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Höstprogram 2022 
med hela valenkäten  

om klimat, miljö och natur 
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Höstprogram: Öppet hus i Messingen 5 sept. Valenkäten, 
Messingen  7 sept. Svampbord, Hembygdsgården 18 och 25 
sept.  Vikingalunken i Harva 2  okt. Bon för vilda djur 2 okt. 



Det är den 27 augusti, det är 27 grader 
varmt och högsommarvärmen dröjer sig 
fortfarande kvar över Uppland. Badande 
barn och getingar uppskattar detta. Men 
den onormala värmen här och över stora 
delar av jorden stämmer dock till efter-
tanke. Klimatkrisen och naturkrisen, den 
pågående förlusten av biologisk mångfald, 
är kriser som behöver lösas nu för att ge 
kommande generationer möjlighet till ett 
gott liv.   
   Men på valaffischerna är det andra frågor 
som dominerar, trots att väljarna sätter 
klimat och miljö som en av de viktigaste 
frågorna. Därför är det för oss i Natur-
skyddsföreningen Väsby självklart att ge 
klimat, miljö och natur en framträdande 
plats i årets val. Vi har genomfört en stor 
valenkät om klimat, miljö och natur i vår 
kommun som vi redovisar i detta program. 
Där finns många positiva svar. När du läser 
svaren ser du att det finns flera viktiga 
miljö- och klimatinsatser som våra politi-
ker är beredda att genomföra. Åtta av de 
sexton ja/nej-frågorna skulle samla en ma-
joritet i dagens kommunalfullmäktige med 
de löften vi har fått. Ett bra miljöval den 11 
september kan skulle göra resultatet än 
bättre.  
   Det gäller klimatåtgärder som att inven-
tera möjliga kolsänkor och läckage av 
växthusgaser och att skärpa riktlinjer för 
tjänsteresor, miljöåtgärder som att snarast 
ta reda på hur spridningen av PCB till Mä-
laren kan begränsas. Det gäller också na-
turvårdsåtgärder som att göra en plan för 
att utveckla  naturvärden m m i hela 
Väsbyån, att behandla Norrviken mot  

närsaltläckage samt att kartlägga värde-
full natur och sköta skogar och våtmarker 
så att naturvärden bevaras och på sikt kan 
öka.  
   Vi kommer att under nästa mandatpe-
riod följa upp vad partierna har lovat. Det 
finns i övrigt andra frågor som fått många 
ja-svar och öppna svar som också kan bli 
förverkligade. Det som är negativt är att 
nuvarande styre med M, VB, KD, C och L 
motsätter sig att bilda naturreservat och 
vill exploatera natur och stränder för nya 
stadsdelar.  Ett undantag är KD som vill 
göra Bergaskogen till naturreservat. Tre 
partier Mp, S och V svarar ja på alla frågor. 
Sämst är SD med totalt ointresse och tyst-
nad i dessa frågor.  
   De åtta partier som har svarat har också 
tagit del av våra 60 förslag som gör Upp-
lands Väsby till en bättre miljökommun. 
Mp och V har till stor del arbetat in dessa i 
sina miljöprogram, men här finns mycket 
kvar att uträtta.  
   Om du vill vara med att på olika sätt på-
verka i detta arbete är du välkommen att 
kontakta oss i styrelsen eller träffa oss när 
vi har öppet hus på inomhustorget i  
Messingen måndag den 5 september mel-
lan 16 - 19. 
   Till sist. Naturskyddsföreningen är parti-
politiskt obunden. Det är du som röstar. 
Gör ett bra miljöval i år!  
 
Pelle Nordmalm  Liselotte Lundström  Eva 
Samuelsson  Göran Svenstam Emely Bren-
nan Niklas Johansson  

 
   

Upplands Väsby kan bli en bättre  
miljökommun— gör ett  
bra miljöval den 11 sept 

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   

Öppet hus i Messingen 
Messingen måndag 5 sept kl 16-19 

Presentation av  
valenkäten 

Messingen onsdag 7 sept kl 18.25 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Mp S   V   KD L   VB M   C   S

Välkomna till Naturskyddsföreningen Väsby som har öppet hus på inomhus-
torget i Messingen. Vi ska försöka svara på dina frågor. Fråga gärna om valen-
käten eller våra 60 förslag som gör Upplands Väsby till en bättre miljökom-
mun. Eller titta bara förbi för en kort pratstund.  

Vi presenterar valenkäten och svarar på 
dina frågor  om den kl 18.25—19.30. Obs att 
vi behöver samlas exakt kl 18.25 vid re-
ceptionen för att gå till en låst lokal där 
presentationen äger rum. Välkommen! 



Nypon Foto: Ingvar Häll 

Svampbord på Hembygdsgården 
Söndagen 18:e september, kl. 12–14 och 

Söndag 25 september, kl 13 – 15 

Vikingalunken kring Harva 
Söndag 2 okt kl 10– 12.30 

Välkommen till Vikingalunken söndag 2 okt. 
Det blir en 6,5  km lång höstvandring med frågor 
och naturinfo kring Harva Kaffe med hembakat 
till självkostnadspris på halva vägen. Start kl 
10.00—12.30. Avslutning kl 15.  
Parkering vid början av Harvavägen, gå 300 m 
framåt till  Harva där vandringen startar.  
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 2 okt kl 11- 15  

Hembygdsföreningen arrange-
rar hantverksdagen där olika 
hantverkare arbetar praktiskt i 
olika material, visar upp och 
säljer sina alster.  
Naturskyddsföreningen visar 
upp insektshotell och andra 
bon för vilda djur.   
Lokal: ladugården på hem-
bygdsgården, Hagvägen 
2/Pukslagargatan. 
Välkommen! 

Vi hoppas på ännu en bra svamphöst! 
För att lära dig att skilja mellan äntliga 
och oätliga svamparordnar Natur-
skyddsföreningen i Väsby samarbete 
med Väsby Hembygdsförening 
”Svampbord” dit alla är välkomna för att 
få sina nyplockade svampar granskade. 
Ta med svamp som du plockat de sen-
aste dagarna så hjälper vi gärna till med 
att ta reda på vad du hittat. 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 utställning-
en från alla besökare. Svampbordet hit-
tar ni vid Hembygdsgården, Hagvägen 
2/Pukslagargatan.  De finns också möj-
lighet att få kaffe med bröd. Du kan be-
tala kontant eller via Swish. Den 18 sept 
kl 12—14 och den  25 sept kl 13 –15. 
Välkomna! 



 

 

Valenkät: 
Det här lovar våra lokala  
partier vad gäller klimat,  
miljö och natur  
 

Naturskyddsföreningen Väsby har inför valet genomfört en stor valen-
kät om klimat, miljö och natur i kommunen. Syftet är att guida med-
lemmar och väljare som prioriterar dessa frågor inför kommunalvalet - 
och att påverka partierna i mer miljövänlig riktning. Åtta partier har 
svarat på 21 frågor från Naturskyddsföreningen – och resultatet är 
överlag mer positivt än väntat.  

Naturskyddsföreningen i Upplands Väsby har ställt frågor till våra lokala par-
tier om miljö-, klimat- och naturfrågor som vi anser är viktiga för en hållbar 
utveckling i kommunen. Och flera lokala partier har rört sig i positiv riktning 
när det gäller lokala frågor om klimat, miljö och natur jämfört med föregående 
val. 

Vilka frågor har då fått mest positivt gensvar? 

 Klimatfrågor. 

 Vattenfrågorna om att snarast begränsa läckage av PCB, att utveckla 
hela Väsbyån och att behandla Norrviken mot närsaltläckage. 

 Naturskolan. 

 Att inrätta ett miljöråd för bättre dialog mellan miljöorganisationer och 
lokala politiker. 

Ingen av enkätfrågorna har bemötts helt negativt. Bilden som framträder är att 
de rödgröna är positiva till naturskydd och att utveckla bebyggelse utan att 
exploatera natur och stränder, medan nuvarande styre är mer negativa  

 
 
till detta. Ett undantag är att KD, liksom de rödgröna, vill skydda Bergaskogen 
som naturreservat. 

Elva enkätfrågor har fått ja från fem eller flera partier. Kring dessa frågor bör det 
vara alltså vara möjligt att samla en majoritet för att göra verklighet av försla-
gen. Åtta av dessa förslag har majoritet i dagens kommunalfullmäktige. 

I flera fall har partierna valt att svara varken ja eller nej. Därför kan det vara värt 
att läsa varje partis kommentar för att få en bättre bild av dess hållning i frågan.  

Utöver valenkäten har Naturskyddsföreningen i Väsby formulerat ett program 
med 60 förbättringsförslag för den lokala miljöpolitiken. Programmen har de-
lats ut och diskuterats med representanter för alla partier utom Sverigedemo-
kraterna, som inte svarat på våra inbjudningar.  
 
De åtta partier som ställt upp på samtal, utfrågning, svarat på valenkäten och 
att ta del av våra 60 förslag är oavsett vad de svarat värda en uppskattning för 
att de i god demokratisk anda deltar i en dialog. 

I riksorganisationens valanalyser signalerar Naturskyddsföreningen att flera 
partier har försämrat sin hållning när det gäller klimat, miljö och natur. Utifrån 
den valenkät vi redovisar i Upplands Väsby kan vi inte notera motsvarande ten-
dens. 



  
Så här svarar åtta partier  
Naturskyddsföreningen  
om klimat, miljö och natur  
i Upplands Väsby  

 

 

 

  
C 

K

D L M 

M

p S V 

V

B 
Påbörja ett arbete före år 2024 med att skydda natur som natur-
reservat i minst två av de åtta områden som Naturskyddsförening-
en föreslagit. 

