärkfalk © Naturskyddsföreningen 

Vad vill ert parti göra för naturen och miljön i Upplands 
Väsby - några frågor från vår valenkät 2018:  
- Hur tänker ert parti respektera folkviljan och utslaget i 
folkomröstningen om Väsby sjöstad?  
- Särskilt viktiga områden att skydda som reservat är 
Runsa fornborg, Kairoområdet och hela Runsa halvön, 
södra Fysingenområdet, Bergaskogen, Kohagen vid Vax-
myra samt hela Väsbyån. Vilka områden vill ert parti 
skydda varaktigt som naturreservat?  
- Hur ska skyddet av våra gröna kilar säkerställas?   
- Hur vill ni säkerställa att grönstrukturen i och kring 
våra bostadsnära grönområden utvecklas enligt planen 
under de kommande fyra åren?  
- Hur skulle en röst på ert parti i Upplands Väsby kunna 
göra Väsby mer klimatsmart? 
Svaren redovisades bla i  lokalpress, se bilden t h.  



Vandring i Norra Törnskogen   
Onsdag den 8 september kl.18-20 

Svampbord på Hembygdsgården  
Lördag 11 september, kl 13 – 15 

Vi hoppas på ännu en bra svamphöst! För 
att vi bättre skall kunna skilja mellan änt-
liga och oätliga svampar ordnar Natur-
skyddsföreningen i Väsby samarbete med 
Väsby Hembygdsförening ett ”Svampbord” 
dit alla är välkomna för att få sina nyplock-
ade svampar granskade. Vi kommer även 
att ha en liten utställning med några ätliga 
och oätliga svampar som just då finns i 
våra trakter. Vi tar gärna emot ytterligare 
svampar till utställningen från alla besö-
kare.  
  Svampbordet hittar ni vid Hembygdsgår-
den, Hagvägen 2/Pukslagargatan, och vi 
håller öppet mellan 13 - 15. Under denna tid 
finns det också möjlighet att få kaffe med 
dopp till humana priser.  
Alla varmt välkomna! Ledare: Niklas Jo-
hansson, 072-500 22 75. 

Vikingalunken Främjartorpet i Fresta   
Söndag 3 okt kl 10-  

Häng med på en kvällsvandring i Norra Törnskogens naturreser-
vat med kommunens naturförvaltare Henrik de Joussineau som 
guide! Reservatet har tallskog på höjderna och fuktiga sumpsko-
gar och mindre myrar i sänkorna. På stigar och leder vandrar vi 
ostört över berg och genom dalar. Vi kommer både att hitta 
skogsmiljöer som påminner om vildmark med solvarma 
hällmarker där vi stannar och rastar. Vi möts vid reservatets be-
söksparkering dit du enkelt kan cykla eller ta bilen. Du kan 
också ta bussen och hoppa av vid hållplatsen Fornboda. Därifrån 
vandrar du sedan cirka en kilometer på Långbroleden för att nå 
besöksparkeringen. 

Vikingalunken söndag 3 okt vid Främjartorpet i Fresta . En 7 km lång höstvandring 
med frågor och naturinfo. Kaffe med hembakt till självkostnadspris på halva vägen. 
Start kl 10.00—12.30. Avslutning kl 15. Se även Friluftsfrämjandets annons i pressen  
eller vår hemsida.  

Programmet genomförs med iakttagande av gällande rekommendationer och regler för 
Covid 19. Gäller både arrangörer och deltagare. 

Senare i höst eller i vinter kan vi erbjuda fler programpunkter. Se information på vår 
hemsida. Du som anmält din e-postadress får meddelade om detta samt andra aktuella 
frågor.  

Skicka din aktuella e-postadress till:   
medlem@naturskyddsforeningen.se  -  om du inte har fått ett e-postmeddelande från 
Naturskyddsföreningen Väsby. 

Bon för vilda djur på  
Hantverksdagen i Hembygdsgården  

Söndag den 3 okt kl 11- 15  

Hembygdsföreningen arrangerar 
hantverksdagen där olika hant-
verkare arbetar praktiskt i olika 
material, visar upp och säljer sina 
alster. Naturskyddsföreningen 
visar upp insektshotell och andra 
bon för vilda djur. Du får också 
möjlighet att prova på att bygga 
ett eget insektshotell. Lokal: ladu-
gården på hembygdsgården, Hag-
vägen 2/Pukslagargatan. 



