
. 
Naturskyddsföreningens 

Vårprogram 2022 

U
tg

iv
e

n
 2

0
22

 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. 
  F

o
to

 o
m

sl
ag

: 
Li

se
lo

tt
e 

Lu
n

d
st

rö
m

. V
a

xm
yr

a.
 

 

Årsmötet, tis 29 mars, Kl 19.00 i Messingen. 
Utfrågning av partier om miljö, ons 3 maj, kl 18.00 i Messingen. 
Gör om din trädgård för bin och mångfald, lö 14 maj, kl 12– 15. 
Utflykter i naturen: 24 april, 8, 11 och 15 maj samt 1, 8 och 19 juni. 



  Upplands Väsby behöver göra en 
uppryckning av miljöarbetet. Vi i Na-
turskyddsföreningen har tagit fram 
sextio förslag till kommunen som le-
der i rätt riktning igen. Varför behövs 
det nu? 

  Upplands Väsby var för några 
år sedan ledande bland landets 
kommuner på miljöområdet. År 
2013 var vår kommun miljöbästa 
kommun i landet och var fortsatt 
högt rankad till omkring 2017. År 
2021 har Upplands Väsby fallit 
ner till 57:e plats. Medan andra 
kommuner har utvecklat miljö-
arbetet har vår kommun brom-
sat in. Vår kommun får bl a 
skrala poäng för klimatarbete 
och skyddad natur. Kommunens 
dialog med oss som miljöorgani-
sation har dessutom varit sämre 
de senaste åren. 
  Men allt är inte dåligt på miljö-
området. När Naturskyddsför-
eningen 2018 rapporterade om 
Sveriges bästa naturvårdskom-
mun placerade Upplands Väsby 
sig på 14:e plats av de 210 som 
hade svarat. Den kan spegla att 
vår kommun har bra planerings-
underlag och naturinventeringar 
vilka hade hög vikt i undersökningen. 
Dessutom har kommunen en god naturför-
valtning med flera  restaureringsprojekt. 
Andelen skyddad natur i Upplands Väsby 
är dock låg, inte ens den till större delen 
kommunägda Bergaskogen  

som hyser stora naturvärden är skyddad.  
  Krisen för klimatet och den biologiska 
mångfalden är akut och måste hanteras, 
även av kommunen. Samtidigt växer kom-
munen med sikte på 63000 invånare år 
2040 och i omvärlden transformeras hela 
ekonomin. Då är det rätt läge att nu göra 

mer kraftfulla åtgärder och in-
vesteringar för att hantera kri-
sen för klimat och biologisk 
mångfald och lämna en hållbar 
kommun till kommande gene-
rationer Väsbybor.  
  Vi i styrelsen har träffat/träffar 
samtliga partier i kommunfull-
mäktige och haft bra samtal om 
våra förbättringsförslag (utom 
med SD som inte besvarade vår 
inbjudan). Frågorna kommer vi 
att ta upp igen vid en utfråg-
ning och i en valenkät. Några av 
förslagen presenterar vi i pro-
grammet.  
  Du kan ladda ned alla förslag 
på vår hemsida.  
Som medlem och medborgare 
kan du bidra att sätta tryck på 
partierna och uppmärksamma 
miljöfrågorna före, under och 
efter valet i höst.  
 

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

Gör Upplands Väsby  
till en bättre miljökommun 

 
Kallelse:  

Naturskyddsföreningens årsmöte  
Tisdag den 29 mars 19.00  

 
Kallelse till årsmöte som hålls tisdag den 29 mars 19.00. Årsmötesför-
handlingar med val av styrelse m m enligt stadgar.   
Mötet hålls i Messingens  matsal. Love Almqvists torg 1, Upplands 
Väsby. 

 Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast  22 mars. 

 Årsmötet avslutas med en presentation av föreningens 60 mil-
jöförslag till partierna i Upplands Väsby kommun. Diskussion 
om hur det kan bli ännu bättre och få spridning. (Se sid 2, 11,  
12– 13) 

   Välkommen till årsmöte!  

