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Jag gick 
på toa och 

 rappade istället 
för att vara på 
lektionen.

BERI GERWISE,
ARTIST

VÄSBY VÄXER – företag, 
byggnader, invånare

Hästkraft som  
växtkraft på

RUNSA
Kommun- 

direktör 
sorterar i

SMEDBY
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MATHIAS 
HAR ORDET

S tockholmsregionen växer snabbast 
i Europa och vi i Upplands Väsby 
tar vårt ansvar genom att bygga fler 
bostäder än på över 20 års tid. Härom-

veckan växte vi till 44 085 invånare och 2040 
vill vi vara 63 000 invånare.

Vad är det för bra med att bli fler invånare, 
frågar kanske vän av ordning. Det blir trångt 
på bussen, längre kö i snabbköpet, svårare att 
få plats på förskolan och rent ut sagt omöjligt 
att hitta en infartsparkering.

Att växa snabbt har både för- och nack delar. 
Upplands Väsby kommun har, likt andra 
snabbt växande kommuner, misslyckats med 
sin hemläxa att säkerställa det långsiktiga 
behovet av förskoleplatser och grundskole-
platser. Trycket är mycket större än vad tidi-
gare prognoser och bedömningar visat och 
utbyggnaden av förskolor och grund skolor 
har inte gått i takt med bostadsbyggandet. 
Inriktningen för planeringen har förändrats 
de senaste åren, men då det är flera års led-
tider, tar det tid att komma ikapp behovet.

DET FINNS OCKSÅ stora fördelar med att växa. 
Fler invånare ger ökad skattekraft och där-
med kan vi ta kliv och utvecklas på ett sätt 
som annars inte hade varit möjligt. Väsbys 
snabba befolkningsökning är en förutsätt-
ning för de senaste årens satsningar på nytt 
badhus, nytt ridhus, ny minigolfbana, ny 
gymnasieskola, nytt scenhus och så vidare.

Ytterligare viktiga steg tas under kom-
mande år för att göra Väsby bättre:

• Messingen utvecklas till ett kultur- och 
trygghetsnav.

• Kairo/Sättra utvecklas med fokus på motion- 
och friluftsliv.
• Vilundaparken utvecklas till Väsby idrotts-
stad genom satsningar på mer iskapacitet, 
breddidrott och fotboll både utomhus och i en 
inomhusanläggning. 

STEG FÖR STEG, dag för dag, fortsätter vi att 
utveckla kommunen för Väsbybornas bästa. 
Tillsammans utvecklar vi Väsby till den bästa 
platsen att växa upp på, leva, bo och verka i.•

Vi kan ta  kliv och utvecklas på ett sätt 
som annars inte hade vari möjligt

SOMMARLOV

Kairo badet

MATHIAS BOHMAN (S)   
ordförande i kommunstyrelsen

1 På vilket sätt ser du att Väsby 
växer?
– Det syns tydligt när nya bostäder, 

skolor och förskolor växer fram. Andra 
exempel på ett Väsby som växer är ett 
bredare utbud av restauranger, caféer 
och handel än vi är vana vid.

2 Finns det risk för växtvärk?
– Det drabbar alla kommuner som 
växer snabbt. Därför har S-ledda 

majoriteten beslutat att byggande av 
förskolor, skolor och annan kommunal 
service ska takta med bostadsbygg-
andet. Väsby ska hålla ihop.

3 Vad får du att växa?
– Genom ett bekräftande och 
coachande ledarskap jobbar 

jag för att människor i min närhet ska 
växa, utvecklas och släppa sin inne-
boende kraft fri. Så tänker jag både i min 
 profession och som förälder. 

I Upplands Väsby 
tar vi vårt ansvar

Tre snabba frågor:
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I DETTA NUMMER

lunda och tänk på ordet växa. 
Vad ser du framför dig? Spirande 
 knoppar? Lyftkranar? Nya vägar? 

Märken på väggen och värk i benen eller 
kanske när du vågat prova något helt nytt?

Det här numret av Hej Väsby! har temat 
att växa, för Väsby växer bokstavligen så 
det knakar. Kring centrum är Fyrklövern 
i full gång, huskropparna kring stationen 
reser sig och inflyttningen har tagit fart. 
Det är faktiskt bara tre kommuner i Stock-
holms län som redovisar en större tillväxt 
2016. 

Om drygt tjugo år ska Väsby enligt 
kommunens vision vara nästan 20 000 fler 
invånare än i dag. Varför det är viktigt att 
Väsby växer och vilka krav det ställer är 
bara något av det du kan läsa om i detta 

nummer. 
Du får också träffa folk på stan som 

berättar om vad som fått dem att växa 
som människor och så bjuder vi på 
odlingstips och mycket annat.

Att leva och verka i en kommun som 
vågar och gör ska få oss alla att växa.

REDAKTIONEN

ANSVARIG UTGIVARE: 
Hillevi Engström, hillevi.engstrom@upplandsvasby.se

REDAKTION: 
Stina Fors, stina.fors@upplandsvasby.se 

Johan Bryggare, johan.bryggare@upplandsvasby.se 

FORMGIVNING: 
Linn Fransson Simic, linn.fransson@upplandsvasby.se

hejvasby@upplandsvasby.se

Redaktionen:

VAD FÅR DU ATT VÄXA?

– Förhoppningsvis mina barn, som 
människor. /Ulrika

– Av lättja: ogräs i trädgården. 
/Johan

– I samarbete med solen får jag 
min dröm om att flytta till Spanien 
att växa. /Linn

– Jag har pelargoner som har överlevt 
säkert tio vintrar. De vaknar, växer och 
jag kan ta sticklingar och få fler och 
fler pelargoner. /Stina

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby
Besöksadress: Dragonvägen 86
Telefonnummer: 08-590 970 00

E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

facebook.com/upplandsvasby

B

Redaktionen 

PS. Hör gärna av dig och berätta vad du 
tycker om tidningen och kom med tips 
på vad du tycker vi ska berätta om i nästa 
nummer. Mejla oss på:  
hejvasby@upplandsvasby.se

Vilka vi är som gjort detta  
nummer av Hej Väsby ser 
du på vänster sida

 3 Mathias Bohman har ordet: 
  I Upplands Väsby tar vi vårt ansvar

 6 Kalendarium

 7 Välkommen till Väsby Direkt!

 11 Kort & gott

 12 Hej ungdom! 
  ”Jag blir glad när jag lyckas engagera andra”

 13 Röster från förskolan Senapskornet: 
  Marhaba! Hola! Hur mycket växer du?

 14 Ett riktigt hästjobb

 20 Väsbykrysset

 22 Hillevi Engström besöker Smedby  
  Återvinningscentral: Framtidens avfall

 29 Kort & kort: Byggfeber

 30 Väsby växer! 
  Men varför är det viktigt?

 32 Kort & gott

 33 Röster från stan: 
  Vilken händelse har fått dig att växa som människa?

 34 Det finns mycket att vara stolt över i Väsby! 
  Årets eldsjäl: Fredagsfotboll – en akt av en eldsjäl

 36 Förr & framåt: 
  Optimusområdet 1936 – och i dag

 37 Oskar Weinmar har ordet: 
  Om du har ett äpple, vill du dela det med mig?

 38 Vad är en medborgardialog?

  På baksidan: Upplevelsestråk och leder 
  för sommarvandringar i Väsby

28

26Magasinet för oss i Upplands Väsby 

Väsbyartisten

Sommarens

Beri 
Gerwise

94 år i Väsby
Krönika:

11 lästips!

ODLINGS- 
TIPS!
sid

11

På omslaget:  
Beri Gerwise 
Foto: Rosie Alm
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6 juni – årets  
Väsbybo

utses

Nycirkus
kompaniet 
Lazuz har 

världs premiär 
för ny före
ställning i 
Messingen 

Skol 
avslutning

Parkfesten! 
För ungdomar i 
Vilundaparken 

kl. 16–21

NATIONAL-
DAGEN

30 JUNI

14 JUNI

13 JUNI

KALENDARIUM
Håll koll på vad som händer i Väsby: 
www.upplandsvasby.se/pagang

Kulturskolans 
dag

Barock
parkens dag

Traditions
enligt 

midsommar
firande på 

Gunnes gård

23 JUNI

2017
3 JUNI

2 JULI

FINLAND FIRAR 100 ÅR! 
Suomi 100 vuotta!
Det firas med flera evenemang, t ex 
Kesäkahvila (sommarcafé) den 16 och 
19 juni samt den 3 juli kl 13–15 i Vilunda 
församlingshem. Läs mer:
www.upplandsvasby.se/finland100

Var med i 
Sommarboken!  

Läs fem böcker under 
sommaren och få en bok! 
www.upplandsvasby.se/

bibliotek

Skolstart

21 AUG

Invigning av 
nya kultursko
lan med öppet 

hus kl. 14–17

17 sep

Höstmarknad 
Gunnes gård

2 & 3 SEP

FO
TO

: SARA N
YSTRÖ
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MEDARBETARNA

Välkommen till
Väsby Direkt!

Kristin,  
kundvägledare.
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KL. 09.00 
FRÅGA: Jag 
vill läsa på 
SFI, hur gör 
jag då?
SVAR: Du 

gör din ansökan på vår webbplats under 
fliken »utbildning och barnomsorg, 
och vuxenutbildning«. Där finns även 
kontaktinformation om du behöver ringa 
eller besöka oss.
FRÅGA: Jag ska hämta busskort till mitt 
barn, är det här? 
SVAR: Om du har ansökt om busskort och 
fått det beviljat, så kan du hämta kortet 
här hos oss i receptionen.