X N N N J J J N 

Fortsätt kommunens arbete med att sköta och skog och våtmar-
ker med syfte att öka deras naturvärden samt att i samarbete med 
berörda markägare stimulera till motsvarande åtgärder inom pri-
vatägda områden. 

X J J J J J J J 

Fortsätt att kartlägga värdefull natur i Upplands Väsby. X J J X J J J J 

Upprätta en plan för att utveckla hela Väsbyån, med syfte att 
utveckla landskapsbilden, flödet, den biologiska mångfalden i 
vattnet och i omgivningen. 

X N J X J J J J 

Verka för att behandla botten mot närsaltläckage i vår kommuns 
del av Norrviken på samma sätt som gjorts i Sollentuna samt att 
fortsätta med tillsyn, information och åtgärder för att minska på-
verkan från bland annat jordbruk och avlopp. 

X J J X J J J X 

Avsätt mer resurser till naturskolan med hänsyn till det sedan 
starten ökade elevantalet. X J J X J J J X 

Inrätta ett kommunalt miljöråd för att förbättra dialogen med 
miljöorganisationer i frågor om klimat, miljö, natur och fysik pla-
nering. 

X J J N J J J J 

Har ni läst och övervägt Naturskyddsföreningens 60 förslag som 
gör Upplands Väsby till en bättre miljökommun? J J J J J J J J 

Antal ja-svar per parti: 

C K

D 

L M M

p 

S V V

B 

1 12 11 3 17 17 17 9 

Läs partiernas kommentarer till svaren finns på hemsidan: 

vasby.naturskyddsforeningen.se    

Bli medlem: www.naturskyddsforeningen.se 
Kontakt: vasby@naturskyddsforeningen.se 

                

Valenkät: Naturskyddsföreningen föreslår och frågar. Parti-
erna svarar: instämmer och ska verka för förslaget - Ja eller 
Nej.  Åtta partier svarar:  
J: Ja , N: Nej, X: Varken ja eller nej.  
Frågorna är något förkortade i tabellen. 

                

C KD L M Mp S V VB 

Gör Upplands Väsby till en bättre miljökommun genom att ge-
nomföra en systematisk förbättring av kommunens arbete med 
klimat, miljö och natur. (Upplands Väsby har fallit från 1:a plats år 
2013 till 57:e plats i Miljöaktuellts miljöranking). 

X J J J J J J X 

Öka tempot i klimatarbetet. Stärk miljöledningsfunktionen och 
tillför mer resurser. X J J X J J J X 

Stärk klimat- och miljöledning över all skattefinansierad verksam-
het och ställ lika höga krav på anlitade privata verksamhetsutövare 
genom avtal. 

X N X X J J J J 

Inventera möjliga kolsänkor samt läckage av växthusgaser i hela 
kommunen. X J J X J J J J 

Ge mer plats för människor, cyklister och kollektivtrafikanter i 
stadsbilden. X J X N J J J X 

Besluta om en skärpt resepolicy för mer klimatvänliga tjänsteresor 
för kommunanställda och kommunpolitiker. X J N N J J J J 

Fortsätt att utveckla en hållbar sammanhållen bebyggelse enligt 
gällande översiktsplan och exploatera inte strandområden och 
andra värdefulla naturområden för ny bebyggelse. 

X N N N J J J X 

Börja redan i år med att ta reda på hur spridningen av PCB från 
Oxundasjön till Mälaren kan begränsas. X N J X J J J J 

Skydda Bergaskogen som naturreservat inom fyra år. Inom kom-
munen fanns en färdig utredning om reservatsbildning för fyra år 
sedan. 

X J N N J J J N 

 

Vigg på sjön. Foto: Ingvar Häll 



 

Bakgrund, sammanfattning och resultat av  
Naturskyddsföreningens valenkät 2022 
Naturskyddsföreningen Väsby ställde i juni detta år 21 frågor om klimat, miljö och na-
tur till samtliga nio partier som är representerade i kommunalfullmäktige. Alla frågor 
utgick från Naturskyddsföreningen Väsbys publikation ”60 förslag som gör Upplands 
Väsby till en bättre miljökommun”, som Naturskyddsföreningen i samband med dialog-
samtal vintern 2021/2022 delat ut till respektive partirepresentant (utom SD som inte 
svarat på inbjudan). Dessutom hade Naturskyddsföreningen en offentlig utfrågning av 
de åtta svarande partierna i Messingen den 3 maj. 

Åtta partier svarade på valenkäten: Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Mo-
deraterna, Miljöpartiet, Socialdemokra-
terna, Vänsterpartiet och Väsbys Bästa. 
Sverigedemokraterna svarade inte. Parti-
erna har svarat ja, nej eller ”varken ja 
eller nej” på 17 frågor och lämnat en 
kommentar till varje svar. På tre avslu-
tande frågor har partierna lämnat öppna 
svar. 

Naturskyddsföreningen får många ja-
svar 

På tolv av de sjutton ja/nej-frågorna har 
Naturskyddsföreningen fått ja-svar av 
minst fem av de åtta partierna. På en 
fråga, frågan om att påbörja att skydda 
natur som naturreservat i minst två av 
åtta föreslagna områden före 2024, har 
fyra partier svarat nej, med tre har svarat 
ja och ett parti varken ja eller nej. På fyra 
av frågorna har Naturskyddsföreningen 
fått tre eller fyra ja-svar. Sammanlagt 
levererades 87 ja, 32 varken ja eller nej 
och 17 nej på de sjutton frågorna. 

Tre partier svarar ja på alla frågor 

Tre partier: Miljöpartiet, Socialdemokra-
terna och Vänsterpartiet har svarat ja på 
samtliga sjutton frågor från Natur-
skyddsföreningen. Tre partier lämnar ja-
svar på mer än hälften av frågorna: Krist-
demokraterna, Liberalerna och Väsbys 
Bästa. Moderaterna lämnar bara tre ja- 

svar och Centerpartiet bara ett ja-svar. Så här många ja-svar lämnar varje parti: Center-
partiet 1, Kristdemokraterna 12, Liberalerna 11, Moderaterna 3, Miljöpartiet 17, Social-
demkraterna 17, Vänsterpartiet 17, Väsbys Bästa 9.  

Ja- och nej-svaren innebär tydliga besked, men när det gäller ”varken ja eller nej” så 
måste man läsa varje kommentar som har givits för att förstå om svaret är övervägande 
positivt eller negativt. 

Alla har Naturskyddsföreningens 60 förslag som gör Upplands Väsby till en bättre miljö-
kommun. 

Elva frågor som har fått ett brett stöd 

På dessa elva frågor har Naturskyddsföreningen fått stöd från minst fem av partierna: 
- Inventera möjliga kolsänkor och läckage av växthusgaser 
- Skärpt resepolicy för klimatvänliga tjänsteresor  
- Gör Upplands Väsby till en bättre miljökommun 
- Börja i år med att ta reda på hur spridningen av PCB till Mälaren kan begränsas 
- Sköt skog och våtmarker så att naturvärden ökar 
- Fortsätt kartlägga värdefull natur 
- Avsätt mer resurser till naturskolan 
- Inrätta ett kommunalt miljöråd för dialog med miljöorganisationer 
- Öka tempot i klimatarbetet 
- Gör en plan för att utveckla flöde, biologisk mångfald och landskapsbild i hela Väsbyån 
- Verka för att behandla Norrvikens botten mot närsaltläckage 
 
Dessutom finns med nuvarande mandatfördelning i kommunalfullmäktige en majoritet 
för de åtta första förslagen ovan. 

Fyra frågor som fått ett visst stöd 

På dessa fyra frågor har Naturskyddsföreningen fått tre eller fyra ja-svar 

- Likvärdiga miljökrav i jämförelse med kommunal verksamhet på anlitade privata aktö-
rer 
- Ge mer plats för människor i stadsbilden 
- Utveckla en sammanhållen bebyggelse utan att exploatera natur och strandområden 
- Skydda Bergaskogen som naturreservat inom fyra år 

En fråga som behöver mer stöd 

På denna fråga har Naturskyddsföreningen fått fler nej-svar än ja-svar 

- Påbörja att skydda natur som naturreservat i minst två av åtta föreslagna områden före 
2024 

 

Så mycket lovar partierna om klimat, 
miljö och natur i Upplands Väsby 

                   

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Mp S   V   KD L   VB M   C   
S
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    Ja     
N
ej 

    
Varken 
ja el nej 

  
Svarar 
inte 

    

Antalet svar på 16 av Naturskyddsföreningens 
frågor: ja, nej varken ja eller nej 



 

Frågorna till partierna i Naturskyddsföreningens valenkät 2022 

”Partiet instämmer och ska verka för förslaget” - JA eller NEJ?   
Partiet kan svara: Ja/nej/ x=varken ja eller nej 

1. Gör Upplands Väsby till en bättre miljökommun genom att genomföra en systematisk 
förbättring av kommunens arbete med klimat, miljö och natur så att rollen som en av 
landets ledande miljökommuner kan återtas. (Upplands Väsby har fallit från första 
plats år 2013 till 57:e plats i Miljöaktuellts miljöranking.) 

2. Öka tempot i klimatarbetet. Stärk miljöledningsfunktionen och tillför mer resurser 
för att genomföra klimatstrategin. Kommuner kommer att ha en viktig roll i att bidra 
till minskade klimatutsläpp. 