Vi håller koll på  
kommunen.   

Trollslända. Ola Runfors© 
Naturskyddsföreningen 

Följ oss på Facebook och Instagram 
Naturskyddsföreningen Väsby  på Facebook 
ger dig tips om det senaste och notiser om 
aktiviteter, även extra aktiviteter. Följ, gilla 
och dela.!  
Facebook: Naturskyddsföreningen Väsby  
Instagram: naturskyddsforeningenvasby 
Se även hemsidan: 
vasby.naturskyddsforeningen.se   



Naturmorgon vid Fysingen   
Söndag 24 April 8.00 - 12.00  

Utfrågning av partier om miljö  
vad vill politiken göra? 

Tisdag den 3  maj kl 18.00 i Messingen  
Välkommen! 

  Naturskyddsföreningen i Väsby ordnar en utfrågning av samtliga partier i 
kommunalfullmäktige om hur de skött miljöfrågorna under mandatperioden 
och vad de vill göra den kommande mandatperioden efter valet i höst.  
   Utfrågare från Naturskyddsföreningen tar bl a upp några av de 60 förbätt-
ringsförslag som föreningen överlämnat till partierna. Vi frågar om vad man 
vill göra för klimatet, naturen, vatten, en Giftfri miljö,  grön stadsplanering 
m.m. Det finns möjligheter att tipsa utfrågarna om frågor före och under mö-
tet.  
  Mötet äger rum i Messingens matsal och börjar kl 18.00 tisdag den 3 maj.  
Mer information om Naturskyddsföreningens 60 förslag för, se sid 2,, 11, 12-
13. Se även vår hemsida om: Klimat- och miljöförslag för Upplands Väsby 
kommun- 60 förslag som gör Upplands Väsby till en bättre miljökommun.  
     Välkommen till Messingen! 

Fågelmorgon vid Fysingen  
Söndag 8 maj kl 8.00  

Vi gör en tre till fyra timmars vandring i lugn takt utef-
ter Fysingens sydvästra stränder. Vi ser efter hur långt 
våren kommit och tittar på̊ växter och djur och sär-
skilt lyssnar vi efter nyanlända flyttfåglar. Även om 
årets vandring sker någon vecka tidigare än hoppas vi 
bland annat på̊ att få höra lövsångare och svartvit 
flugsnappare. Rördrommen, som ibland övervintrar vid 
sjön, har vi gott hopp om att få höra. Ta med kikare, 
matsäck och gärna en lupp om du har. Ingen anmälan 
behövs.   Samling: P-platsen vid Löwenströmska badet 
(RT90 6604563; 1619398). Ledare: Niklas Johansson, 072
-500 22 75. Havsörn. R Harbom © Naturskyddsföreningen 

En vandring med fågelsång som 
startar vid Hammarby kyrka och 
fortsätter på stigen längs Fysingen 
till Calmare hagen och kanske 
längre för den som vill. Håkan Tal-
ling och Ingvar Häll vägleder oss 
genom kvitter och grönska. Kanske 
hör vi lövsångare, svarhätta, grön-
sångare, gransångare, rörsångare, 
rördrom,  vattenrall, m fl  Medtag 
fika. Välkommen! 

Henrik primiärvisar nyrestaurerade 
Sanda våtmark vid Norrviken  

ons 11 maj kl 18.00 – 19.30  
Välkomna till Sanda våtmark. Kom-
munens naturförvaltare Henrik de 
Joussineau visar Sanda våtmark, 
den nyrestaurerade våtmarken i 
Frestabäckens utlopp i Norrviken.  
  Sanda våtmark ska bli en över-
svämningsvåtmark som särskilt 
gynnar gäddor och fåglar. Våtmar-
ken fylls upp med vatten under snö-
smältningen på vårvintern. Planen 
är sedan att gäddorna ska leka här. 
Vid midsommartid öppnas en 
dammlucka och gäddynglen åker ut i Frestabäcken och vidare ut i Norrviken.  När våt-
marken är tom kommer kor att beta där. Eftersom kor är stora djur skapas små gropar 
av deras trampavtryck. Dessa främjar groddjur och fåglar. Kor äter dessutom många 
olika växter vilket är bra för växtligheten på platsen.   
Samling  vid Hållplats Bollstanäs skola.  Välkommen! 
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Gör om din trädgård för bin och mångfald.  
 