KL. 08.00 
FRÅGA: Jag har bokat Fresta 

gymnastiksal på lördag, hämtar man 
nyckeln här?
SVAR: Det stämmer. Du kan boka kommu-
nens gymnastiksalar genom att  kontakta 
lokalbokningen, antingen på  
vår hemsida eller genom 
att ringa 08-590 971 30. 
Nyckel hämtar du sedan 
hos oss i kommunhusets 
reception. 

KL. 10.00 
En man kommer  

in och har två ormar  
med sig i en pet-flaska:
FRÅGA: Är de här giftiga,  
vad ska jag göra med dem?
SVAR: Ring Väsby Direkt och be att få prata 
med miljökontoret! De kan vägleda dig.
FRÅGA: Jag vill anmäla en gatlampa som 
är trasig på Dragonvägen.
SVAR: Tack! Vi tar emot alla sorters fel an-
mälningar här i receptionen. Du kan också 
göra felanmälan via vår e-tjänst på webben 
eller i vår app.

KL. 12.00
FRÅGA: Var kan man köpa pre-

sentkort till hela centrum?
SVAR: Det är Centrumkontoret som säljer 
presentkort till sina kunder. Du kan 

hämta ut dessa ur en automat som står 
bredvid rulltrappan.
FRÅGA: Jag ska träffa färdtjänsthand-
läggaren!
SVAR: Varsågod och sätt dig och vänta så 
meddelar vi att du har kommit.
FRÅGA: Har ni en cykelkarta?
SVAR: Ja, hos oss kan du få en cykelkarta 
eller köpa en Väsbykarta för 20 kr.

KL. 13.00
FRÅGA: Finns det toaletter här?

SVAR: Vi har inga toaletter i receptionen,  
men däremot finns det i centrum. Du 
hittar dem vid södra ingången.
FRÅGA: Kan ni boka en färdtjänstbil till 
mig?
SVAR: Ja, vi bokar färdtjänst och 
taxi. 
FRÅGA: Kan ni faxa de här till mig?

SVAR: Det går bra. Det kostar 10 kronor 
för första sidan och sedan 2 kronor per 
sida inom Sverige.
FRÅGA: Går det att skriva ut på datorn?
SVAR: Det går bra att använda datorn i 
kommunens reception. Det kostar  
2 kronor per sida att skriva ut.
FRÅGA: Min mamma behöver komma in 
på ett boende, hur gör jag? 
SVAR: Du behöver fylla i en biståndsan-
sökan och lämna in till kommunen. 
Sedan kommer en biståndshandläggare 
att ta kontakt med dig.
FRÅGA: Jag vill få ut mina gymnasie betyg, 
hur gör jag? 
SVAR: Då kontaktar du Vuxenutbildningen, 

men gäller det betyg från 
Vilunda gymnasium kontaktar 
du oss på Väsby Direkt så sätter 
vi dig i kontakt med vårt arkiv. 

MEDARBETARNA

jutton personer arbetar på 
Väsby Direkt med att erbjuda 
medborgarna service. Majo-
riteten av de anställda arbe-

tar med att svara på frågor i telefon 
och är indelade i specialiserade svars-
grupper. Genom ditt tryckval väljer 
du ämne för din fråga hos kommunen 
och hamnar hos en kundvägledare 
med specialistkompetens inom det 
valda området.  

– En medborgare som har en fråga 
till kommunen ska inte behöva veta 
hur kommunen är organiserad eller 

VÄSBY DIREKT. När Sveriges kommuner 
och landsting jämför kommunernas 
medborgarservice sticker Upplands Väsby 
ut. Här finns Stockholmsområdets bästa 
kontaktcenter. 
    Av de medverkande 144 kommunerna i 
jämförelsen hamnar Väsby Direkt på en 6:e 
plats. Hur har de lyckats med det? 
TEXT: STINA FORS, stina.fors@upplandsvasby.se  FOTO: ROSIE ALM

S

I kommunhusets reception möts 
du av kundvägledare från Väsby 
Direkt. Under en dag anteck-
nade de vilka ärenden de fick in. 
Här är några exempel med svar:

FRÅGA: Jag har hittat en larv i min fläsk-
filé, kan jag lämna den här?
SVAR: Nej, du får ringa miljökontoret. Ring 
Väsby Direkt på 08-590 970 00.
FRÅGA: Kan jag få hjälp att ansöka om 

dagis?
SVAR: Du gör din ansökan via 
e-tjänsten på upplandsvasby.se. 
Kontakta Väsby Direkt tryckval 5 
om du har frågor.

VÄSBY DIREKT

Knappval och ämnesområden: 

① Äldreomsorg och särskilt stöd 
② Ekonomiskt bistånd 
③ Bygga, bo och miljö 
④ Gata, park och fastighet 
⑤ Barnomsorg och utbildning 
⑥ Skolresor  
⑦ Kultur och fritid 
Övriga frågor: tryck ⑨

– Kan ni 
boka en 
färdtjänst-
bil till mig?

– Jag har hittat 
en larv i min 
fläskfilé – kan 
jag lämna den 
här?
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fortsättning på nästa sida

läs vidare på nästa uppslag

exakt vem som hanterar vilken fråga.
Det är vårt ansvar att fördela de frå-

gor som kommer in till rätt verksam-
het, säger Malin Löfdahl, enhetschef 
för Väsby Direkt. 

Mikaela och Ida, 
kundvägledare.

Carina, Yasmin och 
Madeleine.
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– Alla som arbetar hos oss tycker 
det är viktigt att kommunens med-
borgare får en god service. Oavsett 
vilket skäl man har för att kontakta 
kommunen så sätter vi en ära i att 
bemöta alla lika. •

KL. 14.00
FRÅGA: Har ni  

en busstidtabell?
SVAR: Nej, men vi kan hjälpa 
dig att ta fram busstider på 
vår dator.
FRÅGA: Jag ska hämta mitt 
parkeringstillstånd.
SVAR: Har du beviljats parke-
ringstillstånd går det bra att 
hämta det här i receptionen
FRÅGA: Kan jag få en 
P-skiva?
SVAR: Det går bra, vi 
har P-skivor att dela 
ut. De finns också 
att hämta vid västra 
och östra parke-
ringarna. 

KL. 
15.00

FRÅGA: Hej, 
jag ska träffa 
någon kl. 
15.00, men vet 
inte vad hon 
heter.
SVAR: Om du 
sätter dig ner 

och väntar så ska vi ta reda på vem det 
är. Vad gäller ärendet?

KL. 16:00
FRÅGA: Jag vill ha en lägenhet.

SVAR: Då får du ställa dig i bostadskön 
hos våra olika hyresvärdar.
FRÅGA: Varför finns det ingen klocka i 
centrum?

 
SVAR: Du kan kontakta Centrumled-
ningen och fråga. De har ett kontor 
utanför Entré Syd eller via mejl:  
vasbycentrum@newsec.se.
FRÅGA: Jag 
vill hämta 
avfallspåsar 
– är det här?
SVAR: 
Ja, vi har 
avfallspåsar 
att hämta i 
receptionen.

 
 

KL. 17:00 
Receptionen 
stänger.

MÅLET ÄR ALLTID att ge invånaren ett 
snabbt och gott bemötande. Vägen 
in till kommunen ska vara enkel och 
tillgänglig där ett gott bemötande 
är viktigt för alla 
kundkontakter. En 
kommunal verksam-
het bör föregå med 
särskilt gott exempel, 
säger Malin. 

– I en kommunal 
organisation är medborgaren i fokus 
och bemötande extra viktigt. På 
Väsby Direkt jobbar vi hela tiden 
aktivt med att förbättra vår service. 

Under en vecka tar de emot ungefär 
1 500 samtal med olika typer av frågor 
och kan, förutom på svenska, även 
svara på frågor på finska, persiska, 
arabiska, kurdiska och engelska. De 
flesta samtal som kommer in rör frå-
gor inom området äldreomsorg. 

Mikaela är en av kundvägledarna 
som svarar på frågor som handlar 
om äldre och en av dem som job-

MEDARBETARNA

ÖPPETTIDER VÄSBY DIREKT 

MÅNDAG-ONSDAG: 8–17 

TORSDAG: 8–18 (Juli 8–17) 

FREDAG: 8–15.15

 
Dag före röd dag  

och klämdagar: 8–12 

Röda dagar: STÄNGT

10 1 | 2017

Vi sätter en ära i att 
bemöta alla lika.

bat längst på Väsby 
Direkt. Hon ger en 
extra dimension till 
beskrivningen god 
kommunservice. 

– En kvinna ringde 
dagligen och vi fick 
en särskild relation. 
Eftersom hon var 
blind kunde hon inte 
läsa lokaltidningen 
och ibland handlade 
samtalet om att hon 
bad om att få den 
uppläst. Om jag inte 
hade många i kö så 
läste jag för henne. 

Varför gjorde du 
det? 

– Vem skulle ha 
gjort det annars? Det 
var den service som 
damen frågade efter. 
Hon blev också väldigt 
glad och nöjd över den lilla tjänsten.