3. Stärk klimat- och miljöledning över all skattefinansierad verksamhet och ställ lika 
höga krav på anlitade privata verksamhetsutövare genom avtal. (Kommunens miljöled-
ningssystem fungerar i den verksamhet som kommunen själv driver. För privata utfö-
rare av kommunala tjänster behöver samma kravnivå i miljöprestanda tillämpas ge-
nom avtal.) 

4. Inventera möjliga kolsänkor samt läckage av växthusgaser i hela kommunen. Att 
binda koldioxid i kolsänkor som växande skogar och grödor samt att hindra läckage av 
växthusgaser från t ex dikade skogar och våtmarker är viktigt för att nå klimatmålen. 
EU förbereder att ge bidrag till sådana åtgärder och Stockholms stad har redan gjort en 
kartläggning. 

5. Ge mer plats för människor, cyklister och kollektivtrafikanter i stadsbilden och prio-
ritera gång-, cykel- och kollektivtrafik framför biltrafik i stadsbyggnads- och mobili-
tetsstrategier. Förstärk cykelvägnätet. 

6. Besluta om en skärpt resepolicy för mer klimatvänliga tjänsteresor för kommunan-
ställda och kommunpolitiker.  

7. Fortsätt att utveckla en hållbar sammanhållen bebyggelse enligt gällande översikts-
plan och exploatera inte strandområden och andra värdefulla naturområden för ny be-
byggelse. 

8.  Börja redan i år med att ta reda på hur spridningen av PCB från Oxundasjön till Mä-
laren kan begränsas i syfte att finna de mest effektiva och för kommunen kostnadsef-
fektiva åtgärderna mot spridningen. En ansvarsutredning pågår där kommunen kan 
förväntas få ett betydande ansvar.  

9. Skydda Bergaskogen som naturreservat inom fyra år. Inom kommunen fanns en fär-
dig utredning om reservatsbildning för fyra år sedan. (Åtta partier C, KD, L, M, Mp, S, V, 
VB) ansåg i maj att mer natur behöver skyddas i vår kommun.) 

10. Påbörja ett arbete före år 2024 med att skydda natur som naturreservat i minst två 
av följande områden: Fysingenområdet, Roparudden – Törndal, Smedbyskogen, Sanda-
skogen, Edoberget, Kohagen, området Runsa fornborg, skogen från Runby till Mälaren.  

Se Naturskyddsföreningens 60 förslag. (Av kommunens areal är 4 % strikt naturskyddad. 
Det är under genomsnittet i landet och långt från målet 10% strikt skyddad natur i 
Agenda 2030 och i EU:s mål för biologisk mångfald.) 

11.  Fortsätt kommunens arbete med att sköta och skog och våtmarker med syfte att öka 
deras naturvärden samt att i samarbete med berörda markägare stimulera till motsva-
rande åtgärder inom privatägda områden. 

12. Fortsätt att kartlägga värdefull natur i Upplands Väsby. Prioritera naturtyper som 
kontinuitetsskogar, lövskogar, kalkbarrskogar, våtmarker, ängs- och hagmarker. Priori-
tera områden som idag inte inventerats och komplettera redan inventerade områden 
med uppföljande kartläggningar. 

13. Upprätta en plan för att utveckla hela Väsbyån, med syfte att utveckla landskapsbil-
den och flödet för att öka den biologiska mångfalden i vattnet och de områden som på-
verkas av ån. (Hittills har Väsbyån endast behandlats vid olika tidpunkter och inom 
mindre delsträckor.) 

14. Verka för att behandla botten mot närsaltläckage i vår kommuns del av Norrviken på 
samma sätt som gjorts i Sollentunadelen samt att fortsätta med tillsyn, information och 
åtgärder för att minska påverkan från bland annat jordbruk och avlopp. 

15. Avsätt mer resurser till naturskolan med hänsyn till det sedan starten ökade elevan-
talet. 

16. Inrätta ett kommunalt miljöråd för att förbättra och säkerställa att dialogen med mil-
jöorganisationer i frågor om klimat, miljö, natur och fysik planering. (Kommunen har 
medborgarråd för andra frågor. Dialogen ger kommunen tillgång till expertkunskap, lo-
kalkännedom och kontaktnät som förbättrar kommunens beslutsunderlag.  Natur-
skyddsföreningen anser att kommunen brustit i öppenhet och dialog de senaste åren, 
dock inte när det gäller naturförvaltningen.)  

17.  Fråga: Har ni läst och övervägt Naturskyddsföreningens 60 förslag som gör Upplands 
Väsby till en bättre miljökommun? 

Öppna frågor: 

18. Vilka är de tre viktigaste frågorna som rör klimat, miljö och natur under nuvarande 
mandatperiod 2018 – 2022, som ni har drivit och genomfört eller som ni har drivit men 
inte fått stöd för att genomföra?  

19. Vad är allra viktigast att genomföra gällande klimat, miljö och natur under kom-
mande mandatperiod?  

20. Nämn ytterligare en åtgärd som ni vill genomföra, eget förslag eller ett av Natur-
skyddsföreningens 60 förslag. 

21. Varför ska en väljare som vill göra Upplands Väsby till en bättre klimat- och miljö-
kommun rösta med ert parti i kommunalvalet?  



 

Centerpartiet svarar Naturskyddsföreningen  

”Partiet instämmer och ska verka för förslaget” - JA eller NEJ?   

Partiet kan svara: Ja/nej/ x=varken ja eller nej 

1. Gör Upplands Väsby till en bättre miljökommun  x  
Upplands Väsby är en av Sveriges ledande klimat och miljökommuner och driver kontinuerligt förbätt-
ringsarbete. Nu och framåt inkluderar vi Klimatbudget och att tydligare lufta Agenda 2030 som också 
finns kopplat till miljöledningssystemet iso14001. C vill se mer mobilitetsåtgärder, mer grönska och 
klimatsmarta bostäder och grön energiutveckling på fastigheter samt cirkulärt arbete i framkant. 
Svensk mat i offentliga kök och återvinning av matrester för biobränsle. 

2. Öka tempot i klimatarbetet x  
Vi har stärkt arbetet och lyft ambitionerna ytterligare med Klimatbudget och arbetet med Agenda 
2030 som kopplar in i redan pågående arbete. Mobilitetsfrågor som gör att människor kan dela eller 
åka kollektivt kommer att utvecklas än mer. 

3. Likvärdiga miljökrav för anlitade privata aktörer jämfört med kommunal verksamhet x 
Upplands Väsby kommun har i upphandling miljöparametrar för företag som deltar med anbud och 
det finns ett stort och ofta självklart engagemang för klimat och miljöfrågor idag bland förtagare och 
företag. 

4. Inventera möjliga kolsänkor och läckage av växthusgaser x 
Kommunen arbetar redan idag med kolsänkor och vi ser att det arbetet kommer att fortsätta.  

5. Ge mer plats för människor i stadsbilden x  
Ja, Centerpartiet är det parti som drivit igenom att mer mobilitet ska utvecklas, bättre sammanhållna 
gcvägar och att exempelvis ta cykel på tåg och buss för framtiden. 

6. Skärpt resepolicy för klimatvänliga tjänsteresor x  
Idag har kommunen tack vare centerpartiet både grön bilpool i organisationen och cykelpooler. I 
första genomförs resor med kollektiva färdmedel.  Ibland behövs dock att resor sker med flyg. 

7. Utveckla en sammanhållen bebyggelse utan att exploatera natur och strandområden x 
Centerpartiet vill se mer bostadsutveckling natur och strandnära med hänsyn taget att också värna 
naturen.  

8. Börja i år med att ta reda på hur spridningen av PCB till Mälaren kan begränsas x 
Kommunen gör idag och sedan flera år, allt för att få till ett saneringsarbete så snabbt som möjligt 
gällande PCB och att ansvarig part ska genomföra det.  

9. Skydda Bergaskogen som naturreservat inom fyra år   x  
Centerpartiet värnar gröna områden och det finns skydd genom detaljplaner exempelvis.  

10. Påbörja skydd av natur som naturreservat i minst två av åtta områden före 2024   x 

Centerpartiet värnar gröna områden och det finns skydd genom detaljplaner exempelvis.  

11. Sköt skog och våtmarker så att naturvärden ökar x  
Kommunen har idag pågående arbete med dessa frågor. Centerpartiet värnar äganderätten och i Upp-
lands Väsby har vi markägare som värnar och vårdar sina marker och gärna samarbetar med kommu-
nen. 

 

12. Fortsätt kartlägga värdefull natur  x  
Centerpartiet drev igenom kartläggning av ekosystemtjänster och det material som är framtaget. Om 
behov finns ytterligare framöver för mer underlag är vi öppna för det. 

13. Gör en plan för att utveckla flöde, biologisk mångfald och landskapsbild i hela Väsbyån x  
Centerpartiet fick igenom i KF att Väsbyån skulle tas fram(Solweig Flemmer) och det finns nu i plan för 
Väsby Entre-projektet som en viktig del att värna ån med recipiender. 

14. Verka för att behandla Norrvikens botten mot närsaltläckage x  
Det är en bedömning för kommunorganisationen att lämna på förslag om behov och åtgärder. 

15. Avsätt mer resurser till naturskolan    x 
Centerpartiet säkrade mer resurser till Naturskolan och har värnat den i alla tider. En viktig resurs i 
Väsby för barn och ungas lärande om naturen. 

16. Inrätta ett kommunalt miljöråd för dialog med miljöorganisationer  x  
Miljö- och planutskottet är ett bra forum att lyfta klimat och miljöfrågor eftersom det är underställt 
kommunstyrelsen för att inkludera arbetet i all utveckling av kommunen. Ett separat råd tenderar att 
göra dessa frågor till ett sidospår och riskerar att arbetet backar i utvecklingen. 