Hembygdsgården Lördag den 14 maj kl 12- 15  

Naturreservatet Broängarna  
Söndag 15 Maj kl 9.00  

Vi besöker grannkommunen i väster och Natura 2000 naturre-
servat Broängarna. 250 hektar vatten och strandängar. 
Strandängarna hålls dessutom hävdade genom bete. 80 fågel-
arter häckar regelbundet inom området och till detta kommer 
varje år många flyttande arter. Särskilt en rad olika vadare sät-
ter då sin prägel på området. Här anses Storspoven ha haft sin 
sista häckning inom länet. Har vi tur får vi höra Enkelbeckasi-
nens speciella vårspel. Bland växterna kan nämnas kattfot, 
backnejlika, brudbröd, jungfrulin, gullviva, mandelblom, back-

timjan, ängsskallra och vildlin. Vi samlas vid G:a Apoteket kl 9.00 och reser i egna 
bilar mot Upplands Bro. De 3-5 km kräver bekväma skor och välfylld matsäck. Åter 
13.00. Ledare: Göran Svenstam (070/3986714). Ingen föranmälan.  

Fågelsång i försommarkvällen  
Hammarby Onsdag 1 juni kl. 20.30  

Vi hyllar den biologiska mångfalden i vår hembygd den kommande veckan. Låt din 
trädgård och balkong blomma och surra så att den blir en del av naturen. Njut av na-
turens mångfald utanför dörren. Vi visar tipsen om lämpliga växter, hur man gör ett 
insektshotell och hur man omvandlar gräsmattan till äng m.m. Vi säljer vildfrön, gull-
vivor och handboken Naturligtvis – biologisk mångfald i 
din trädgård.  
  Operation rädda bina fortsätter. Vad kommer att 
blomma på Hembygdsföreningens nyanlagda äng? Kaffe-
servering. 
  Samarrangemang med Hembygdsföreningen. Plats: 
Hembygdsgården, Hagvägen 2.  Välkommen! 

Följ med på vår traditionella och uppskattade nattsångartur i vårt närområde med Ing-
var Häll och Håkan Talling. Vi hoppas kunna höra bl a näktergal, kärr-, gräshopps- och 
trastsångare mm. Medtag fika. Samling: P-plats Hammarby kyrka. kl 20.30.   
 

 Låt din trädgård blomma  
så att det surrar 
 Bristen på vilda blommor är en av de 
största orsakerna till att bin och andra 
pollinerande insekter minskar. Hjälp dem 
genom att plantera blommor som ger 
nektar och pollen under hela säsongen, i 
krukor eller planteringar.  

Gör om gräsmattan till äng  
Det finns knappt en procent kvar av de 
ängsmarker som fanns i Sverige för 
hundra år sedan. Genom att omvandla en 
bit av din gräsmatta till blommande äng 
kan du göra en viktig räddningsinsats för 
bin och andra pollinatörer. 
 
Hjälp bina med ett vildbihotell  
Ett vildbihotell kan se ut på flera sätt och 
tillverkas av olika material.  Köp ett färdigt 
eller bygg själv. Det viktiga är att de kom-
mer upp! 
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Floravandring:  De vilda blommornas dag  
Söndag 19 juni kl. 13.00 – c:a 15.30  

I år kommer vi att titta på floran i Bergaskogen. Bo 
Mossberg, vars floror flera av oss flitigt har bläddrat i, 
bor i närheten och har målat ett stort antal av sina 
illustrationer i just Bergaskogen. Vi kommer att i hu-
vudsak gå i lätt terräng. Ta gärna med dig flora, lupp 
och eftermiddagsfika. Vi välkomnar allmänt växtin-
tresserade personer utan särskilda förkunskaper och 
vi vill särskilt gärna att även barn deltar.  
  De Vilda Blommornas Dag samordnas i Sverige av 
Svenska Botaniska Föreningen och i vår kommun 
arrangeras vandringen sedan flera år av Natur-
skyddsföreningen. 