ÄVEN OM TIDNINGSUPPLÄSNING tillhör 
de mer udda servicetjänster kontakt-
centret bistår med, verkar arbets-
inställning vara svaret på frågan var-
för Väsby Direkt kan service så bra. 

Mikaela svarar på 
frågor om äldreomsorg 
och särskilt stöd. 
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KORT & GOTT

➊ Du behöver en stor 
kruka, minst 10 liter. 

➋ Blanda jord med 
lecakulor. Då packar 
sig inte jorden utan blir 
luftig vilket är bra för 
rötterna. 

➌ Var noga med att ge 
 plantan rätt mängd vatten. 
Kör ner ett finger i krukan 
och känn efter – jorden ska 
vara lätt fuktig men inte blöt. 

Näring! Ett kryddmått  
(1 ml) per liter vatten varje 
gång du vattnar. 

Ställ på en solig plats  
– mangold vill ha så 

mycket sol som möjligt! 
När du har tillräckligt 

många blad för att 
lämna kvar några kan 
du börja skörda. Mang-
old är god att steka, 
koka eller woka!

VISSTE DU ATT… 
… det alltid finns något att äta 
i de odlade krukorna på Hugo 
Sabels torg? Här planteras 
en kombination av blom-
mor och ätbara växter varje 
försommar. Några exempel 
som planterats är jordgubbar, 
persilja och bönor. Varsågod!

Mangold!

Bibliotekets
lästips i 
sommar!

Pia Haaga är trädgårdsmästare 
i Väsby kommun. Här tipsar 
hon om sin favoritplanta och 
hur du får den att växa: 

Odlingstips:

Av det park- och trädgårds-
avfall som lämnas på någon av 
Sörabs anläggningar till verkas 
en  råkompost på Hagby. Den 
skickas vidare till Hasselfors 
Garden som använder denna 
i sin jordtillverkning. Den går 
bland annat att beställa för 

hemleverans på sorab.se

KOMPOST AV  
TRÄDGÅRDSAVFALL

MIN MORS 
SJÄLVBIOGRAFI 
av Jamaica Kincaid
Vacker men 
samtidigt 
om skakande 
roman om Xuela 
på den karibiska 
ön Dominica.

VI ÄR EN av Sarah Crossan
16åriga Grace och Tippy 
är sammanvuxna tvillingar 
som delar allt. De hjälps åt 
genom olika utmaningar 
men när läkarna en dag 
konstaterar att Grace inte 
längre mår bra ställs de 
inför ett omöjligt val.

HATTIES LIV av Ayana Mathis
Djupt gripande och inspirerande 
porträtt av en kvinna med okuvlig 
vilja och stort mod. I tolv skimrande 
kapitel, som utspelar sig mellan 1923 
och 1980, berättas historien om en 
svart familj i 1900talets USA.

EN HEMLIG PLATS 
av Tana French
Spännande 
deckare om 
hemligheter på en 
internatskola.

Biblioteket erbjuder kostnadsfria e-böcker och e-ljudböcker. Se mer: 
bibliotek.upplandsvasby.se Du behöver bibliotekskort och PIN-kod.

UNGDOMS-

ROMAN
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Du har varit engagerad i elevrådsstyrelsen 
sedan du gick i fyran. Hur kommer det sig? 
– Jag hade en känsla, inte helt smickrande, av 
att jag kunde göra jobbet bättre än de som då 
satt i elevrådet. När jag väl hade gått med fick 
jag positiv respons från mina klasskompisar. 
Då blev det ännu roligare. På den vägen är det 
och nu har jag varit elevrådsordförande i två 
år. 

Vilken är den största förändring du lyckats 
driva igenom? 
– Att vi införde temadagar på Väsby skola. 
Att jag med mitt förslag lyckades engagera 
nästan 750 elever att lära sig mer om ett ämne 
känns mäktigt. Väsby skola har gjort ett rejält 
uppsving under det senaste året i sina skol-
resultat. Jag tror att elevrådets arbete med att 
göra skolan roligare har bidragit till det. 

– Mest stolt är jag över temadagen på Alla 
hjärtans dag som handlade om HBTQ-frågor. 
Vi ville öka kunskapen om normer för att 
skapa en större acceptans för frågor som rör 
homosexuella, bisexuella, trans- och queer-
personer. Det är en mänsklig rättighet att 
älska vem man vill. 

Jag vet inte när jag växt klart. Min 
pappa är inte så stor. Men han är tjock. 

Röster från förskolan Senapskornet

Hej Väsby! har träffat några av  barnen på förskolan Senapskornet för att 
prata om  att växa.

*Marhaba betyder hej på arabiska. **Hola betyder hej på spanska.

Vilken fråga brinner du starkast för nu? 
– Normfrågor. Att upptäcka normer och att 
våga bryta dem. Fler ska våga vara den de vill 
vara och känna sig trygga med det.

Du börjar gymnasiet till hösten – kommer du 
att engagera dig i elevrådet då också? 
– Jag hoppas det! På den skola jag vill gå på 
sa de att skolmaten var den viktigaste  frågan 
för eleverna. Det är en uttjatad elevrådsfråga, 
enligt mig. Den går sällan att påverka heller. 
Då kände jag att det finns en hel del kvar för 
mig att uträtta även i fram tiden.

Var ser du dig själv om tio år?
 – Jag hoppas att man på alla platser som jag 
varit på ska känna till mitt namn som någon 
som har gjort avtryck. Jag vill behålla min 
drivkraft och lust att driva och genomföra 
olika projekt. Jag blir glad när jag lyckas enga-
gera andra. 

– På sikt vill jag utbilda mig till marinbiolog 
för att kunna forska mer i hur vi kan minska 
vår påverkan på havets resurser. •

HEJ 
UNGDOM!

NAMN: Samuel Hall 

ÅLDER: 15 år 

SKOLA: Väsby skola, åk 9 

FAVORITPLATS I VÄSBY: 

Runbyskogen. Där har jag och en 

kompis en hemlig plats.  

EN GÅNG SOM FICK MIG ATT 

VÄXA: Min konfirmation

JAMIE ROSENDAHL, 5 år  
När växte du mest?  
– Jag växte mest när jag var bebis.  
När har du växt klart?  
– Om 1 000 timmar. Min pappa når 
nästan ända upp till taket. Han är 
jättelång.

EMELIN MELKO, 5 år 
När växte du mest?  
–I dag satte jag på mig min lilla-
systers skor men de passade inte. 
Jag fick inte i hälen för skorna var 
för små. Jag hade växt. Jag växte 
mest när jag var liten! 
När har du växt klart?  
– Jag vet inte. Min pappa är inte så 
stor. Men han är tjock. 

AXEL BARAT, 5 år 
När växte du mest?  
– Mest när jag var fem år. Sträcker 
jag ut benet då känns det, det gör 
ont. Man kan göra ett x på en vägg, 
då ser man. 
När har du växt klart?  
– Jag är nog klar när jag är 100 år. 

MELINA GRANATH, 6 år  
När växte du mest?  
– Jag vet inte, men i går hade jag 
växtvärk. Jag fick sträcka benen 
rakt upp i luften när vi läste god-
nattsaga.  Då blev det lite bättre.  
När har du växt klart?  
– När jag blir vuxen.
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TEXT & FOTO: STINA FORS, stina.fors@upplandsvasby.se

Jag blir glad när jag 
lyckas engagera andra”

 Marhaba!* Hola!** 
Hur mycket växer du?

AIDIN HAJIKHOSH, 6 år 
När växte du mest?  
– Jag tror att jag växer mest när jag 
är sju år. Jag har blivit så här lång. 
När har du växt klart?   
– Kanske när jag är 80 år.

UNGA VÄSBY 
TYCKER TILL

”
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Ett riktigt  hästjobb
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fter att ha letat länge efter 
den perfekta platsen för sin 
verksamhet fick Annelie 
Sjödin tipset om Runsa gård. 
 Besöket blev kärlek vid för-

sta ögonkastet och nu utgår den flitigt 
anlitade verksamheten med hästkör-
ning från Runsa. 

– Jag har ridit sedan jag var en liten 
flicka, berättar Annelie. Men att jag 
skulle arbeta med hästar stod inte 

klart förrän i vuxen ålder. 
Annelie har tidigare haft kontors-

jobb, bland annat som nyhetsredi-
gerare på TV. Av en slump började 
hon intressera sig för naturvård och 
utbildade sig till arborist (trädvårdsspe-
cialist) och startade eget företag. Efter 
första året hade hon gått med vinst och 
kunde investera i sin första häst. 

Den nordsvenska brukshästen är en 
del av svensk kulturhistoria och går 

långt tillbaka i de gamla lantraserna. 
Den har främst använts för skogs- och 
jordbruk. 

Hästarna är tunga och starka med 
ett gott terrängsinne. Men i takt med 
att motori serade fordon tog över 
arbetet på åker och i skog minskade 
behovet av draghästar drastiskt.

– När vi är ute på jobb är det många 
som kommer fram och vill prata om 
hästarna. En del har egna minnes-

E
fortsättning på nästa sida

HÄSTKRAFT. I en 
hage vid ett skogs
bryn med utsikt 
över Mälaren står 
fyra nordsvenska 
hästar. Att titta på 
dem är som att 
titta på ett fotografi 
från en svunnen 
tid. Men det här är 
i en hage 2017 och 
hästarna är viktiga 
delar i ett av Väsbys 
tillväxtföretag. 