17. Har läst Naturskyddsföreningens 60 förslag för en bättre miljökommun? JA Ja 

 
Centerpartiet svarar på öppna frågor: 
 
18. Vilka är de tre viktigaste frågorna som ni har drivit under mandatperioden? 
Centerpartiet har fått till en utveckling av mobilitetstjänster inom Väsbyhems bestånd men ännu ej 
kopplat kommunens bilpool till det som planerats. 

Fler lösningar med solkraft och energisnåla hus 

Fullt utvecklad matfallsinsamling från kommunens alla hushåll 

19. Vad är allra viktigast gällande klimat, miljö och natur under kommande mandatperiod? Mobilitetsåt-
gärder, mer kollektivtrafik, utv grön el med solceller på tak och samarbete med grönel-företag som 
utvecklar solcellsparker i kommunen, svensk mat i offentliga kök, cirkulärt arbete som också bjuder in 
kommuninvånare och företag, hållbarare bostadsbyggen. Minskat slöseri med rent vatten och kon-
sumtion. 

20. Nämn ytterligare en åtgärd som ni vill genomföra 
Trädgårdsstadsutveckling, biologiska torg och odlingslotter som gynnar mer grönska och som ger näring 
åt ekosystemet och skydd mot varmare klimat. 

21. Varför ska en väljare som vill rösta för en bättre klimat- och miljökommun välja ert parti? 
Centerpartiet är det gröna partiet som värnar natur, djur och klimat samtidigt som människor själva får 
bestämma. Vi ger lösningar som både skyddar natur och möjliggöra grönska i en växande småstad till-
sammans med tillväxt. Upplands Väsby ska vara den gröna staden där alla vill leva, bo och verka. 

 



 

 

Kristdemokraterna svarar Naturskyddsföreningen 

”Partiet ”Partiet instämmer och ska verka för förslaget” - JA eller NEJ?   

Partiet kan svara: Ja/nej/ x=varken ja eller nej 

1. Gör Upplands Väsby till en bättre miljökommun  JA  
Att Upplands Väsby ska återta sin ledande roll är en självklarhet. Vi är redan på god väg med ett syste-
matiskt miljöarbete, inte minst genom vår miljöcertifiering som vi får förnyad i den takt den ska för-
nyas. 

2. Öka tempot i klimatarbetet JA  
Det finns alltid anledning att öka tempot i frågor som är väsentliga. Detta gäller miljö/klimatarbetet 
men också andra delar av kommunens verksamhet.  

3. Likvärdiga miljökrav för anlitade privata aktörer jämfört med kommunal verksamhet NEJ  
För det första är det roligt att det uppmärksammas att ledningssystemet fungerar i den egna verksam-
heten. Gällande relationen med privata företag så kan det finnas många skäl att inte ställa höga krav. 
Vill vi ha mindre företag som leverantörer kan detta missgynna dem, och stora företag kanske har 
bättre system än kommunen. Hur gör vi då? 

4. Inventera möjliga kolsänkor och läckage av växthusgaser JA  
Ett bra förslag. 

5. Ge mer plats för människor i stadsbilden JA  
Detta är redan ett arbete som pågår. I den nya mobilitetstrategin är trafikslag som inte är biltrafik 
prioriterat. Man kan dock aldrig komma ifrån att bilvägar behövs till de områden där människor befin-
ner sig. Inte minst av utryckningsskäl. 

6. Skärpt resepolicy för klimatvänliga tjänsteresor   JA  
Vi kan alltid skärpa resepolicyn. Vi måste dock vara öppna för att resor alltid kommer att ske med flyg 
och bil. Vi har inom socialtjänsten barn boende runt om i landet och dessa nås oftast med bil. 

7. Utveckla en sammanhållen bebyggelse utan att exploatera natur och strandområden  NEJ  
Vi behöver också vara öppna för att låta bygga områden där människor vill bo. Detta innebär inte att 
strandskydd och andra skyddsvärda områden ska negligeras, utan det finns möjligheter att låta dessa 
två intressen samsas.  

8. Börja i år med att ta reda på hur spridningen av PCB till Mälaren kan begränsas 
NEJ  
Jag har det största förtroendet för att de som arbetar med PCB-frågan har alla omständigheter klara 
för sig. 

9. Skydda Bergaskogen som naturreservat inom fyra år JA  
Vi har i vårt valprogram för valet 2022 inskrivet att vi vill se Bergaskogen skyddad i form av naturreser-
vat.  

10. Påbörja skydd av natur som naturreservat i minst två av åtta områden före 2024 
NEJ  
Vi vill under den kommande mandatperioden fokusera på att göra den bebyggelsenära Bergaskogen 
som naturreservat. När det gäller dessa viktiga frågor om att göra områden till naturreservat tycker vi 
att man inte ska hasta iväg. 

 

11. Sköt skog och våtmarker så att naturvärden ökar JA 
Kommunens ak sköta sina marker likväl som vägar, lokaler, byggnader mm. Kommunens relation med 
grannmarkägare är goda och vi ser inga problem med att ha en dialog om skötseln om kommunens och 
deras mark. 

12. Fortsätt kartlägga värdefull natur  JA  
Vi har inget emot att man kartlägger naturen i Väsby kommun. Att vi sedan ska prioritera enligt före-
ningens lista är jag inte kunnig nog att svara på. 

13. Gör en plan för att utveckla flöde, biologisk mångfald och landskapsbild i hela Väsbyån NEJ  
Väsbyån är i blickfånget för kommunen i samband med detaljplanen för Väsby Entré. Detta blir en start 
för att se hur ån i sina andra sträckningar kan bli föremål för en plan och översyn. I dagsläget finns inte 
utrymme för att arbeta mer med än vad som görs i samband med Väsby Entré. 

14. Verka för att behandla Norrvikens botten mot närsaltläckage JA 
Detta kan vi verka för. Ska dock ske i samklang med eventuellt andra aktiviteter i denna del av kommu-
nen. 

15. Avsätt mer resurser till naturskolan JA 
En bra idé.  

16. Inrätta ett kommunalt miljöråd för dialog med miljöorganisationer   JA 
Kristdemokraterna var med och startade upp kommunens medborgardialogarbete och är tillskyndare 
till pensionärs-, funktionsrätts- och ungdomsråd. Vi ser inga som helst bekymmer med att inrätta ett 
miljöråd.  

17. Har läst Naturskyddsföreningens 60 förslag för en bättre miljökommun? JA 
Detta har jag och delar av partigruppen gjort. 

 
Kristdemokraterna svarar på öppna frågor:  

 
18. Vilka är de tre viktigaste frågorna som ni har drivit under mandatperioden?  
Vi har deltagit i arbetet med att ta fram miljö- och energistrategin, mobilitetsstrategin samt Trafikpla-
nen. Viktiga dokument för att stödja det systematiska klimatarbetet. Vi är noga med att vi ska behålla 
vår miljöcertifiering. 

19. Vad är allra viktigast gällande klimat, miljö och natur under kommande mandatperiod?   
Jobba med bullerfrågan, som är viktigt ur hälsosynpunkt. Utreda möjligheten till att bygga en tunnel/
överdäcka en sträcka av E4-an, att uppmuntra väsbyborna att göra det de kan, att vi har en god vatten-
kvalité 

20. Nämn ytterligare en åtgärd som ni vill genomföra  
Arbeta för att kommunen blir tuffare i upphandlingar gällande konfliktmineraler. Dessa är en grogrund 
för miljöförstöring, väpnade konflikter och ett kraftigt åsidosättande av mänskliga rättigheter 

21. Varför ska en väljare som vill rösta för en bättre klimat- och miljökommun välja ert parti?  
Vi vill inte enbart arbeta på systematisk och kommunnivå, utan vi vill arbeta för att den enskilda männi-
skan kan göra mer än vad man tror för att förbättra klimatet och skapa en städad och trevlig kommun. 



 

 

Liberalerna svarar Naturskyddsföreningen  

”Partiet ”Partiet instämmer och ska verka för förslaget” - JA eller NEJ?   

Partiet kan svara: Ja/nej/ x=varken ja eller nej 

1. Gör Upplands Väsby till en bättre miljökommun  Ja 
Liberalerna är positiva till att arbeta mer systematiskt med miljöarbetet och ett sådant arbete pågår.   

2. Öka tempot i klimatarbetet Ja  
Vi vill se en ökad takt i klimatarbetet och det kommer att behövas mer resurser för det breda klimat- 
och hållbarhetsarbetet. Däremot kan vi inte säga precis vilken tjänst eller funktion som ska finansieras 
för det. 

3. Likvärdiga miljökrav för anlitade privata aktörer jämfört med kommunal verksamhet x  
Generellt måste vi förstås ha en lika hög kravställning på offentliga som privata aktörer. Förslaget 
måste dock beredas genom den kommunala förvaltningens innan vi kan ta ställning till det fullt ut. 

4. Inventera möjliga kolsänkor och läckage av växthusgaser Ja 
Liberalerna är mycket positiva till åtgärderna, men vi behöver ta ett helhetsgrepp om hela miljö-och 
klimatarbetet tillsammans med förvaltningen för att hitta vägarna fram om när och hur detta ska ge-
nomföras. 

5. Ge mer plats för människor i stadsbilden x  
Vi är mycket positiva till innovation och vill ha med alla delar i stadsplaneringen. Att kunna välja bort 
bilen till förmån för kollektivtrafik, cykling eller annat är viktigt, men vi behöver också fortsatt kunna 
ta oss fram med bil, vilket också kan ske mer och mer klimatsmart med hjälp av t.ex. elektrifieringen. 
Vi måste säkra både klimatet och människors frihet bland annat genom innovation, så att vardagen 
kan fungera i hela vår kommun. 