  De vilda blommornas dag är Nordens mest omfattande blomstervandring. Under en 
och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge, 
Finland, Island, Danmark, Grönland samt Färöarna. Samlingsplats: Gräsmattan mel-

lan Runbyspåret och Runbyskolans gymnastiksal (RT90 6602120; 1617509). Ingen för-
anmälan. Ledare: Niklas Johansson, 072-500 22 75   

I Natursnokarna upptäcker barn 3-10 
år, tillsammans med deras vuxna och 
Natursnokledare, naturen tillsam-
mans. 
  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 lise-

Vill du leda  
Natursnokarna? 

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

Vi kan ev 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. 

Floravandring i Barockparken   
Onsdag den 8 juni kl. 18.00 

I samarbete med STF Södra Uppland gör vi en vand-
ring vid Väsbyån och i Stora Väsbys slottspark som 
idag kallas Barockparken. Denna del av parkenligger 
väster om såväl slottet som järnvägen. Parken anla-
des på 1680-talet. Den rest av parken vi ser idag 
sköts av kommunen som bland annat restaurerat 
vattendammar, hamlat träd och planterat parklin-
dar. Här finns en rik växtlighet med inslag av men 
också en hel del fjärilar och andra insekter.   
  ”Vikingaskeppet” Åfare blickar ner på Väsbyån från 
den nivå ån hade för 1000 år sedan. Längs och i ån 
finns växter som är typiska för åkerkanter, åstränder 
och en näringsrik å. Samlingsplats: Vid 

”Åfare” (RT90 6602961; 1618298). Ingen föranmälan. Ledare: Niklas Johansson, 072-
500 22 754 .  Tj
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Besök Bergaskogen  
- en skatt att bevara för alla 

Strax väster om Runbyskolan ligger ett mycket välbe-
sökt skogsområde. Området kallas Bergaskogen efter ett 
torp som låg i skogskanten strax söder om skolan.  
  Bergaskogen lockar många besökare som motionärer 
vandrare och svamp- och bärplockare.  
  För att vara ett relativt litet skogsområde innehåller 
Bergaskogen en mängd olika naturtyper. Här finns allt 
från martallar på lavrika hällmarker med bland annat 
renlavar, fönster- och islandslav, till varierade kalkpå-
verkade barr- och blandskogsområden med en rik kärl-
växtflora. I   flera fuktområden kan man vid rätt årstid 
finna flera olika blommande orkidéer.  
  Som naturområde utgörs Bergaskogen består av tre 
sammanhängande skogsområden med delvis skilda na-
turtyper väster om Lövstavägen. Det område som ligger 
intill Runbyskolan kan vi kalla Södra Bergaskogen. Norr 
om denna finns Norra Bergaskogen där Runby vatten-
torn finns. Vidare norrut, norr om vägen till Vaxmyra 
koloniområde finns ytterligare ett skogsområde som 
utifrån biologisk och geologisk synpunkt bör ses som en 
del av Bergaskogen. Detta område kallades förr i tiden 
för Kohagen men idag kallas det ofta för Vaxmy-
raskogen. Genom alla delar av Bergaskogen löper flera 
motionsspår.  
  Dessutom finns ett stort antal stigar som lockar många 
besökare under alla årstider. Att dessa stigar fortfarande 
hålls öppna visar att området besöks flitigt. Många besö-
kare har förutom den vackra och varierade naturen upp-
täckt att det om hösten i Bergaskogen finns flera riktigt 
bra bär- och svampställen. Här kan man hitta bland an-
nat vanliga Kantareller, Trattkantareller, Trumpetsvam-
par, Karl Johan och flera andra goda matsvampar. Någon 
närmare beskrivning om var de bästa svampställena 
finns ger jag inte. Ut och leta!  Kommunens samhälls-
byggnadskontor presenterade 2017 ett förslag till att in-
rätta ett naturreservat i Bergaskogen. Sedan dess har oss 
veterligen inget hänt i ärendet. Mer information om Ber-
gaskogen finns i det här programmet under ”De vilda 
blommornas dag” den 19:e juni.    /Niklas Johansson  
     

Inom den röda linjen: Ber-
gaskogen med dess tre delar.   