NATURVÅRD

Så här jobbar Upplands Väsby 
kommun med naturvård:  
• Slåttrar/betar gräsmarker  
– ökar biologiska mångfalden. 
• Röjer skogsbryn – förhindrar 
igenväxning av ängs/åkermark 
och skapar livsmiljöer för småvilt.  
• Restaurerar åstränder – 
förbättrar livsmiljön för insekter 
och fiskar. 
• Restaurerar våtmarker – ökar 
mängden död ved och höjer 
 vattennivån. 
• Frihugger ljuskrävande arter 
som ek och tall. 
• Låter beta naturmarker  
– motverkar att naturbetes
marker växer igen.

VISSTE DU ATT …
… det under 2016 

 startades 329 nya  

företag i Väsby? 
… Väsby ligger på 6:e plats 

när Svenskt Näringsliv ran-

kade företagsklimat 2016?

bilder från när de var små och andra 
har sett dem i böcker eller på foto-
grafier. Det är ett svenskt kulturarv 
helt enkelt, säger Annelie. 

TILLSAMMANS JOBBAR Annelie och 
hästarna i hela Stockholmsområdet. 
Överallt träffar de människor och 
får möjlighet att prata om vikten av 
naturvård och nyttan att utöva den 
med brukshäst. 

Fördelen med hästar är mindre 
miljöpåverkan. Dels för att hästar inte 
släpper ut koldioxid och dels för att de 
gör mindre åverkan på marken.

– Hjulen från en traktor krossar 
örter och komprimerar marken. Då 

Annelie Sjödin är 
vd i Järva Träd-
vårdscenter.

Hästarna förbereds för 
dagens arbete.
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utföras måste varje maskin fungera 
perfekt. 

– Många vill romantisera vårt jobb, 
men det är väldigt tufft. Jag har aldrig 
jobbat en kortare arbetsdag än tolv 
timmar. Förra året kunde jag bara ta 
ut tre semesterdagar under sommar-
perioden. Det var så mycket jobb. 

FÖRUTOM LÅNGA DAGAR är arbetet 
fysiskt tungt. Både gallring i skog 

försvinner syret från marken, vilket 
gör att små växter inte kan gro. En häst 
trampar istället ner frön i marken med 
sina hovar vilket ger bättre förutsätt-
ningar för fröna att gro. 

I UPPLANDS VÄSBY har Annelie och 
hästarna bland annat anlitats för att 
dra bort träd som fällts i Eddaparken 
och i ett slåtterprojekt där hästarna 
har slagit gräs längs med E4:an. 

– Vi har också slagit slåtterängen 
bakom Löwenströmska sjukhuset 
som heter Calmare Hage. Jag lovar, 
det är en av de vackraste ängar jag 
någonsin sett.

Förutom Annelie har Järva Träd-
vårdscenter en anställd i bolaget, 
Lasse Wiqvist. Tillsammans med 

klara arbetet. Trots alla utmaningar 
säger Anneli att hon har sitt drömjobb.

– Det finns så mycket att göra för 
naturvården. Den biologiska mång-
falden är hotad och det känns som 
både ett kall och en passion att få vara 
delaktig att förhindra det. 

Som tur är har Anneli arbetsvilliga 
kollegor. Trots den strålande utsikten 
i hagen är en bra dag i en nordsvensk 
brukshästs liv, en dag i arbete. •

Annelie, som är vd, 
kompletterar de var-
andra med sina olika 
kompetenser. 

Det är nödvändigt 
för i dag finns det få 
personer med detalj-
kunskap om bruks-
arbete med häst.

EN ANNAN UTMANING för företaget är 
att hitta utrustning. 

– Det finns nytillverkade maski-
ner från Amishfolket bland annat 
(*den kristna grupp i delar av USA och 
Kanada som bedriver jordbruk som på 
1800-talet, reds anm) och några få i 
Sverige – men branschen är liten och 
marknaden tuff. Jag har valt att samla 

gamla slåtter maskiner och bygga om 
dem.

Samlandet kräver resor runt hela 
landet för att hitta de slåtter maskiner, 
hjulräfsor och slädar som står 
bortglömda i förråd och lador sedan 
1940-talet. 

Ibland är sakerna så rostiga att de 
inte går att använda. Ofta köper hon 
delar för att komplettera en befint-
lig maskin med. När arbetet väl ska 

Jag har valt att 
samla gamla maski-

ner och bygga om dem.

Jag har aldrig 
 jobbat en kortare 

dag än tolv timmar.

och slåtter av hö kräver muskler och 
ut hållighet. Annelie berättar att hon 
vid flera tillfällen försökt anlita som-
marjobbare, men att ingen ännu har 
varit tillräckligt fysiskt rustad för att 

Slåtter  
längs med 
E:4an.

En slåttermaskin består av en vass kniv 
som rör sig fram och tillbaka mellan 
”fingrarna” så det skär av gräset som en 
sax, ca en decimeter ovanför marknivå.

Boyar och Camiza 
är nordsvenska 
brukshästar och 
trivs med att 
arbeta året runt.
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Smedby Återvinningscentral

KRETSLOPP. Varje år slänger vi 430 kg avfall per person i Sverige. Ju 
fler vi blir, desto mer avfall. Så vad händer när kommunen vill växa 
men samtidigt behålla sin miljömedvetenhet?  
  Hej Väsby! följer med när kommundirektör Hillevi Engström 
besöker Smedby Återvinningscentral.

 K ommunens vision för 
Väsby är att växa och bli 
63 000 invånare till år 
2040. Det ställer krav på 
hanteringen av sopor och 

avfall och att skapa ett hållbart krets-
loppssystem.

Hillevi Engström är på besök på 
Smedby Återvinningscentral för att 
göra en rundtur tillsammans med 
Johan Lausin, vd för Sörab och Fred-
rik Karlsson, chef för kommunens 
kretsloppsenhet. Det är en blåsig dag 
och pustar av en sötaktig lukt sticker 
ibland till i näsan. 

I kommunens översiktsplan har 
återvinningscentralen en central 
plats  i den planerade bebyggelsen i 
Älvsundadalen ner mot Rotebro.

Kommunens sopbilar samlar totalt 
in cirka 10 000 ton avfall per år. Runt 

Kommunens 
 sopbilar samlar 

totalt in cirka 10 000 
ton avfall per år.

1  000 ton av det är matavfall. Hus-
hållen lämnar själva ungefär lika 
mycket till på återvinningscentralen 
i Smedby eller på andra platser – till 
exempel Hagby på gränsen till Täby.  
En analys som Sörab gjort visar att de 
flesta Väsbybor väljer att lämna sitt 
avfall i Smedby, så centralen fyller en 
viktig funktion och har goda förut-
sättningar att kunna utvecklas. 

Vid en aV de många olika contain-
rarna där man slänger sitt avfall ligger 
ett gäng kasserade cyklar. Johan 

och Fredrik berättar om planer för 
återbruk. 

– När vi tittar framåt, säger Johan, 
vill vi utveckla området med ett retur-
torg där man ska kunna köpa eller 
kanske låna saker. Men det är viktigt 
att vi inte stör alla de organisationer 
och företag som arbetar med begag-
nat och återbrukat material genom 
att göra det själva. Istället vill vi stötta 
befintliga rörelser och hitta samar-
betspartners. 

ett perspeKtiV som Hillevi lyfter in 
i diskussionen om återbruk är att det 
finns en tydlig arbetsmarknadskopp-
ling, där personer som kan reparera 
och förädla saker kan bli en viktig del 
i utvecklingen med sina kompetenser. 

– För att vi ska nå våra högt 

TEXT: JOHAN BRYGGARE, johan.bryggare@upplandsvasby.se   FOTO: ROSIE ALM

HILLEVI BESÖKER

fortsättning på nästa sida

Framtidens avfall

HILLEVI ENGSTRÖM är 

kommun direktör och 

ytterst ansvarig för att alla 

som arbetar i kommunen 

utför det som den politiska 

ledningen har beslutat.

1 | 201722 

 Sörab är ett avfallsbolag i norra 
Stockholms län som ägs av kom-
munerna Danderyd, Järfälla, 
Lidingö, Sollentuna, Solna, 
Stockholm, Sundbyberg, Täby, 
Upplands Väsby och Vallentuna.
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Det dammar till när ett släp som 
tömt sitt innehåll åker förbi och 
lämnar stationen. Vid sista delen av 
återvinningsstationen finns inläm-
ning av farligt avfall. 

där tar mieteK Sobieraj precis emot 
några olika burkar från en med-
borgare. Han berättar om ett tillfälle 
när en person kom in med en lösning 
med 60 procent väteperoxid vilket är 
explosivt och farligt. Vid sådana till-
fällen tillkallas en kemist från Hagby 
som får komma för att bedöma och ta 
hand om faran. 

HILLEVI TRÄFFAR

På sikt önskar Johan även en 
av delad sektion på anläggningen 
dit man kan komma gående eller på 
cykel, utan att behöva trängas med 
bilar och släp. 

Under tiden rundturen går vidare 
ökar antalet bilar och släp som läm-
nar avfall på återvinnings centralen.

Totalt passerar 200 000 fordon 
genom återvinningscentralen varje 
år. 
Vi passerar ett par täckta contain-
rar där det går att lämna  kläder och 

Viktigt att börja 
reflektera över 

kopplingen mellan den 
egna konsumtionen 
och avfallsmängden.