I Natursnokarna upptäcker barn 3-10 år, till-
sammans med deras vuxna och Natursnokle-
dare, naturen tillsammans. 
  Filosofin bakom verksamheten är att den som har kunskap om naturen också blir 
också mer rädd om den. Men minst lika viktigt är att tillsammans upptäcka hur 
kul det är i skog och mark!   
  Tidigare har Natursnokarna med djuren i längdhopp, satt upp fågelholkar, gått på 
”lupptäcktsfärd” och tittat på insekter, skapat konst med naturens material med 
mera!  
  Detta får du som Natursnoksledare: Utbildning hos Naturskyddsföreningens 
rikskansli, inspirationsbok med förslag på lekar och övningar man kan göra, 
specialdesignad väst med plats för näsdukar, plåster och annat man kan be-
höva till barnen, med mera.  
  Kanske är ni två som vill driva detta tillsammans? Det är ännu roligare att 
planera och leka tillsammans.  
  Ledaren/ledarna bestämmer själv hur många träffar som anordnas per år.  
Som stöd finns tidigare ledare Liselotte Lundström tillgänglig.  
  Så tveka inte! Om du är intresserad, ta kontakt med Liselotte Lundström på 
liselotte.lundstrom@gmail.com så hjälper hon dig med att komma igång.  

Vill du leda  
Natursnokarna? 

Norra Törnskogens naturreservat 

- en skog med vildmarkskaraktär  

 
Norra Törnskogens naturreservat som bildades år 2016 är cirka 108 hektar stort. Upplands Väsby 
kommun inrättade reservatet och sköter även förvaltningen. Norra Törnskogens naturreservat 
ligger öster om Norrviken, i den sydöstra delen av kommunen. Området gränsar i söder till Södra 
Törnskogen i Sollentuna kommun som blev naturreservat år 2012. Ändamålet med reservatet är 
att skydda ett större naturområde för det rörliga friluftslivet, för att säkra grönstrukturen i Rösjö-
kilen och för att bevara den biologiska mångfalden i området. 
  Norra Törnskogens naturreservat har vildmarkskaraktär, med tallskog på höjderna och fuktiga 
sumpskogar och mindre myrar i sänkorna. På stigar och leder vandrar du ostörd över berg och 
genom dalar. Du hittar både skogsmiljöer som påminner om vildmark, och solvarma hällmarker 
där du kan rasta. I hällmarkstallskogen finns rikligt med gammal tall med pansarbark.  
  Du kan enkelt ta dig in i reservatet genom att följa Långbroleden som löper tvärs igenom åker 
och betesmarker, och fortsätter ner till sjön Snuggan i Södra Törnskogens naturreservat. Du kan 
också ta bilen och parkera på reservatets besöksparkering. Från besöksparkeringen kan du lätt 
nå reservatets rastplats med grillplats och vindskydd genom en tillgänglighetsanpassad grusväg. 
Vid parkeringen finns också Törnskogens sagostig, en 800 meter lång natur- och aktivitetsstig för 
hela familjen.  
 Området gränsar i söder till Södra Törnskogens naturreservat i Sollentuna kommun. Genom 
Norra Törnskogens naturreservat och Södra Törnskogens naturreservat bildas ett sammanhäng-
ande skyddat skogsområde. (Källa: Upplands Väsby kommun).  
  Den 8 september ordnar vi en kvällsvandring i reservatet under ledning av kommunens natur-
förvaltare Henrik de Joussineau. Om du inte kan delta då, rekommenderar vi ett besök i detta fina 
skogsreservat. Ladda ned appen Naturkartan  där du finner  mer information och karta över om-
rådet, eller se  https://naturkartan.se/sv/upplands-vasby   

Följ Naturskydds-
föreningen Väsby  
på Facebook och  
Instagram 
Naturskyddsföreningen Väsby  på Fa-
cebook ger dig tips om det senaste och 
notiser om aktiviteter, även extra aktiviteter.  
Följ, gilla och dela.!  
Facebook: Naturskyddsföreningen Väsby  Instagram: naturskyddsforeningenvasby 



 

Hej! V.g. skicka din aktuella e-postadress till:  medlem@naturskyddsforeningen.se  -  om du 

inte har fått ett e-postmeddelande från Naturskyddsföreningen Väsby. 

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

STYRELSEN 2021/22 
Ordförande:  Pelle Nordmalm 
59089911, pnordmalm@live.se 
Vice ordf:  Liselotte Lundström,  
Lislotte.lundstrom@gmail.com 
Sekreterare: Eva Samuelsson 
Kassör: Göran Svenstam 0703986714  
Ledamot: Emily Brennan  
Suppleant: Niklas Johansson  
0725002275 

FUNKTIONÄRER  
Revisorer: Håkan Talling 
59089715, Kjell Åkerblom 
59400125, suppl Börje Thörn. 
Valberedning: Håkan Talling, 
Ingrid Fritjofsson Bergman 
590834 44  
Hemsideansvarig: Ingvar Åslund 
0709239984 
Natursnokar: Liselott Lundström; 
Liselotte.lundstrom@gmail.com 

Naturskyddsföreningen i Väsby slår vakt om natur och miljö och  
arbetar för ett hållbart Upplands Väsby.  
Bli medlem: www.naturskyddsforeningen.se 
 

Hemsida: vasby.naturskyddsforeningen.se   Facebook: Naturskyddsför-
eningen Väsby  Instagram: naturskyddsforeningenvasby 

Kontakt: vasby@naturskyddsforeningen.se  