Upplands Väsby behöver mer skyddad natur. Vår kommun har fyra områden omfat-
tande 337 ha eller 4% av kommunarealen någon form av naturskydd, vilket är föga 
imponerande jämfört med länets kommuner eller riket. Genomsnittet i riket är 6,9%.  
Vi anser att målet bör vara minst 10 % (750 ha) skyddad natur i Upplands Väsby. Det är 
en bit på vägen mot mål i agenda 2030 och EU:s mål för biologisk mångfald. Cirka 1000 
ha av marken är ägd av kommunen. Enligt EU:s strategi för biologisk mångfald ska 30 
procent av Europas hav och land skyddas till 2030 varav en tredjedel, dvs. minst 10 
procent av havs- och landområdena, ska vara strikt skyddat.  
Vi föreslår därför att minst 10% av arealen skyddas som kommunala reservat eller 
med biotopskydd till 2030, både värdefull natur och natur som behöver restaureras. På 
längre sikt behöver 10% skyddas strikt och sammanlagd 30% ha någon form av skydd. 

 
  Naturområden som vi anser bör skyddas som naturreservat (t v). De blåmarkerade 
områdena är ungefärligt avgränsade och utgör cirka 
675 ha eller 8% av kommunens areal. Några ligger på 
kommunal mark och regionägd mark. Andra på pri-
vat mark som  kräver överenskommelse med markä-
garna.  
  Det finns många fler värdefulla områden som behö-
ver bevaras, vilket framgår av färgtonerna rött klass 
1, brunt kl 2 och gult kl 3 från Väsbykartan, Naturin-
ventering. T h visas dessa som värdekärnor för biolo-
gisk mångfald enligt kommunens karläggning av 
ekosystemtjänster. 

Naturskyddsföreningen Väsby föreslår:   
mer skyddad natur och fler naturreservat 

 

Mindre bastardsvärmare på 
åkervädd i Bergaskogen. 
Foto: Niklas Johansson 

Området kring Fysingen bör bli 
naturreservat 



Börja uppryckningen av kommunens  
miljöarbete nu 

luckor,. .ör en plan för fortsatt inventering av 
värde full natur.  Kartlägg bl a kontinuitetssko-
gar och skogar med höga naturvärden i syfte 
att långsiktigt öka arealen av sådana skogar.  

Förslag: Fortsätt utvecklaen bra naturförvalt-
ning, återanställ personal och ge verksamheten 
resurser att ta hand om och restaurera skog, 
våtmarker, betesmarker och annan natur i 
kommunen.  

Förslag: Tillämpa hyggesfritt skogsbruk och 
skonsamma metoder i de fall skogsbruk före-
kommer på kommunal skogsmark. 

Förslag: Fortsätt att restaurera skog på ett så-
dant sätt att naturvärdena ökar. 

Förslag: Restaurera våtmark.  Återskapa 50 
hektar våtmark i skogs- eller jordbruksland-
skapet till år 2025.  

Förslag: Ny bebyggelse ska i första hand plane-
ras på redan exploaterad mark. Naturvärden 
ska kompenseras när oexploaterad mark tas i 
anspråk (enligt översiktsplanen). 