Det finns även eko-
nomiska skäl att 

sortera sitt avfall. 

uppsatta miljömål är det viktigt 
att börja reflektera över kopplingen 
mellan den egna konsumtionen och 
avfallsmängden, säger Johan. Fredrik 
beskriver en förändring de senaste 
åren i konsumtionsmönster där fler 
fått insikt om hur viktigt detta är.

idag är öppettiderna för anlägg-
ningen ganska generösa. Ändå finns 
behov av fler lösningar för att öka 
tillgängligheten. Som ett exempel på 
det pekar Johan på ett kylskåp som 
ligger i en slänt ett par hundra meter 
utanför anläggningen. 

För att erbjuda en bra service 
till alla som inte har bil finns den 
mobila anläggningen där man kan 
lämna sitt avfall. Den mobila åter-
vinningscentralen finns uppställd på 
olika platser i kommunen varannan 
måndag enligt ett rullande schema.

annat material som sedan second 
hand-kedjan Myrorna tar hand om för 
att sälja vidare.

– Förra året blev ju Väsby Årets 
återvinningskommun, kan ni berätta 
lite om varför vi blev det? undrar 
 Hillevi. 

– Det priset är kopplat till hur vi 
arbetat med insamling av tidningar 
och förpackningar, berättar Fredrik.

– Insamling av förpackningar är 
inte kommunens ansvar utan ett så 
kallat producentansvar. Vi har sedan 
länge samarbete med producenterna 
och privata entreprenörer när det 
 gäller insamling av förpackningar 
från flerbostadshus.

– Vi har även haft ett framgångsrikt 
samarbetsprojekt för att testa insam-
ling från småhus. Nu tittar vi på hur vi 
kan införa systemet för alla småhus i 
kommunen.

VAD FINNS I SOPPÅSEN?

 I en plockanalys går Sörab 
 genom restavfallet från små
hus och flerbostadshus och 
får då en bild av vad som finns 
i soppåsen. De kan se hur 
mycket elavfall, farligt avfall, 
återvinningsbart och icke 
brännbart material som finns 
kvar i soppåsen. 

 Om alla sorterade sina sopor 
perfekt borde det inte finnas 
något matavfall eller några för
packningar kvar i restavfallet.

 Mer än hälften av det avfall 
som finns i soppåsen är sådant 
som inte bör vara där. 

ÖPPETTIDER
Smedby 

Återvinningscentral
Mån–tor 7–20

Fre 7–16
Lör–sön 9–16

När rundturen är slut frågar Hillevi 
om det lönar sig för medborgarna att 
sopsortera.

– Det gör det absolut förklarar 
Fredrik. I Väsby har vi så kallad 
volymtaxa. Om du använder ett extra 
matavfallskärl (kostar 5 kr/år) för att 
sortera ut ditt matavfall, kan du få ett 
mindre sopkärl för de övriga soporna 
eller ha tömning mer sällan. Då får du 
en längre taxa. Så det finns även eko-
nomiska skäl att sortera och ta hand 
om sitt avfall. 

så hur Var det då med utmaning-
arna att vilja bli nära 20 000 fler invå-
nare jämfört med idag inom loppet av 
dryga 20 år? 

Fredrik tror att det går. Men då 
måste vi alla hjälpas åt. Genom att 
sortera mer av vårt avfall, konsumera 
mindre och återbruka mer.•

Av alla förpackningar återvanns 73% i Sverige under 2015. 
Bäst är svensken på att återvinna glas – under samma år gick 
hela 94% av glasförpackningarna tillbaka för återvinning.

Fredrik Karlsson berättar för 
Hillevi Engström och Johan 
Lausing hur Väsby blev Årets 
återvinningskommun 2017. 

75% av innehållet 
i våra vanligaste 
batterier kan göra 
nytta igen. 

Mietek  
Sobieraj för- 
klarar hur åter- 
vinningscentralen 
arbetar med att 
hantera farligt 
avfall. 
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i träffas i Messingen där Beri gick på Väsby Nya 
Gymnasium. Första året gick bra. Sedan kom 
musikframgångarna och med dem blev det 
svårare att fokusera på lektionerna. 

– Jag gick på toaletten och rappade istället. Jag hade 
ingen frånvaro, men var absolut inte närvarande. 

Pappa Gerwise konfronterade dottern med hennes låga 
betyg och undrade över framtidsplanerna. Han sa att det 
är upp till henne att välja, men att vad hon än bestämmer 
sig för så ska hon göra det till 100 procent. 

– Det där karaktäriserar mig i allt jag gör. Jag gör saker 
fullt ut. 

BERI VALDE MUSIKEN. Hon har klarat sig ändå. I nästan två 
år har hon försörjt sig på musik. Efter sin medverkan i 
”Lyckliga gatan” där hon tolkade Louise Hoffsten, har hon 
fått flera förfrågningar. 

I vår släpper hon albumet Rummet med tio nya låtar.
– Albumet är en sammanställning av mitt liv fram till 

den här punkten. Jag pratar om saker i mig själv som jag 
inte vågat röra vid förut.

Bland annat handlar texterna om hennes erfarenhet av 
psykisk ohälsa. När hon var tio år dog hennes mamma och 
sorgen fick flera negativa konsekvenser. Hon beskriver 
hur svärtan i perioder började styra hur hon hanterade 
olika situationer. I dag har hon fått nya perspektiv och 
förklarar genom sina texter varför hon agerade som hon 
gjorde när det var som mörkast.

– Jag vill att de som lyssnar ska kunna relatera till mina 
texter. Därför vill jag skriva om något som är sant för mig 
och relevant för de som lyssnar. 

Perspektiven hon fått utgår från en tanke om att alla erfa-

renheter du är med om – bra som dåliga – är viktiga för det 
som utgör din person. Beri gör en liknelse med en tegelvägg 
där varje sten är en livserfarenhet. Du kanske inte gillar alla 
stenar, men tar du bort en så rämnar hela väggen. Skulle 
inte vissa dåliga saker ha hänt så skulle du inte vara den du 
är och tagit dig till den plats i livet du är på just nu. 

För Beri handlar det om att hon började skriva när 
hennes mamma dog. När hon var 13 år tog en kompis med 
henne till Kulturhuset på Centralgatan där hon fick testa 
att musiksätta sina texter. 

– För många var rap en lek. För mig var det största allvar. 
Det är min terapi och min passion. Jag gick all in för det. 

När kompisarna slutade, anmälde sig Beri till talang-
tävlingen Nästa Nivå och blev en av vinnarna. Låten hon 
vann med handlar om Väsby och att känna stolthet över sin 
bakgrund. 

– Jag älskar Väsby! Väggarna och gatorna här har sett 
mig växa upp. Här är det omöjligt att vara någon annan 
än mig själv. Hur skulle jag kunna göra annat än att gilla 
platsen som fostrat mig street smart? 

DET ÄR DRAGONVÄGEN som är hemma. Under uppväxten 
kände alla varandra och kompisar träffades ute på lekplat-
serna mellan och omkring de blå husen. I ett sovrumsföns-
ter på sjätte våningen har många av hennes texter kommit 
till. Hon säger att trots all sorg som omgärdat henne under 
barndomen har hon haft den finaste uppväxten. 

– Jag känner mig totalt trygg här. Jag behöver aldrig 
kolla mig över axeln. När jag har varit ute och turnerat 
och det har hänt en massa grejer är det skönt att komma 
hem. Väsby har min rygg. Även om det inte alltid sägs så 
vet man – folk bryr sig om en. •

TEXT: STINA FORS, stina.fors@upplandsvasby.se FOTO: ROSIE ALM

V
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”Väsby har min rygg”

VÄSBYPROFILEN. För ett år sedan presenterades Väsbyartisten Beri 
Gerwise i TV4programmet ”Lyckliga gatan” som en kommande 
rapstjärna. Då hade hon redan turnerat, varit med i olika 
musikprojekt och visat att hon var en röst att räkna med. Nu har 
hon fyllt 19 och nyligen släppt sitt första album. 

NAMN: Beri Gerwise  
YRKE: Artist  
AKTUELL: Med sitt första 
album. 
FAVORITPLATS I VÄSBY: 
Blå bron över E4:an.
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vägen. Kunderna fick alltid 
färska varor för han gick rätt ut 
i trädgården och plockade det 
som beställts. 

Sista villan var troligen Rak-
Lasse ägare av för en del av 
hans anställda bodde där. 

Rak-Lasse hade stora planer. 
Bland annat startade han byg-
get av nuvarande Centralvägen 
1–5. En gång visade han mig 
vad som skulle ske i hans fast-
ighet. ”Här Hedlund ska det 

tillverkas hårvårdsprodukter”, sa han och 
så visade han mig baksidan av huset. ”Och här 
ska långtradarna komma och hämta”.

SEN ÄR VI FRAMME vid 6:an. Där fanns endast 
den villa som bilden visar, Villa Finedal. Där 
bodde familjen Eriksson. Huset revs 1952. 
Huset på andra sidan är den så kallade Sam-
skolan som Metallverken ägde. Där bodde 
två familjer och en ensamstående äldre man 
kallad ”Limp-Mats”.

Från Finedal och fram mot Brunke bergs-
åsen fanns inget annat än grönområden. 