6. Skärpt resepolicy för klimatvänliga tjänsteresor Nej 
Vi har en policy som syftar till detta som inte just nu behöver skärpas ytterligare. 

7. Utveckla en sammanhållen bebyggelse utan att exploatera natur och strandområden  Nej  
Vi kan göra två saker samtidigt. Vi vill se fler naturnära boenden, med fler småhus och radhus, med 
naturen runt knuten.  Samtidigt vill vi se utvecklingen av stationsområdet med Väsby Entré och den 
förtätning som redan sker. Samtidigt ska vi alltid vara varsamma om naturvärden och skydda dem. 

8. Börja i år med att ta reda på hur spridningen av PCB till Mälaren kan begränsas Ja  
Vi vill självklart att denna fråga ska hanteras så snart som möjligt. Vi behöver tillsammans med den 
kommunala förvaltningen hantera frågan. 

9. Skydda Bergaskogen som naturreservat inom fyra år Nej  
Vi anser att Bergaskogen ska skyddas och att annan skyddsvärd natur ska skyddas för att bevara och 
utöka den biologiska mångfalden, säkra miljö och klimat och för att ge människor möjlighet till rekre-
ation i dessa områden. Om det ska vara just genom naturreservat får vi återkomma till då det finns 
andra vägar att skydda natur. 

10. Påbörja skydd av natur som naturreservat i minst två av åtta områden före 2024 Nej Se ovan 
svar 

11. Sköt skog och våtmarker så att naturvärden ökar Ja  

12. Fortsätt kartlägga värdefull natur  Ja  
Det är vi positiva till och är ett uppdrag för den kommunala förvaltningen.  

 

 

13. Gör en plan för att utveckla flöde, biologisk mångfald och landskapsbild i hela Väsbyån Ja  
Vi ser det som mycket positivt att ta ett helhetsgrepp om Väsbyån men vill överlåta till den kommunala 
förvaltningens expertis innan vi kan ta ställning till helheten 

14. Verka för att behandla Norrvikens botten mot närsaltläckage Ja  
Detta behöver beredas genom den kommunala förvaltningens expertis men vi är positiva till det.  

15. Avsätt mer resurser till naturskolan  Ja  
Vi vill avsätta mer pengar till naturskolan som är en viktig resurs och en uppskattad och välfungerande 
verksamhet. Att utbilda våra unga i värden om naturen är av oerhörd vikt. 

16. Inrätta ett kommunalt miljöråd för dialog med miljöorganisationer   Ja 
Detta är ett viktigt led i klimat- och miljöarbetet. Vi vill se ett klimat- och miljöråd i Upplands Väsby. 

17. Har läst Naturskyddsföreningens 60 förslag för en bättre miljökommun? Ja 

 
Liberalerna svarar på öppna frågor:  

18. Vilka är de tre viktigaste frågorna som ni har drivit under mandatperioden?  
1. Hållbart byggande. Vi har under mandatperioden byggt hållbara boenden inom omsorgen. Dessutom 
har vi satsat på god gestaltning och förankring hos folket för nybyggnation av bostäder i Väsby. Det 
innebär både att husen kommer stå längre på platsen, vilket innebär ekonomiska och ekologiska vins-
ter, och att de offentliga miljöerna som de bidrar till att skapa kommer att vara mer socialt hållbara. 

2. Beslut har fattats som rör grundvattentäkten och andra vattenanknutna delar som behöver hanteras 
för att klara av 100-års- och 1000-årsregn. 

3. Tillsammans med region Stockholm har vi startat pilotprojektet för mobilitet som pågår just nu, med 
olika innovativa lösningar för transporter. 

19. Vad är allra viktigast gällande klimat, miljö och natur under kommande mandatperiod?   
Vi vill främja hållbarhet i allt- från byggande till maten i skolan. Men vi vill också att människor ska 
kunna leva hållbart vad gäller det sociala och känna att de har pengar kvar i plånboken. Liberalerna tror 
på innovation och på att vi kan göra flera saker samtidigt. Vi vill se mer innovativa lösningar och mer 
samarbete med näringsliv och universitet för att skapa det hållbara Väsby. 

20. Nämn ytterligare en åtgärd som ni vill genomföra  
Vi vill införa ett klimat- och miljöråd. Det är viktigt att kunskapen säkras så att vi genomför rätt åtgärder 
för klimatet, miljön och Väsbyborna. 

21. Varför ska en väljare som vill rösta för en bättre klimat- och miljökommun välja ert parti?  
Vi vill ha ett Sverige och ett Upplands Väsby som kan vara förebilder i världen inom hållbarhet och kli-
matomställning med innovation, nytänkande och klimatvänlig teknik som garanti för människors välfärd 
och samhällets utvecklingskraft. 

Vi vill utveckla Väsby stad och samtidigt vara varsamma om Väsbys fantastiska natur. Att bevara natu-
ren och värna om den biologiska mångfalden är en viktig del i klimatarbetet. 



 

 

Moderaterna svarar Naturskyddföreningen  

”Partiet ”Partiet instämmer och ska verka för förslaget” - JA eller NEJ?   

Partiet kan svara: Ja/nej/ x=varken ja eller nej 

1. Gör Upplands Väsby till en bättre miljökommun  Ja  
Ett sådant arbete pågår redan 

2. Öka tempot i klimatarbetet x  
Vi kommer inte att utlova mer resurser till en viss tjänst eller en viss lösning. Vad som är säkert är att 
det framöver kommer behövas mer resurser för det breda klimat- och hållbarhetsarbetet kommer än 
dagens 

3. Likvärdiga miljökrav för anlitade privata aktörer jämfört med kommunal verksamhet x  
Förslaget måste beredas genom den kommunala förvaltningens expertis innan vi kan ta ställning till 
det  

4. Inventera möjliga kolsänkor och läckage av växthusgaser Vet ej 
Förslaget måste beredas genom den kommunala förvaltningens expertis innan vi kan ta ställning till 
det  

5. Ge mer plats för människor i stadsbilden Nej  
Framkomlighet ska vara det viktiga. Att avsiktligt nedprioritera biltrafik kommer att leda till många 
oönskade resultat. För oss är utsläppen det oönskade snarare än bilen som färdmedel. 

6. Skärpt resepolicy för klimatvänliga tjänsteresor  Nej 
Vi har redan en policy som syftar till detta som inte behöver skärpas ytterligare 

7. Utveckla en sammanhållen bebyggelse utan att exploatera natur och strandområden  Nej  
Vi vill se mer naturnära och småskalig boende. Fler småhus och radhus. Inga fler fula höghus. Det 
innebär att vi dels ska bygga vid stationen, men också att vi ska bygga perifert och småskaligt. Vi vill 
utmana strandskydd och bebygga strandnära där så är möjligt. 

8. Börja i år med att ta reda på hur spridningen av PCB till Mälaren kan begränsas x  
En fråga för den kommunala förvaltningen att utifrån det uppdrag som finns utföra. När och hur får 
den svara på. 

9. Skydda Bergaskogen som naturreservat inom fyra år Nej  
Vi anser att Bergaskogen ska skyddas genom detaljplaneverktyget. Naturreservat är för kommunens 
sida en icke-reversibel åtgärd som låser kommande generationer. Det är ett dumförklarande av fram-
tidens väsbybor att inte låta dem besluta själva över deras kommun. 

10. Påbörja skydd av natur som naturreservat i minst två av åtta områden före 2024 Nej Se ovan 

11. Sköt skog och våtmarker så att naturvärden ökar Ja  

12. Fortsätt kartlägga värdefull natur  Vet ej  
Förslaget måste beredas genom den kommunala förvaltningens expertis innan vi kan ta ställning till 
det  

13. Gör en plan för att utveckla flöde, biologisk mångfald och landskapsbild i hela Väsbyån) x  
Förslaget måste beredas genom den kommunala förvaltningens expertis innan vi kan ta ställning till 
det  

 

14. Verka för att behandla Norrvikens botten mot närsaltläckage Vet ej  
Förslaget måste beredas genom den kommunala förvaltningens expertis innan vi kan ta ställning till det  

15. Avsätt mer resurser till naturskolan  x  
Det har vi redan gjort. Om det behövs framöver är det någonting som framkommer genom den budget-
beredningsprocessen 

16. Inrätta ett kommunalt miljöråd för dialog med miljöorganisationer  Nej 
Det finns möjligheter för externa aktörer att inkomma med synpunkter kring ärenden som det är. Råd 
innebär ökad administration och ökade kostnader för kommunen och innebär gränsdragningsproblema-
tik 

17. Har läst Naturskyddsföreningens 60 förslag för en bättre miljökommun? Ja  

 
Moderaterna svarar på öppna frågor: 
 
18. Vilka är de tre viktigaste frågorna som ni har drivit under mandatperioden?  
1. Ändrat stadsbyggandet. Genom ett ökat fokus på god gestaltning och folklig förankring så kommer 
ett mer uppskattat slutresultat åstadkommas. Det innebär både att husen kommer stå längre på platsen 
vilket innebär ekonomiska och ekologiska vinster. Det innebär också att de offentliga miljöer som de 
bidrar till att skapa kommer att vara mer socialt hållbara. 

2. Tagit beslut som rör grundvattentäkten och andra vattenanknutna delar som behöver hanteras för 
att hantera 100-års och 1000-årsregn. 