Förslag: Ta fram en kommunal åtgärdsplan för 
att stärka den gröna infrastrukturen i land-
skapet. Följ upp utvecklingen av grönstruktur 
(titta på Täby) 
 
Förslag: Väsby Entré:  kompensera förslust av 
grönstruktur och restaurera Väsbyån - även 
utanför planområdet Avsätt minst 50 milj kro-
nor i investeringar för att säkerställa närlig-
gande grönområden och för en upprustning av 
Väsbyån med dess landskapsrum, norr och 
söder om planområdet. 

Mat och jordbruk  
Förslag: Skärp mål och insatser i handlinspla-
ner för mat och måltider för minskad klimatpå-
verkan och främjande av biologisk mångfald i 
kommunens matserveringar.  

 

. 

Förslag: Gör en inventering av kolfällor och 
läckage av växthusgaser i kommunen 

Förslag: Öka kraven på effektiv energianvänd-
ning i offentliga lokaler och utemiljöer. 

Förslag: Skapa en fungerande marknad för par-
kering. Låt den som parkerar själv betala den 
fulla kostnaden och se över hur parkering prio-
riteras i samhällsplaneringen för att gynna 
hållbara transporter. 

Biologisk mångfald och värdefull natur 
Förslag: Skydda minst 10% av arealen som kom-
munala reservat eller med biotopskydd till 
2030, både värdefull natur och natur som behö-
ver restaureras. På längre sikt behöver 10% 
skyddas strikt och sammanlagd 30% ha någon 
form av skydd.  

Förslag:  Fortsätt att kartlägga värdefull natur. 
Men det finns fortfarande stora  kunskaps- 

Vatten  
Förslag: Riv ut dammar och vandringshinder i 
Väsbyån för en fri fiskvandring.  

Förslag: Upplands Väsby upprättade år 2017 
en Fiskevårdsplan. . Följ upp och vid behov 
uppdatera fiskevårdsplanen. 

Giftfri miljö och hållbar konsumtion  
Förslag:  Motverka fortsatta effekter av PCB i 
mark och sediment. Det finns fortfarande 
finns PCB i marken under f.d. Metallverken. 
Exploatering pågår. Det är därför rimligt att 
kommunen upprättar och driver ett kontroll-
program för att fastlägga hur kvarvarande 
PCB påverkar förekomsten i mark- och grund-
vatten samt i utomhus- och inomhusluft. 
Dessutom bör kommunen redan nu bedöma 
olika möjligheter till att reducera utläckaget 
till Mälaren. Efter det att ansvarsutredningen 
slutförts bör kommunen skyndsamt upprätta 
planer för de delar i en åtgärdsplan där kom-
munen rimligen kommer att tilldömas ansvar. 
Delar av detta arbete kan påbörjas innan an-
svarsutredningen är färdig. 

Förslag: Tillämpa material av högsta  bedöm-
ningsnivå för att undvika olämpliga kemika-
lier vid nybyggnation och ombyggnation av 
kommunägda fastigheter. Uppdatera kemika-
lieplanen. 

Förslag: Säkerställ att åtgärder till Avfallspla-
nen som förbättrar insamlingsresultatet. 

Lärande för hållbar utveckling 
Förslag: Satsa mer på naturskolan. Avsätt mer 
resurser i den kommunala budgeten för en att 
ge en naturskola i förhållande till det ökade 
elevunderlaget. 

+ ytterligare 36 förslag 

60 förslag som kan göra Upplands Väsby  
till landets miljöbästa kommun igen  

Förbättra kommunens arbete på områden 
miljö, natur, klimat, energi och hållbarhet  
Förslag: Gör en systematisk förbättring av 
kommunens arbete och återta rollen som en 
ledande miljökommun i Sverige. Förslagen 
från Naturskyddsföreningen Väsby leder i den 
riktningen 

Förslag: Förbättra dialogen med miljöorgani-
sationer m fl och inrätta ett kommunalt miljö-
råd där miljöföreningar finns representerade.  

Klimat, energi och transporter 
Förslag: Skapa en stark och väl förankrad stra-
tegi som lyfter kommunens arbete på området 
klimat, energi och transporter.  

Förslag: Inför en kommunal koldioxidbudget.  