Ibland när jag går hem från Centrum 
brukar jag tänka: är detta Väsby? I dag bor 
här fler än 40 000 personer. Där Brusse hade 
sina gurkodlingar står idag Centralvägen 1–5. 
På 1930-talet kände alla varandra antingen de 
jobbade på Optimus eller Metallverken. Jag 
har räknat ut att nu känner jag ungefär 5–6 
personer här i Väsby.

ag har bott i Väsby hela mitt liv. Jag 
 började första klass 1930 och tänkte 
berätta om hur centrum såg ut då från 
Messingen och fram till Optimus vägen.

Då bestod området av Villa Brobacken 
som var Hedvig Lundkvists fastighet där hon 
bedrev fotoverksamhet. Hon fotograferade 
bland annat alla ungar i Väsby.

Som hyresgäster hade hon Åkerlinds Charku-
teri och Thure E Larssons Tobaks- och Pappers-
handel. I folkmun kallades han ”Rak-Lasse”. 
I området fanns även Väsby nya bageri och 
konditori samt Konsum, ”Stora Koppran”. 

CENTRALVÄGEN BÖRJADE med en byggnad på 
den södra sidan. Där huserade Calle Sved-
lund som drev herrfrisering, samt hans hus-
tru som var modist. I ett skyltfönster visade 
hon sina hattar som lockade många väsby-
tanter. På baksidan fanns en damfrisering.

I nästa villa bodde ”Maskinist-Kalle” 
med sonen ”Dadda”. Därefter följde Creutz 
Sy behörs affär. Det konstiga var att kunderna 
aldrig sa att de skulle till sybehörsaffären, 
utan de skulle alltid till Fröken Creutz. 

Dagens Centralvägen 1–5 var Brusells, som 
hade handelsträdgård på motsatta sidan av 

SENIOR-
KRÖNIKA

NAMN: Lennart Hedlund  

ÅLDER: 94 år  

FAVORITPLATS I VÄSBY: 

Tegelbruket. Jag brukar gå dit 

för att följa byggnationerna vid 

stationen. 

ETT TILLFÄLLE SOM FICK MIG ATT 

VÄXA: När jag gjorde lumpen på 

LV3 i Stockholm.
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94 år i Väsby

Där Brusse hade gurkodlingar står 
idag Centralvägen 1–5.

MEN DET VAR INTE bättre förr – då bestämde 
fåtalet över flertalet. Många hade det knapert 
men få vågade be om hjälp. Ändå hjälpte alla 
varandra så gott det gick. Man lånade en kopp 
mjöl, socker eller vad det nu var som sakna-
des. Tiderna förändras men jag har aldrig haft 
en tanke på att flytta härifrån. •

Lennart på 
villa Finedal.Lennart  

som barn.

 291 | 2017

1 Hur växer 
Väsby?  
– Genom att 

förtäta och att 
fortsätta bygga 
stad.

2 Vad är 
bra med 
att kom-

munen växer?  
– Det blir fler 
invånare vilket 
gör att kommu-
nen kan erbjuda 
ett större utbud 
av kommunal 
service.

3  Finns det 
risk för 
växtvärk?  

– Genom att 
arbeta proaktivt 
kan man redan 
på ett tidigt 
stadium 

arbeta fram de 
behov av kom-
munal service 
som behövs i ett 
område.

4   Vilket av 
de pla-
nerade 

byggprojekten 
ser du mest 
fram emot?  
– Fyrklövern vid 
Väsby Centrum, 
Väsby entré vid 
stationsområdet 
och Idrotts-
staden i Vilunda-
området.

5   Vad får 
du att 
växa?  

– Trädgården 
och uteköket på 
landet.

Fem snabba frågor:
Gert Lind-
ström (s), 
ordförande 
byggnads-
nämnden

VISSTE DU ATT… 
… totalt blev vi 1 230 fler invånare 
under 2016. Ökat mest gjorde anta-
let invånare i åldersgruppen 30–34 
år med  209 fler personer.

7

Byggfeber! 

4
1

911
7

6

JVG

2

8

10

5
13

3

12

KORT & GOTT

B
U
T
I
K

BUTIK 
KIOSK

KIOSK

C
A
F
É

1.  BALDERSVÄGEN – 7 bostadsrätts
radhus har byggts och 6 bostads
lägenheter för gruppbostad. 

2.  EDS ALLÉ – 900 bostäder byggs 
i etapper i form av småhus och 
flerbostadshus. 

3.  FYRKLÖVERN – 1600 bostäder byggs 
när befintlig bebyggelse förtätas i 
centrala Väsby. Påbörjas 2017.

4.  PRÄSTGÅRDSMARKEN – 65 rad
husbostäder byggs och 5 boende
lägenheter för gruppbostad. 

5. SOLVÄNDAN – 83 bostadsrätts
lägenheter byggs vid Holmvägen. 

6. WÄCKARE ÄNG – 63 par och rad
hus står färdiga i Runby. 

7. TRÄDGÅRDSVÄGEN – Nytt flerbo
stadshus med ca 60 bostäder.  

8. TEGELBRUKET – flerbostadshus om 
totalt 150 lägenheter byggs norr 
om kvarteret Korpkulla. 

9. ÖSTRA FRESTABY – ca 200 bostäder 
bestående av bostadshus, radhus 
och mindre flerbostadshus.  

10. JÄRNVÄGSPARKEN  
– 170 lägenheter. 

11. Kvarter MESSINGEN – 135 bostads
rättslägenheter.

12. FYREN – 50 bostadsrätter (klara 
2016).  

13. SIGMAOMRÅDET – 380 hyreslägen
heter.

*Kartan visar alla utförda, pågående 
och planerade projekt under perioden 
2016–2018.
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Men varför är det viktigt? 
Väsby växer!
VÄSBY VÅGAR OCH GÖR. Kommunens stadsutvecklingschef   
Fredrik Drotte ansvarar för planeringen av det växande 
Väsby. Här  svarar han på Hej Väsbys! frågor om varför 
 kommunen ska växa och hur stort Väsby ska bli.

FRÅGA: Varför ska Väsby växa? 
SVAR: – Det är en politisk vision att vi 
ska bli 63 000 invånare till år 2040. 
Väsby är en kommun som är synner-
ligen väl lämpad för boende. Det är 
nära till många av de livskvaliteter 
som boende vill ha.

– Bostadsbristen är stor både i 
regionen och i landet. Här måste 
Väsby hjälpa till för att alla ska få 
någonstans att bo. Väsby har många 
ytor som kan bebyggas med bostäder 
utan att andra värden skadas. 

FRÅGA: Hur gör man för att få hela 
samhällsbygget att växa i samma 
takt? 
SVAR: – Det är en utmaning som 
kräver planering. Människor som vill 
bo i Väsby vill inte bara ha bostad och 
arbete. De vill också ha nära till natur, 
kultur, kommunal och kommersiell 
service. Enligt lag ska en kommun 
erbjuda exempelvis förskola, skola 
och vård för alla. Ingen och inget kan 
hamna på efterkälken i planeringen 
och därför måste alla verksamheter 
samverka och kommunicera väl. 

VISSTE DU ATT…
… den största inflytt-

ningen till Väsby skedde 

1973? Då flyttade 2 575 

personer till Väsby?

 

FRÅGA: Har Väsby någonsin vuxit så 
här mycket tidigare? 
SVAR: – Ja! Under ett par år i mitten av 
70-talet växte kommunen med över 
1  000 nya bostäder per år. Under den 
tiden växte Väsby snabbast i hela 
riket. Då byggde Väsbyhem bland 
annat Smedby och Grimstaby.

FRÅGA: Räcker bostäderna för 63 000 
invånare? 
SVAR: – Det kommer att byggas  massor, 
bland annat i Fyrklövern, Väsby entré 
och Infracity. Det antal bostäder vi 
har på planeringsbordet just nu räcker 
till ungefär 12 000 nya invånare, men 
det är inte tillräckligt. Det kommer att 
behöva planeras och byggas ytter-
ligare cirka 4  000 bostäder. 

FRÅGA: Vad är visionen om Väsby som 
stad – varför ska man välja att bo just 
här? 
SVAR: – Vi tror att Väsby har  ovanligt 
goda förutsättningar att kunna erbjuda 
god livskvalitet. Inte bara genom de 
natur- och kulturvärden som finns, 
utan även med kommersiellt och kultu-
rellt utbud. Fler kommer att klara var-
dagen utan bil vilket är en förutsättning 
för att växa både hållbart och säkert. 
I Väsby tätort är avstånden redan 
för hållandevis korta, en fördel vi har 
jämfört med många andra kommuner. 
Människor vill nödvändigtvis inte bo 
tätt men man vill kunna lösa livspusslet 
genom korta avstånd och närhet till ett 
stort utbud som ger välmående. Det 
kommer Väsby att kunna erbjuda. 

TEXT: STINA FORS stina.fors@upplandsvasby.se  FOTO: SUSANNE KRONHOLM

Väsby har många 
ytor som kan 

bebyggas med bostäder 
utan att andra värden 
skadas.

FRÅGA: Hur stort kan Väsby bli egent-
ligen – finns det en gräns för hur 
många som får plats?
SVAR:  – Det beror helt på vilka kvali-
teter man vill ha i sin stad och hur 
man väljer att bygga. Vill man ha 
nära till parker, natur och strövom-
råden så kanske vi inte kan bygga 
överallt. Däremot går det att förtäta 
bebygg elsen och bygga lite mer på 
höjden. Det är klimatsmart. I den nya 
översiktsplanen tar vi höjd för att vi 
kan bli ännu fler än de 63 000 till 2040 
som är målet.