3. Tillsammans med region Stockholm startat pilotprojektet för mobilitet som pågår just nu.  

19. Vad är allra viktigast gällande klimat, miljö och natur under kommande mandatperiod?   
Att ha folklig acceptans, vilket ger uthållighet i hållbarhetsfrågorna. Det innebär att kommunen inte ska 
sätta mål som i onödan begränsar enskilda väsbybor. Genom att arbeta med morot hellre än piska vill vi 
främja hållbara val och verka för att det ska vara lätt att göra rätt 

20. Nämn ytterligare en åtgärd som ni vill genomföra  
Att ekosystemtjänster – pollinering av insekter, insektshotell, bikupor och liknande – säkras i framtida 
samhällsplanering 

21. Varför ska en väljare som vill rösta för en bättre klimat- och miljökommun välja ert parti?  
Vi ser ekonomisk och social hållbarhet som viktig, vid sidan om ekologisk hållbarhet. Långsiktighet i de 
här frågorna undviker motreaktioner och leder till långsiktiga resultat. 



 

 
Miljöpartiet svarar Naturskyddsförningen   

”Partiet ”Partiet instämmer och ska verka för förslaget” - JA eller NEJ?   

Partiet kan svara: Ja/nej/ x=varken ja eller nej 

1. Gör Upplands Väsby till en bättre miljökommun  JA 
Miljöpartiet vill vända utvecklingen och återta positionen som ledande miljökommun i Sverige. Detta 
vill vi genom att höja ambitionerna på alla områden inom klimat, miljö och natur. Sverige ska gå före i 
världen och Väsby ska gå före i Sverige. 

2. Öka tempot i klimatarbetet JA  
Vi vill tillföra resurser till klimatarbetet och arbeta inom ramarna för klimatbudgeten. Vi ser ett behov 
av resurser till energieffektivisering, klimatsmart byggande, måltidsarbetet och underlätta hållbar 
konsumtion. 

3. Likvärdiga miljökrav för anlitade privata aktörer jämfört med kommunal verksamhet JA  
Samma krav ska ställas på alla aktörer så att ingen del av den kommunalt finansierade verksamheten 
har lägre miljö- och klimatambitioner än kommunen. Alla ska vara en del av arbetet med att uppnå 
våra gemensamma miljö- och klimatmål. 

4. Inventera möjliga kolsänkor och läckage av växthusgaser JA 
Möjliga kolsänkor och utsläppskällor bör inventeras, och framför allt måste mer natur bevaras och 
våtmarker återskapas. Vi vet att skydd och återskapande av natur både gynnar den biologiska mång-
falden, bromsar den globala uppvärmningen, och lindrar klimatförändringarnas lokala effekter.  

5. Ge mer plats för människor i stadsbilden JA  
Miljöpartiet vill använda färre ytor till parkeringsplatser för bilar och sluta subventionera dessa. Istäl-
let vill vi bygga ut gång- och cykelvägar och kollektivtrafik. Vi står helt bakom Naturskyddsföreningens 
förslag. 

6. Skärpt resepolicy för klimatvänliga tjänsteresor JA 
Detta är helt i linje med Miljöpartiets ambitioner. Kommunen måste minska transportrelaterade ut-
släpp. 

7. Utveckla en sammanhållen bebyggelse utan att exploatera natur och strandområden JA  
Översiktsplanen borde efterlevas i betydligt högre utsträckning än idag. Nya naturområden ska inte 
tas i anspråk för bebyggelse. Istället bör byggprojekten i kommunens centrala delar slutföras. Hård-
gjorda ytor som idag används ineffektivt bör prioriteras för eventuell ny bebyggelse. 

8. Börja i år med att ta reda på hur spridningen av PCB till Mälaren kan begränsas JA  
Vi vill påbörja arbetet redan nu för att så snart som möjligt komma igång när ansvarsutredningen är 
klar. 

9. Skydda Bergaskogen som naturreservat inom fyra år JA 
Miljöpartiet har redan inlämnat en motion om att skydda Bergaskogen, liksom ytterligare naturområ-
den i Väsby, med lämpliga föreskrifter. Det arbetet kommer vi fortsätta med. 

10. Påbörja skydd av natur som naturreservat i minst två av åtta områden före 2024 JA  
Miljöpartiet kommer arbeta för att samtliga områden Naturskyddsföreningen föreslår ska få ett bättre 
skydd. Minst 10% av kommunen bör skyddas strikt som naturreservat framöver, och även den siffran 
är låg ur både ett nationellt och globalt perspektiv. 

11. Sköt skog och våtmarker så att naturvärden ökar JA 
Miljöpartiet anser att de naturområden som gynnas av en aktiv skötsel också ska få en efter området 
anpassad skötsel. Samarbete med markägare är centralt för ett lyckat naturvårdsarbete. Vi ser gärna  

avtal med markägare för att stärka incitamenten att arbeta med hållbar naturvård. 

12. Fortsätt kartlägga värdefull natur  JA  
Det är mycket viktigt att kartlägga icke-inventerade områden för att bevara den mångfald av arter som 
finns i Väsby. Om ovanliga och unika miljöer inte uppmärksammas på grund av okunskap kan både ar-
ter, livsmiljöer och rekreationsmiljöer förloras.  

13. Gör en plan för att utveckla flöde, biologisk mångfald och landskapsbild i hela Väsbyån JA  
Väsbyån måste ses som en sammanhängande helhet för att kunna bevara landskapsbilden och den 
biologiska mångfalden. Detta lyfter vi i vårt yttrande över detaljplanen för Väsby entré. 

14. Verka för att behandla Norrvikens botten mot närsaltläckage JA 
Övergödningen av Norrviken är ett stort problem. Vi vill se så många åtgärder som möjligt i Väsbys 
sjöar, för att uppnå det nationella miljömålet om levande sjöar och vattendrag. Vi vill återanställa en 
resurs för strategiskt vattenarbete och har skrivit en motion som berör Norrvikens problematik. 

15. Avsätt mer resurser till naturskolan JA  
Detta är viktigt för oss. Mer resurser behöver avsättas till naturskolan för att möta alla Väsbys elever. 
Naturskolan ska vara en viktig del av undervisningen i Väsby. 

16. Inrätta ett kommunalt miljöråd för dialog med miljöorganisationer  JA 
Miljöpartiet vill inrätta Agenda 2030 råd i kommunen (punkt 1 i vårt valprogram!) Miljöpartiet ser Väs-
bys lokalföreningar och miljöorganisationer som en oumbärlig resurs för att bidra med viktiga besluts-
underlag till politiken. En god dialog mellan politiker, föreningar och medborgare är också en viktig del 
av vår demokratisyn. 

17. Har läst Naturskyddsföreningens 60 förslag för en bättre miljökommun? JA 
Naturskyddsföreningens 60 förslag är mycket viktiga och skulle leda till stora förbättringar i Väsby på 
natur- och miljöområdet. Vi vill se till att de blir genomförda. 

Miljöpartiet svarar på öppna frågor: 
 
18. Vilka är de tre viktigaste frågorna som ni har drivit under mandatperioden? 
Motion 210315 Bilda Bergaskogens naturreservat & 210517 Fler naturreservat i Väsby VB, C och M 
avslår motionerna i Miljö- och planutskottet. 

Motion 190923 Klimatinvesteringar för framtiden Motionen avslogs. Energieffektiviseringen behövs. 
Pengar i budget har inte använts och styret har sänkt ambitionerna från målet 120 kWh/kvm till 125 
kWh/kvm 2025 i fastigheterna. 

Motion 190520 Koldioxidbudget Tre år tog det för styret att besvara motionen. Under tiden föreslog de 
en klimatbudget som nu, 2022, tas fram. Vi ser fram emot att leda arbetet utifrån denna budget 2023-
2026. En form av politisk seger. 

19. Vad är allra viktigast gällande klimat, miljö och natur under kommande mandatperiod?  Vi måste:  

- Skydda/vårda natur  
- Energieffektivisera och bygga hållbart 
- Möjliggöra för hållbart resande och miljövänliga transporter 
- Gynna lokal odling av mat 
- Avlägsna gifter i mark och vatten såsom PCB, gynna ekologisk odling, bygga giftfritt 
- Underlätta för återbruk och cirkulär ekonomi 

         Fortsättning på nästa sida 



 

 
20. Nämn ytterligare en åtgärd som ni vill genomföra  
Utöver de 60 förslagen vill vi nå ett kraftfullt måltidsarbete. iga arbetet. 

Vi vill återanställa måltidsstrategen och bygga tillagningskök. Vi vill påskynda arbetet för att 
Grimstaskolan och Runbyskolan ska få väl fungerande tillagningskök. På så sätt kan vi få kontroll och 
styra måltidsarbetet mer effektivt.  

21. Varför ska en väljare som vill rösta för en bättre klimat- och miljökommun välja ert parti?  
Miljöpartiet är inte det enda partiet som driver miljö- och klimatfrågor, men Miljöpartiet är däremot 
det enda partiet som alltid prioriterar miljö- och klimatfrågorna. Miljöpartiets representanter är uthål-
liga och har lång erfarenhet och kommer att lyckas med det viktiga arbetet.  

 

 

 

 

 

Socialdemokraterna svarar Naturskyddsföreningen 

”Partiet ”Partiet instämmer och ska verka för förslaget” - JA eller NEJ?   

Partiet kan svara: Ja/nej/ x=varken ja eller nej 

1. Gör Upplands Väsby till en bättre miljökommun  JA   
Vi ska arbeta för att kommunens påverkan på klimatet ska minska. Ansvaret ligger både på kommu-
nen som aktör och på oss som individer. Det är politikens uppgift att möjliggöra för Väsbyborna att 
göra miljömedvetna val. Och kommunen ska ställa krav på externa aktörer med verksamhet i Väsby.  