Förslag: Anta en handlingsplan för att snabbt 
minska kommunens utsläpp i linje med Paris-
avtalets mål.   

  Upplands Väsby behöver göra en uppryckning av miljöarbetet. Förbättringar kan 
göras på alla områden, klimat och biologisk mångfald är särskilt angelägna att för-
bättra snabbt.  
  Kommunen var 2013 landets bästa miljökommun och har nu sjunkit ned till 57:e 
plats. Som framgår av styrelsens text på sid 2 har vi i Naturskyddsföreningen har 
tagit fram sextio förslag till kommunen som leder i rätt riktning. 
  Naturskyddsföreningens kansli hade utarbetat en grundversion med femtio förslag 
som vi i styrelsen har utökat, utvecklat och anpassat till Upplands Väsby.   
  Under vintern har vi presenterat förslagen för partiernas ledande företrädare i vår 
kommun. Vi har fram till den 15 feb samtalat med alla partier utom Sverigedemokra-
terna som inte besvarat vår inbjudan och Centerpartiet som har tid först i slutet av 
feb. Samtliga partier har visat intresse för förslagen och även lämnat synpunkter som 
i några fall lett till att förslagen förbättrats. Partierna har varit medvetna om att frå-
gorna kan komma med i den valenkät till partierna vi tänker sammanställa och pub-
licera före valet samt att vi ska hålla en offentlig utfrågning den 3 maj.  
  Förslagen finns i dess helhet presenteras i en en pdf-skrift på 30 sidor Klimat- och 
miljöförslag för Upplands Väsby kommun- 60 förslag som gör Upplands Väsby till en 
bättre miljökommun. Den kan laddas ned från vår hemsida.  



Vår granskning av  
kommunens planer 2021  

 
Naturskyddsföreningen fortsatte granskningen av plan- och 
byggfrågor som berör Upplands Väsby under 2021 Gransk-
ningen är viktig då vi för naturens talan och kan bidra med 
kompetenta alternativa lösningar. 
 

Om en ny detaljplan med lokalisering av cirka tusen bostäder i Optimusområdet sa vi i februari 
2021 att det är positivt med förtätning av bostäder nära stationen, vilket minskar behovet av bil- o 
bussresor till och från stationen. Det minskar också behovet att exploatera natur- och skogsom-
råden som är viktiga för den biologiska mångfalden och Väsbybornas friluftsliv.  Det är viktigt att 
Väsbyåns miljö skyddas under byggnadsfasen. Det är viktigt att gångstråket längs ån behålls. 
Detta bör göras så att vegetation kan fortsätta utvecklas längs åkanterna.  Vi anser att mer ambi-
tiösa undersökningar av olika markföroreningar behöver göras. 

I juli yttrade vi oss i ett samråd inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för omledning av 
del av Väsbyån inom Väsby Entré. Vi lämnade synpunkter om avgränsningen, hur ån friläggs, om 
förebyggande åtgärder för att minska risker med PCB-läckage, om fiskvägar och vandringshinder 
samt om bedömning av hur åtgärderna inom samrådsunderlaget påverkar hela Väsbyån. Vi anser 
vidare att friläggning av ån samt rivningen av dämmen med åtgärder för att få strömmande vat-
ten med naturlig botten uppströms nuvarande dämme kan förbättra miljön och ha positiva effek-
ter på biologisk mångfald i vattnet och åns gröna omgivning. 

I november presenterade kommunen en uppdaterad detaljplan för Väsby entré vid stationen. Vi 
anser att det behövs fler kompensationsåtgärder för förlust av natur och ekosystemtjänster. När 
det gäller Väsbyån så bör mer av ån friläggas och naturanpassningar göras. Det är viktigt att hela 
Väsbyån får ett eget helhetsprogram för fortsatt utveckling.  I detaljplaneområdet behöver männi-
skor, cyklar och grönytor plats och Parkerings-tal hållas låga. Vid byggnation bör giftfria material 
användas. Byggnader bör göras klimatsnåla, resurseffektiva och energieffektiva. Vi anser att mer 
detaljerade undersökningar för att finna föroreningar inklusive PCB behöver göras. För att spara 
naturområden är bättre att bygga inåt än utåt i kommunen. Därför är lokalisering bättre än andra 
alternativ. 