Fredrik Drotte,  
stads utveck- 
lingschef i 
 Upplands Väsby 
kommun.

VÄSBY VÅGAR & GÖR

44 085
… PERSONER BOR IDAG I VÄSBY (mars 2017)

Upplands Väsby 
utsågs till Årets  

samhällsbyggare 2016. 
Priset delas ut av tid-

ningen Dagens  
Samhälle.
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KORT & GOTT

97 % energi sparas när man 
köper begagnade plagg jäm-
fört med om samma plagg 
nyproducerats. Dess utom 
sparar man på förbrukning av 
både vatten och kemikalier. 
Här kan du handla kläder 
second hand i Väsby:  

SKOPAN, Finvids väg 10   
KUPAN, Björkvallavägen 10  
STADSMISSIONEN,  
Väsby centrum  
GITTANS BOD,  
Sigma centrum 
TWICE FOR KIDS,  
Kanalvägen 3A

HAR DU UPPLANDS 
VÄSBY-APPEN? 
I den kan du lämna in synpunkter, göra 
felanmälningar och använda flera olika 
etjänster. Appen uppdateras löpande med 
nya tjänster! Det senaste är att du snabbt 
och enkelt kan läsa av din vattenmätare. 

Appen finns för Iphone och Android.

Nathalie 
Larsson, 
Eric Agyei 
Ampofo, Majd 
Ladho och 
Dorine Ake 
Lindros.

Ungdomsfältare
Under 2017 pågår ett projekt 

med fyra anställda ungdo-

mar som ska komplettera 

Fältarnas arbete med att 

förhindra att unga far illa. 

Vad kommer ni att göra på jobbet?
Majd: Vi kommer att  åka runt där unga hänger och prata med 

dem. Många föredrar att prata med någon som är närmare ens 
egen ålder. 
Hur ofta kommer ni att jobba?

Nathalie: Varje fredag- och lördagkväll kommer en av oss att 
jobba tillsammans med ordinarie Fältare. 
Varför vill ni jobba som Fältare? 

Dorene: Jag har alltid gillat att jobba med ungdomar och tror 
att jag kan hjälpa unga att uttrycka sig och våga vara den de vill 
vara.

Eric: Jag jobbar som fotbollstränare annars, det här är rätt 
likt det.

Hejungdomsfältare!

53%
av alla världens länder finns representerade 

bland Väsbys befolkning!  KÄ
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SECOND HAND – ETT BRA MILJÖVAL
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1. MARIA som tilltalsnamn  
– 1 927 Väsbybor

2.  ERIK som tilltalsnamn 
– 1 206 Väsbybor 

3. ANNA som tilltalsnamn  
– 1 054 Väsbybor

SÅ HETER 
FLEST VÄSBYBOR: 

Eric Hedqvist, 
Årets  Väsbybo, 
har ett av  
kommunens 
vanligaste  
förnamn.

Jag tar snart 
studenten. 

Med det känns 
det som att jag 
har blivit vuxen.

GOLAN KEDER

Röster från stan

Hej Väsby! har 
gått ut på stan 
för att prata om 
att växa.

VÄSBYBOR 
SVARAR

Vilken händelse har fått  
dig att växa som människa?

HEDI BENATTIA  
– När jag gifte mig. Personen 
jag gifte mig med gör mig till 
en bättre människa. 

LAIBO ÅBERG  
– När jag blev mamma. Det gör en fett osjälvisk – man får nya 
perspektiv på sig själv, världen och sin omgivning. 

YOSEF BILAL  
– När jag började gymnasiet 
lärde jag känna människor 
som jag annars inte skulle ha 
träffat. De vidgade mina vyer. 

JAMAL KHEDER 
– När jag flyttade till Sverige 
från Kurdistan 2009. Där var 
det krig och militärer. Att 
komma hit har utvecklat både 
mig och mina barn. 

SIV SJÖHOLM
– Varje gång jag möter ett 
leende, vänlighet och respekt 
växer jag som person. Alla 
växer av att bli sedda. 

TEXT & FOTO: STINA FORS, stina.fors@upplandsvasby.se

KHURRAM BHATTI  
– Att jag vågade fråga professorn 
i datavetenskap att bli min hand-
ledare för mitt examensjobb på 
universitetet. Han svarade ja! Att 
jag tog mod till mig och vågade 
fråga har lett till många möjlig-
heter för mig i mitt yrkesliv. 

VEIKKO AHOLA  
– Mina två barn och tre barnbarn. 
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ag kör bil runt hela Mälar-
dalen då mitt arbete är att 
reparera kaffemaskiner. 
Under en vecka dricker 

jag så mycket kaffe att när freda-
gen kommer har jag massor av 
överskottsenergi, skämtar Marco. 

HAN ÄR ENSAM VUXEN med upp till 
80 barn och ungdomar i åldrar 
från 10 till 25 år. Fredagsfot bollen 
arrangeras från oktober till april. 

Blandningen av deltagare är 
imponerande. En del är 

nybörjare, andra spelar 
i division ett. De flesta 

kommer från Väsby, 
andra från Märsta 

och Sollentuna. Alla 
 spelar efter egen 

förmåga och det 
är gratis att vara 
med. 

– Jag brukar 
säga att om man 
kan springa fem 
minuter kan 
man vara med. 

Marco delar 
upp fotbolls-
planen i 
Vilunda-
hallen. 

34 1 | 2017  351 | 2017

Samtidigt som Hej Väsby! besöker Fredags
fotbollen är det premiär för en ny säsong av Let ś 
Dance på TV. Ungefär 2 miljoner beräknas bänka 
sig framför programmet. För Marco Espinoza 
 innebär fredagsmys något helt annat. 

– en akt av en eldsjäl

DET FINNS MYCKET 
ATT VARA STOLT 
ÖVER I VÄSBY! 

TEXT OCH FOTO: 
STINA FORS, 
stina.fors@upp-
landsvasby.se

#vänligaväsby 
– det finns mycket att vara stolt över i Väsby!

Roger Ranta, föreståndare LP:
”Idag vaknar jag tacksam varje morgon. 
Mitt jobb numera är att motivera andra 
att bli fria från missbruk.”

J-

Conny Lundström, minibuss 
 förare som kör äldre på utflykt:
”En del som följer med mig har suttit 
hemma i tre månader utan att ha varit  
ute en enda gång.”

Kamoos Motazed Kivani, produ 
cent i kulturföreningen Farhang: 
”Jag vill vara del i att sätta Väsby på 
världskulturkartan. Det finns så mycket 
kultur att arrangera och Väsby har alla 
möjligheter med sitt kulturhus, bland-
ningen av människor och närheten till 
Arlanda."

Jonna Mjörnell, Väsby Ridklubb,  
ordnar tjejsnack en gång i veckan:
”Förhoppningsvis skapar tjejsnacket en 
större trygghet både i stallet och hos 
tjejerna själva.”

Var med du också! 
Genom att använda 

 #vänligaväsby kan vi alla vara 

med och sprida goda historier i 

sociala medier.  
Vill du läsa om några exempel? 

Följ @vänligaväsby på 

 Instagram eller Facebook!  

Alla berättelser finns också 

samlade på vänligaväsby.se

Vänliga Väsby berättar om 
goda insatser i vår kommun.

Joakim och Christina Peterson,  
Fair Trade Runners: 
”Vi säger att vi är löpande medmän niskor. 
Vi är en ideell träningsgrupp dit vem som 
helst kan komma och träna gratis."

Fredagsfotboll De äldre får spela på den ena 
planhalvan och de yngre på den 
andra. Barnen turas om att vara 
domare och väljer själva när det 
är dags för byte.

– Jag gör ingen stor insats 
egentligen– de sköter sig bra 
själva. Det är sällan några 
 problem. Jag tror jag har haft 
stökigt max två gånger under fyra 
år. Då packade jag ihop  bollarna 
och sa att ”nu stänger jag”. Då 
blev de så besvikna att de inte 
gjort om det.
Känner du alla som kommer hit?

– Nej, jag har inte koll på alla. 
Men de har koll på mig, så det 
brukar lösa sig!

OMKRING KLOCKAN halv tio tar 
spelarna gemensam paus och 
Marco delar ut frukt som han fått 
från vaktbolaget.

– Alla barn har inte ätit middag 
när de kommer hit. Därför är jag 
glad att jag fått möjligheten att 
erbjuda dem något att äta.

I JANUARI VANN MARCO priset som 
Årets eldsjäl på Väsbygalan för att 
han arrangerar Fredagsfotbollen. 
Det märks att han har ungdomar-
nas förtroende. Förutom tränare 
är Marco en extra vuxen att 
vända sig till och han vet mer om 
många spelare än hur de preste-
rar i fotboll.

– Min pappa var en av dem 
som försvann vid statskuppen i 
Chile 1973. Min mamma flydde 
med mig och mina fyra syskon 
till Sverige 1981. Då var jag tolv år. 
Kanske gör jag det här för att jag 
vill ge ungdomarna det jag själv 
aldrig fick tillsammans med min 
pappa. 

DET ÄR MÅNGA KÄNSLOR i Vilunda-
hallen under kvällen. Skratt, 
irritation, frustration och glädje.