2. Öka tempot i klimatarbetet JA  
Vi ser behov av att stärka dialogen med miljö- och klimatorganisationer för att hitta nya strategier för 
klimatsmarta val. Vi ser positivt på att inrätta ett kommunalt miljöråd.  

3. Likvärdiga miljökrav för anlitade privata aktörer jämfört med kommunal verksamhet JA  
Kommunen ska ställa krav på de externa aktörer som bedriver verksamhet i Upplands Väsby.  

4. Inventera möjliga kolsänkor och läckage av växthusgaser JA  

5. Ge mer plats för människor i stadsbilden JA  
Cykelnätet ska byggas ut som underlättar och stimulerar cykelanvändningen. Det ska vara enkelt ta sig 
fram på cykel långa sträckor. Fler cykelgarage och hyrcyklar i anknytning till kollektivtrafiknoder.  

6. Skärpt resepolicy för klimatvänliga tjänsteresor   JA  
Kommunens fordonsflotta ska bli fossilfri.  

7. Utveckla en sammanhållen bebyggelse utan att exploatera natur och strandområden   JA  

8. Börja i år med att ta reda på hur spridningen av PCB till Mälaren kan begränsas JA  
Arbetet med att begränsa spridningen av PCB har mycket hög prioritet för Socialdemokraterna. Vad 
som kan ske i slutet av detta år eller i början av 2023 har vi inte vetskap om, därav svaret. Om det går 
att göra 2022 vi göra det 

 

9. Skydda Bergaskogen som naturreservat inom fyra år JA 
Socialdemokraterna vill att mer mark ska skyddas i Upplands Väsby kommun. Vi vill bland annat att 
Bergaskogen ska få ett ökat skydd. 

10. Påbörja skydd av natur som naturreservat i minst två av åtta områden före 2024 JA  
Socialdemokraterna vill att mer mark ska skyddas i Upplands Väsby. Vi vill att arbetet med skyddet ska 
komma igång snabbt och ser gärna att kommunen bjuder in till en dialog om detta. Vi vill att Ber-
gaskogen ska få ett ökat skydd och är öppna för andra områden att skydda. Pandemin har gjort att fler 
har fått upp intresset för hemester och på ett positivt sätt upptäckt allt bra som finns att uppleva inom 
kommunen. 

11. Sköt skog och våtmarker så att naturvärden ökar JA  

12. Fortsätt kartlägga värdefull natur  JA  

13. Gör en plan för att utveckla flöde, biologisk mångfald och landskapsbild i hela Väsbyån JA  
Socialdemokraternas utgångspunkt, är att Väsbyåns mående och behov av utveckling ska tas om hand 
inom ramen för de planer som finns för Väsbyån i samband med den planerade bostadsutvecklingen vid 
Väsbyån. 

14. Verka för att behandla Norrvikens botten mot närsaltläckage JA 
Det är en styrka att det finns två kommuner som visar ett gemensamt engagemang och tar ett gemen-
samt ansvar från Norrviken. 

15. Avsätt mer resurser till naturskolan JA  

16. Inrätta ett kommunalt miljöråd för dialog med miljöorganisationer  JA 
Vi ser positivt på att inrätta ett kommunalt miljöråd.  

17. Har läst Naturskyddsföreningens 60 förslag för en bättre miljökommun? JA  

 
Socialdemokraterna svarar på öppna frågor: 
 
18. Vilka är de tre viktigaste frågorna som ni har drivit under mandatperioden? 
1. Förslag till kommunstyrelsen om naturreservat i Bergaskogen.  

2. Förslag till Kommunstyrelsen om att bygga en bro över E4:an för att underlätta promenad och cyk-
ling. 

3. Beslut om projekt för mobilitet. Fler ska ställa bilen. Fler ska cykla. 

19. Vad är allra viktigast gällande klimat, miljö och natur under kommande mandatperiod?   
Beslut om en offensiv och samlad plan från kommunen för att minska kommunens klimatavtryck. 

20. Nämn ytterligare en åtgärd som ni vill genomföra  
Socialdemokraterna vill leda den gröna omställningen och skapa nya gröna jobb. Med det som ingång 
vill vi ställa om Upplands Väsby till en klimatsmart kommun. 

21. Varför ska en väljare som vill rösta för en bättre klimat- och miljökommun välja ert parti?  
Upplands Väsby är en bra kommun att leva i, men mycket kan bli bättre. Om vi får makten i kommunen, 
kommer vi driva på för en grön omställning, skapa nya gröna jobb och göra det vi kan för att Upplands 
Väsby på nytt ska bli en ledande miljökommun. 

 

 



 

 

Vänsterpartiet svarar Naturskyddsföreningen  

”Partiet ”Partiet instämmer och ska verka för förslaget” - JA eller NEJ?   

Partiet kan svara: Ja/nej/ x=varken ja eller nej 

1. Gör Upplands Väsby till en bättre miljökommun  Ja 
Förstärk ledningsfunktionen på kommunledningskontoret för klimat- och miljöomställning.  
Inrätta ett hållbarhetsutskott under kommunstyrelsen med uppgift att politiskt prioritera och leda 
omställningen. 
Prioritera klimatomställning i budgeten.  

2. Öka tempot i klimatarbetet Ja  
Förstärk ledningsfunktionen på kommunledningskontoret för klimat- och miljöomställning. 
Inrätta ett hållbarhetsutskott under kommunstyrelsen med uppgift att politiskt prioritera och leda 
omställningen. 
Prioritera klimatomställning i budgeten. 

3. Likvärdiga miljökrav för anlitade privata aktörer jämfört med kommunal verksamhet Ja  
Skärp upphandlingskraven i enlighet med klimatledarkommunernas förslag (se dagens samhälle juni 
2022). 
Se över alla avtal med privata utförare enligt LOV i omsorgen och förskokorna i privat regi. 
Skapa samverkansforum med privata utförare där omställning ställs i fokus. 

4. Inventera möjliga kolsänkor och läckage av växthusgaser Ja 
Skulle kunna samordnas med de kartläggningar av ekosystemtjänster som finns i kommunen. 

5. Ge mer plats för människor i stadsbilden Ja  
Öka investeringar i cykel- och gångvägar generellt. Bygg bort ”missing links” i cykelvägnätet. 
Vi vill ha en cykelbro över E-4 mellan Karlslund och Vilunda. 

Förverkliga Väsby entré med ett modernt resecentrum som ökar attraktiviteten för kollektivtrafik. 

6. Skärpt resepolicy för klimatvänliga tjänsteresor   Ja  
Normalläget ska vara att tjänsteresor sker med kollektivtrafik och tåg. Undantag ska motiveras sär-
skilt. 

7. Utveckla en sammanhållen bebyggelse utan att exploatera natur och strandområden   Ja  
Vi ska bygga en tät stad i kollektivtrafiknära lägen. Inga exploateringar i grönkilarna som Väsbyallian-
sen driver. 

8. Börja i år med att ta reda på hur spridningen av PCB till Mälaren kan begränsas Ja  
Även om ansvarutredningen inte är klar så kan och behöver, kommunen skaffa sig kunskapsunderlag. 
Det kan ske nu. 

9. Skydda Bergaskogen som naturreservat inom fyra år Ja  
Vi hade det som uppdrag senast vi var med och styrde. Avbröts tyvärr av Väsbyalliansen. 

10. Påbörja skydd av natur som naturreservat i minst två av åtta områden före 2024 Ja  

11. Sköt skog och våtmarker så att naturvärden ökar Ja 
Biologisk mångfald är viktig liksom tillgång till nära naturupplevelser. Kommunen gör rätt mycket 
inom detta område. Fortsätt och håll i. 

 

12. Fortsätt kartlägga värdefull natur Ja  
Viktigt att det sedan också används som underlag vid planering och beslut. Det är särskilt viktigt att 
identifiera målkonflikter och föra upp det till politisk nivå för avgörande. 

13. Gör en plan för att utveckla flöde, biologisk mångfald och landskapsbild i hela Väsbyån) Ja  
Det är ett utmärkt tillfälle att göra det nu i samband med projektet Väsby entré och kommande PCB-
sanering. 

14. Verka för att behandla Norrvikens botten mot närsaltläckage  Ja  

15. Avsätt mer resurser till naturskolan   Ja  

16. Inrätta ett kommunalt miljöråd för dialog med miljöorganisationer  Ja  

17. Har läst Naturskyddsföreningens 60 förslag för en bättre miljökommun? Ja 
Vi har arbetet in så gott som allt i vårt kommunpolitiska program i Väsby. 

 
Vänsterpartiet svarar på öppna frågor: 

18. Vilka är de tre viktigaste frågorna som ni har drivit under mandatperioden?  
1) Sambruks-, återbruks- och återvinningscentraler i varje kommundel som lägger infrastrukturen för 
cirkulär ekonomi. 

2) Fler tillagningskök för att kunna öka andelen ekologisk, närodlat och vegetariskt i mathållningen i 
förskola, skola och omsorgen. 

3) Cykelbro över E-4. 

19. Vad är allra viktigast gällande klimat, miljö och natur under kommande mandatperiod?  
Fossilfri kommun. Det kräver energiinvesteringar, fossilfria arbetsfordon Börja även mäta och åtgärda 
konsumtionsbaserad utsläpp. 

20. Nämn ytterligare en åtgärd som ni vill genomföra  
Naturreservat i Bergaskogen. 

21. Varför ska en väljare som vill rösta för en bättre klimat- och miljökommun välja ert parti?  
Vi har en välgrundad grön politik som vilar på socialistiska tankar om rättvisa och solidaritet. Vi har 
högst betyg lokalt i Naturskyddsföreningens ”test”. (Valenkät 2018, reds anm) 



 

 

Väsbys Bästa svarar Naturskyddsföreningen  

”Partiet ”Partiet instämmer och ska verka för förslaget” - JA eller NEJ?   