I december lämnade vi synpunkter på en planbeskrivning för Borgby 1:2, 1:5 (vid gamla halkba-
nan). Detaljplanen förbrukar skog som utgör ett viktigt samband mellan två värdekärnor i Rösjö-
kilen. Planen innehåller vidare två viktiga moment som syftar till att minska negativa effekter på 
biologisk mångfald. Åtgärderna för att kompensera miljöer för insekter i områdets södra del är 
föredömligt utförda.  Åtgärderna med att skapa samband med ett ”grönt insläpp” är däremot helt 
otillräckliga för att upprätthålla en ekologisk förbindelse mellan skog i väster och i öster.  Därför 
behöver mer skog sparas inom planområdet och kvalitet och storlek på det s k gröna insläppet 
öka. 

I slutet av 2022 presenterade kommunen en ny klimatstrategi. Den hade tagits fram utan dialog 
eller remiss till miljöorganisationer, vilket vi inte tycker är bra. Kommunens förmåga till dialog 
har tyvärr varit undermålig under de senaste åren när det gäller stadplanefrågor och miljöfrågor 
utom naturvårdsförvaltning.         

 

 

Detta är Naturskyddsföreingen i Väsby   
- tillsammans kan vi påverka  

  Naturskyddsföreningen i Väsby är en självstyrande ideell lokalförening av Naturskyddsför-
eningen som är Sveriges största miljöorganisation. Med 200.000 medlemmar, varav 700 i Upp-
lands Väsby och drivande eldsjälar har vi stora möjligheter att fortsätta göra en konkret skillnad 
för naturen och miljön. Tillsammans kan vi påverka. 

Vi är en demokratisk, medlemsbaserad organisation som driver viktiga natur-och miljöfrågor 
lokalt, regionalt, nationellt och globalt.  Medlemmarna väljer  varje år en styrelse för föreningen 
som ansvarar för verksamheten. 

Vi har en bred och djup kompetens 
grundad i vetenskap och fakta. Vi 
väcker engagemang för naturen, 
utbildar och sprider kunskap om 
miljö och hälsa, verkar för skydd och 
vård av värdefull natur, skapar opin-
ion samt påverkar, granskar och 
utkräver ansvar av makthavare. 

Vi verkar för en hållbar konsumt-
ionskultur och för förändrade nor-
mer och beteenden och tror att verk-
lig förändring bygger på solidaritet i 
hela samhället, mellan generationer 
och mellan länder.  

Vi bidrar till konkreta lösningar för 
ett modernt, miljöanpassat samhälle 
på en frisk och levande planet. Vi granskar kommunens planer och träffar lokala politiker och 
tjänstemän för att uttrycka vår mening om ett mer hållbart Upplands Väsby. Vi samarbetar med 
nätverk, organisationer och företag.   
Vi erbjuder medlemmar ett varierat program med utflykter som lär oss mer om naturen och 
föredrag m.m.  Du kan följa vår verksamhet på hemsidan, Facebook och Instagram. 

Du som är engagerad för vår sak är välkommen att arbeta tillsammans med oss.  
Allt vårt arbete sker på ideell grund. Du är välkommen som medlem! 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbets-
områden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.  Sedan 
1909 har Naturskyddsföreningen varit med och räddat pilgrimsfalken, skapat naturreservat, 
bidragit till ekoboomen och påverkat viktiga politiska beslut, bland annat inom klimatområdet.  
I Upplands Väsby har vi räddat ängar, hagar och hotade arter och bidragit till att mer värdefull 
natur finns kvar. 

Calmare hagen har vi räddat med en restaurering under 25 
år.  Nu sköter kommunen hagen. Foto: Ingvar Häll 
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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 
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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  


