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Detta är Naturskyddsföreingen i Väsby   
- tillsammans kan vi påverka  

   

  

 

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

 

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: Naturskyddsföreningen Väsby   
Instagram: naturskyddsforeningenvasby 

Kontakt: vasby@naturskyddsforeningen.se  
Pelle Nordmalm 0859089911  

   

Naturskyddsföreningen i Väsby är en självstyrande ideell lokalförening av Natur-
skyddsföreningen som är Sveriges största miljöorganisation. Med 200.000 medlem-
mar, varav 700 i Upplands Väsby och drivande eldsjälar har vi stora möjligheter att 
fortsätta göra en konkret skillnad för naturen och miljön. Tillsammans kan vi på-
verka. 

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 engage-
mang för naturen, utbildar och sprider kunskap om miljö och hälsa, verkar för skydd 
och vård av värdefull natur, skapar opinion samt påverkar, granskar och utkräver 
ansvar av makthavare. 

Vi verkar för en hållbar konsumtionskultur och för förändrade normer och beteenden 
och tror att verklig förändring bygger på solidaritet i hela samhället, mellan generat-
ioner 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 sam-
arbetar med nätverk, organisationer och företag.   
Vi erbjuder medlemmar ett varierat program med utflykter som lär oss mer om natu-
ren och föredrag m.m.  Du kan följa vår verksamhet på hemsidan, Facebook och In-
stagram. 

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 viktig-
aste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår med-
lemstidning.  Sedan 1909 har Naturskyddsföreningen varit med och räddat pilgrims-
falken, 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. 