Marcos person skänker ett lugn 
över en aktivitet som för många 
skulle kännas omöjlig att arran-
gera. Fredagsfotbollen är en akt 
av en eldsjäl.•

På årets Väsby gala vann 
Marco Espinoza pris som 
Årets eldsjäl.
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OPTIMUSOMRÅDET 1936. Vy över Optimus arbetarbostäder och Folkparksberget. Optimusfabriken ligger 
till  vänster i bildens mitt. Vägarna som går parallellt med järnvägen är Industrivägen och Optimusvägen.

OPTIMUSOMRÅDET 2017. Drygt 80 år senare finns ett fåtal villor kvar i området som nu främst består av 
industrier. Mälarvägen går tvärs igenom området med en bro över Väsbyån och järnvägen. Väsby centrum 
och bostadshus har ersatt ängarna bakom Folkparksberget.

1936

2017

Förr & framåt

TIPS!  
Hur såg  

din tomt ut 1952?  
På vasbykartan. 

upplandsvasby.se kan  
du se ditt område  
ända tillbaka till  

1600talet.

ust nu formligen spritter det i naturen 
av växtkraft. Trots denna explosion av 
liv (och pollen!) tar vissa saker längre 
tid än vad man skulle kunna tro.

Jag vill inte påstå att jag är någon fena på 
trädgårdsskötsel eller botanik, men även jag 
vet att tar det flera år från det att en äppel-
kärna sätts i marken till dess att den vuxit till 
ett fullvärdigt träd som producerar rikligt 
med frukt.

NÅGOT SOM OCKSÅ tar lång tid att växa fram 
är det samhälle vi lever i, inte minst de villor, 
radhus eller lägenheter de flesta av oss kallar 
hem. I dag tar det ofta upp till 8–10 år från idé 
till färdig bostad.

I bostadsbristens Storstockholm är detta 
en orimligt lång tid. Visst ligger en del av 
lösningen i att ta bort alltför rigida regler 
mot buller eller förkorta överklagandetider, 
men bristen på framtida bostäder går inte att 
enbart förklara genom det.

När tiden från sådd till skörd blir utdra-
gen kan det vara enkelt att välja den enkla, 
bekväma och konfliktfria vägen och därmed 
undvika att stöta sig med de som av olika skäl 
motsätter sig byggande. 

Det är ett kortsiktigt sätt att tänka. Det kom-
mer inte att vara färre Väsbybor som behöver 
en bostad längre fram – snarare det motsatta.

VILL VI ATT det ska finnas bostäder till dagens 
och morgondagens Väsbybor går det inte att 
luta sig tillbaka och gnaga de frukter som 
redan finns ända in på skrottet.

Nej, istället gäller det att kavla upp 
ärmarna, spotta i nävarna, planera och 
besluta om fler bostäder och bostads-
områden.

För att fortsätta med fruktträdsliknelsen 
– om det ska finnas äpplen för att mätta fler 
längre fram, måste vi plantera fler äppel-
träd. •

J

Det gäller att kavla upp ärmarna och 
spotta i nävarna.

OSKAR WEINMAR,   
oppositionsråd Moderaterna i Upplands Väsby

OSKAR 
HAR ORDET

1 På vilket sätt ser du att Väsby 
växer?
På väg till kontoret ser jag hur arbe-

tet med Fyrklövern fortskrider. För varje 
löprunda jag ger mig ut på har Eds allé 
växt ännu lite mer. 

2 Finns det risk för växtvärk? 
Om det gör det, ska de som styr 
undvika eller motverka det. 3 Vad får du att växa?

Jag har påbörjat ett litet projekt 
med att försöka odla chili. Vi får se 

hur det går.

Tre snabba frågor:

oskarweinmar

OskarWeinmar

Om du har ett äpple,  
vill du dela det med mig?
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Vad är medborgardialog?

INFORMATION

KONSULTATION/
REMISS

DIALOG

INFLYTANDE/ 
DELAKTIGHET

MEDBESLUTANDE

MEDSKAPANDE

Väsby är en av de kommuner i Sverige som jobbat 
länge med medborgardialog och dialogutveckling. 
Den första officiella dialogen som genomfördes var 
Ung i Väsby, ett årligt demokratiforum för ungdomar 
12–15 år. Ung i Väsby har anordnats sedan 2003. De 
senaste åren har över 100 ungdomar varje år deltagit 
i forumet som bland annat bidragit till att ett nattcafé 
och en parkourbana blivit verklighet. 
    Sedan 2009 har kommunen genomfört fler än  
150 medborgardialoger, stora som små. Några 
 exempel är kommunens nya översiktsplan, Ett 
lärande Väsby, Väsby Entré, detaljplaner inom stads-
byggnad, Väsby Labs och Väsby nya stadspark.

Medborgardialog är ett samlingsbegrepp för kommunens kontakter med medborgarna. Det används 
för att få reda på vad de tycker om olika frågor och därigenom underlag till beslut som ska fattas. De 
olika saker medborgardialog kan användas till beskrivs ofta i form av en dialogtrappa där man ser 
 graden av delaktighet och möjlighet att påverka.

MEDBORGARFÖRSLAG
Ett sätt där du som medborgare i Väsby 

kan påverka när det inte finns någon aktiv 
medborgardialog är att lämna medborgar-
förslag. Ett medborgarförslag är en idé om 

något nytt som rör kommunens  
verksam heter. Alla förslag tas upp och 

behandlas i kommunfullmäktige. De  
senaste åren har antalet förslag ökat och 

under 2016 lämnades 49 förslag in. 

SAMRÅD
En speciell typ av med borgardialog 
är samråd, vilket en kommun måste 
genomföra enligt plan- och bygg-

lagen. Detta sker i samband med olika 
stads utvecklingsprojekt, här i Väsby 
till exempel för Väsby Entré, Vilunda-

parken och översiktsplanen.

NATIONELLA MINORITETER
Förutom samråd enligt plan- och bygglagen har kommunen även en lagstadgad skyldighet att samråda med nationella 
minoriteter. I dag samråder Upplands Väsby fyra gånger per år med sverigefinska och romska representanter. Dessa 
samråd är rådgivande. Exempel kan vara hur kommunens arbete med romsk inkludering ska utvecklas eller hur utbudet 
med äldreomsorg på finska ska se ut. 

Sättra, Kairo och Runbyskogen
I början av 2016 ville kommunen ta reda på hur området 
används i dag och hur medborgarna vill att det ska utvecklas. 
Cirka 240 personer deltog  i dialogen och resultatet har legat 
till grund för de satsningar på fem miljoner kronor som nyligen 
presenterats. Där ingår bland annat en alla ktivitetsplats med 
inriktning mot idrott och lek i Runby, upprustning av Kairo-
badet och att en strand anläggs vid Tegeludden.

Väsby 2040 År 2040 beräknas cirka 63 000 människor bo i Väsby. I kommunens översiktsplan beskrivs 
hur kommunen vill utvecklas hållbart mot detta mål. I mars 2014 hölls den första dialogen vilket resulterade i tre olika 
förslag som sedan drygt tusen personer under hösten berättade vad de tyckte var bra/dåligt med. Kring årsskiftet 
2016/2017 har samråd hållits för planen som arbetats fram som ett resultat av dessa två dialoger. Under hösten 2017 
kommer kommunen att presentera en utställning med ett bearbetat förslag att tycka till om.

MEDBORGARDIALOG I VÄSBY

Stadsparken
Suseboparken i centrala Upplands Väsby skulle förnyas. 
In vånarna fick delta i att forma en ny stadspark och använda 
de pengar som avsatts. Under augusti 2014 kunde invånarna 
lämna in förslag för hur de ville att Suseboparken skulle se 
ut. En panel som bestod av både tjänstemän och invånare 
plockade ut tre förslag till en omröstning som sedan pågick 
under oktober. Parken invigdes i augusti 2015.



TIPS! På vasbykartan.upplandsvasby.se kan du själv söka 
information om Upplands Väsby kommun. Här finns information om 
skolor, motionsspår, cykelvägar, badplatser, återvinningsstationer och 
mycket mer. Väsbykartan växer hela tiden med mer information. 

Väsbyån 2,9 km  
Runby 3,2 km 
Ed 3,8 km 
Älvsunda 6,3 km 
Smedby 2,2 km 
Johannesdal 2,2 km  

Stora Wäsby 7,2 km 
Hammarby 2,7 km   
Frestadalen 1,7 km  
Sanda ängar 1,1 km  
Bollstanäs strand 4,0 km 
Grimsta 2,3 km

UPPLANDSLEDEN

– en tio mil lång 
vandringsled som 
börjar i Barkarby och 
via Upplands Väsby 
till Uppsala. 

– en elva mil lång pilgrims-
led som går mellan Uppsala 
domkyrka och Storkyrkan i 
Stockholm, genom naturre-
servat och historiska platser.

INGEGERDSLEDEN

– nio km lång och den 
nyaste vandringsleden. Går 
bl a över Frestaån och längs 
järnåldersgravar vid Sanda-
ängarna.

BIRGITTAVANDRINGEN

Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby

facebook.com/upplandsvasby

PS. Vad har du lärt dig av Hej Väsby? Skriv 
eller mejla till oss: hejvasby@upplandsvasby.se

UPPLEVELSESTRÅK: 