Partiet kan svara: Ja/nej/ x=varken ja eller nej 

1. Gör Upplands Väsby till en bättre miljökommun  x 
Miljöarbete är ingen tävling. Att bedöma en kommuns miljöarbete genom en enskild tidnings frågor är 
inte effektiv och hållbar styrning av miljöarbetet. Väsbys kommuns miljöarbete har INTE blivit sämre 
de senaste åren utan kommunens blir ständigt en BÄTTRE miljökommun genom åren.  

2. Öka tempot i klimatarbetet x  
Arbetet är ständigt pågående eftersom klimatförändringarna aldrig tar paus. Vi fokusera på de åtgär-
der vi som kommun har rådighet över och kan påverka. Vi är en av få kommunen i Sverige som är ISO 
14001-certifierade. I början av 2022 antog kommunfullmäktige även en ny klimat- och energistrategi. 

3. Likvärdiga miljökrav för anlitade privata aktörer jämfört med kommunal verksamhet Ja.  
Väsbys Bästa håller med om att alla privata verksamhetsutövare ska uppfylla samma krav som kom-
munens miljöledningssystem innebär. Vid upphandling bör detta vara ett krav. Men samtidigt som vi 
informerar och stöttar företag att ställa om behöver vi ha viss acceptans för att processen kan ta lite 
tid. 

4. Inventera möjliga kolsänkor och läckage av växthusgaser Ja. 
Skydda de kolsänkor som finns i kommunen. Bygg endast på redan ianspråktagna ytor. Växande sko-
gar och grönska är viktiga för miljön i bostadsnära områden. Att ta bort skog, park och grönska i de 
centralaste delarna i Väsby genom betongbygget Väsby Entré är felaktigt och förkastligt.  

5. Ge mer plats för människor i stadsbilden x  
Alla trafikslag måste få finnas i vår kommun. Vi har inte sommar året runt. Tvångsmetoder är inte 
effektiva utan genom att skapa bra och säkra GC-vägar, säkra cykelparkeringar och stärka möjligheten 
att parkera bilen dagtid kan vi underlätta beslutet att ställa bilen och ta cykeln eller kollektivtrafiken. 

6. Skärpt resepolicy för klimatvänliga tjänsteresor   Ja.  
Första fråga att ställa i en resepolicy är om resan är nödvändig eller om  det finns digitala alternativ? 
Det borde finnas med i en skärp resepolicy. Kommunen resepolicy säger att i möjligaste mån skall 
resan ske med tåg 2:a klass. Den kan utvecklas även med mobilitetslösningar med elbilar. 

7. Utveckla en sammanhållen bebyggelse utan att exploatera natur och strandområden    x  
Väsbys Bästa vill se en samhällsplanering som förenar behov av bostäder med respekt för natur- och 
kulturmiljön. Revidera planen för befolkningstillväxt. Bygg endast på ianspråktagna hårdgjorda ytor. 
Miljardprojektet Väsby Entré måste begränsas till infartsparkeringen och Runby Hage ska lämnas 
orörd. 

8. Börja i år med att ta reda på hur spridningen av PCB till Mälaren kan begränsas Ja.  
Väsbys Bästa anser att arbetet med att förhindra spridning av PCB till Mälaren ska påbörjas redan nu 
även om ansvarsutredningen inte är klar. Vem som ska betala får utredas i efterhand. Vi kan inte 
vänta flera år på en utredning och samtidigt känna till att PCB läcker ut i dricksvattentäkten Mälaren. 

9. Skydda Bergaskogen som naturreservat inom fyra år Nej.  
Vi skall inte begränsa framtida generationers möjlighet att själva bestämma om markanvändningen, 
det kan finnas andra behov och värderingar som vi idag inte kan förutse. Bergaskogen kan skyddas 
enligt EUs Natura 2000 men kommunen äger marken och har planmonopol, vilket i sig ger tillräckligt 
skydd.  

 

10. Påbörja skydd av natur som naturreservat i minst två av åtta områden före 2024 Nej .  
Mark som kommunen äger skyddas genom planmonopolet. På privatägd mark kan till exempel Natura 
2000 diskuteras med markägaren. Naturreservat omöjliggör för framtida generationer att forma sin 
kommun. Målet 10% skyddad natur är ett mål för hela riket, förutsättningar och skyddsbehov varierar 
mellan kommuner. 

11. Sköt skog och våtmarker så att naturvärden ökar Ja  
Kommunen behöver ta hand om sin mark och vårda den för kommande generationer. Kommunen äger 
förhållandevis lite mark jämfört med de största markägarna. Det bästa vi kan göra för att skydda både 
skogsområden och våtmarker är genom dialog och samarbete med berörda markägare. 

12. Fortsätt kartlägga värdefull natur  Ja.  
Naturligtvis ska vi ha kunskap om var kommunens värdefulla natur finns. 
Men att bara kartlägga var den finns har ingen effekt, utan det är bättre iså fall att samtidigt föreslå 
åtgärder genom samarbete och i samverkan med de stora markägarna i kommunen.  

13. Gör en plan för att utveckla flöde, biologisk mångfald och landskapsbild i hela Väsbyån) Ja.  
Väsbyån är ett viktigt vattendrag. Den naturliga meandringen byggdes bort då åkermarken dikades ut. 
Väsby Bästa anser att ett projekt som har gjort för Edsåns södra del bör göras för Väsbyån i samarbete 
med de privata markägarna. Endast en begränsad del av Väsbyån går genom kommunägd mark.  

14. Verka för att behandla Norrvikens botten mot närsaltläckage x 
Under 2020 genomförde Upplands Väsby och Sollentuna kommuner samt Länsstyrelsen ett arbete för 
att främja Norrvikens vattenkvalitet. Den aluminiumbehandling som då utfördes på bottnar djupare än 
4 meter har gett mycket goda resultat. Att begränsa negativ påverkan på vattenkvalitén bör fortsätta. 

15. Avsätt mer resurser till naturskolan  x  
Naturskolan är en viktig del i undervisningen, vi behöver dock utreda hur den ska bedrivas på bästa 
möjliga sätt. Naturskolans resurser ska som övriga verksamheter i kommunen anpassas efter efterfrå-
gan. 

16. Inrätta ett kommunalt miljöråd för dialog med miljöorganisationer  Ja. 
Väsbys Bästa anser att öppenhet och transparens mot medborgarna är viktig. Alla sätt att förbättra 
dialogen med medborgarna är vi positiva till. Om ett miljöråd kan ge kommunen bättre beslutsunderlag 
avseende fysiskt planering inom klimat, miljö och naturfrågor är det positivt. 

17. Har läst Naturskyddsföreningens 60 förslag för en bättre miljökommun? Ja. 
Väsbys Bästa har läst och diskuterat Naturskyddsföreningens 60 förslag. Vi är mycket förvånade att 
Naturskyddsföreningen inte är kritiska till att projektet Väsby Entré ska få förstöra kulturmiljön i dal-
gången och det bostadsnära natur- och grönområdet vid Runby Hage som är så viktigt för Väsbyborna. 

 
Väsbys Bästa svarar på öppna frågor: 

18. Vilka är de tre viktigaste frågorna som ni har drivit under mandatperioden? 
Väsbys Bästa har inte fått stöd av något av de andra partierna eller Naturskyddsföreningen att begränsa 
den storskaliga exploateringen i Väsby Entré. 

Grönområden är viktiga för den biologiska mångfalden och för folkhälsan. Att offra grön natur i kultur-
miljöer för betongbyggen är inte hållbart eller miljövänligt! Bygg endast på redan ianspråktagna ytor. 

Vi värdesätter grönområdena och parker mer än befolkningstillväxt. Precis som New York som inte be-
bygger Central Park eller London som inte bygger i Hyde Park. Väsbys Bästa vill göra dalgången mellan 
Zamores kulle och Ladbrostenen till en stadspark. 
          Fortsättning på nästa sida 

 

 



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 

19. Vad är allra viktigast gällande klimat, miljö och natur under kommande mandatperiod? Väsbys Bästa 
anser att det viktigaste är att INTE bygga alla bostäder i Väsby Entré. Betongbyggen är inte klimatvänliga 
och inte heller alla transporter och koldioxidutsläpp som en 10-årig byggtid bidrar med. 

Bevara och våra bostadsnära grönområden, parker och den värdefullaste skogs- och jordbruksmarken. 

20. Nämn ytterligare en åtgärd som ni vill genomföra  
Skog och växtlighet har en avgörande roll för att uppnå klimatneutralitet. Väsbys Bästa vill skydda och 
utöka mängden kolsänkor som bidrar till bättre luftkvalitet i kommunen samt åtgärda läckage av växt-
husgaser från dikade skogar och våtmarker. De grönområden som finns inom kommunen måste beva-
ras. 

21. Varför ska en väljare som vill rösta för en bättre klimat- och miljökommun välja ert parti? 
Väsbys Bästa är det ENDA parti som vill begränsa exploateringen i Väsby Entré av den gröna dalgången i 
natur- och parkområdet vid Stjärnhusen och Runby hage. Vi vill utveckla området till en stadspark för 
biologisk mångfald och ökad trivsel. 

Väsbys Bästa vill skydda våra bostadsnära skogar, grönområden och parker.  
 
Det var alla svar från de åtta partier som har svarat. SD har inte svarat. 



 

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  
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