
VANDRA I VÄSBY
Det finns många möjligheter att vandra i Väsby.  
Nationella och regionala leder går genom kom
munen. Vi har också skapat egna vandringsstråk. 
Upplevelsestråket Upplev Väsby sträcker sig ut
med de gamla vattenfarlederna mellan Saltsjön 
och Mälaren och gör det möjligt att promenera 
eller cykla mellan de fyra sjöarna Norrviken, 
Edssjön, Oxundasjön och Fysingen. Upplevelse
stråken gör naturen och kulturhistorien mer 
tillgänglig. Du får guidning kring spännande 
platser och miljöer på skyltar eller digitalt längs 
vägen. Växter och djur sprider sig via upplevelse
stråkens vägslänter som fungerar som sprid
ningskorridorer och marken kan brukas på ett 
naturenligt sätt med till exempel bete och slåtter  
som gör att den biologiska mång falden ökar. 
Upplev Väsby är indelat i tolv etapper och har 
en total längd av 37 kilometer. 

Genom Väsby går även Upplandsleden, Inger
gerdsleden och du kan också vandra på Hälsans 
stig här. En Birgittavandring i Fresta kopplat till 
Den Heliga Birgittas möjliga födelse församling 
är också under framväxt. På Väsby direkt i 
kommun hus entrén kan du hämta en vandrings
karta eller ladda ned den från upplandsvasby.se.

GUNNES – EN LEVANDE 
VIKINGAGÅRD

FORNSLINGAN
Fornslingan går via gårdarna Smedby och Vilunda 
genom historien. Dateringar av de olika gravfälten 
visar att de två gårdarna troligtvis utvecklats någon 
gång under yngre järnåldern. Fornslingan startar 
vid grinden till Gunnes gård. 

RUNSA FORNBORG  
OCH SKEPPSSÄTTNING

SVERIGES RUNSTENS
TÄTASTE OMRÅDE

RUNSA REKREATIONSOMRÅDE 
Förutom Runsa Fornborg finns möjligheter till ett aktivt och varierat 
friluftsliv på Runsahalvön. Vandra, cykla eller rid i naturen. Väsby ridskola 
ligger vid Sättra gård med fina ridvägar i området.

EN LEVANDE STADSKÄRNA
Väsby ligger strategiskt i den norra Stockholmsregionen. De stora trafik
lederna E4 och järnvägen, Ostkustbanan, går genom kommunen. Från 
Väsby tar det med pendeltåg ca 25 minuter till Stockholm, lika många 
minuter till Uppsala och sju minuter till Arlanda och resten av världen. 
Upplands Väsby kommun är en av Stockholmsregionens starkast växande 
kommuner. 

Upplands Väsbys centrala delar utvecklas från förort till en modern små
stad. En plats med en egen identitet och karaktär av en stad. En tät stads
kärna med en blandning av bostäder och arbetsplatser, ett rikt utbud av 
kommer siell service och kultur.

TRE SEVÄRDA KYRKOR 

UPPLEV UPPLANDS VÄSBY!
MER OM VÄSBY
FRITID
BADA I VÅRA SJÖAR
I Upplands Väsby finns flera sjöar med badplatser. Kairo friluftsbad är till
gänglighetsanpassat och ligger vid Mälaren. Hit kan du cykla säkert på en 
naturskön skogsväg. Vid Kairo finns sandstrand, badbryggor och hopptorn. 
I anslutning till badet finns också en uteservering med enklare mat och  
kiosk med glass, läsk, tidningar med mera. Inom Sättra naturreservat  
finns ytterligare ett friluftsbad vid tegeludden. Även detta bad har sand
strand. Vid sjön Fysingen intill 
Löwen strömska  sjuk huset finns 
ett naturligt friluftsbad med 
sandstrand. Vid sjön Norrvi
ken, nedanför Bollstanäs skola,  
finns en mindre badplats. 

VILUNDAPARKEN  
– IDROTT OCH BADHUS
I Vilundaparken ligger kommunens nya 
simhall, Vilundabadet –  Väsby källa. Den 
är öppen för bad och träning året om. 
Här finns också fotbollsplan, idrottshallar, 
ett kampsportcenter samt ishall. 

Adress: Husarvägen 27– 31.

HEMBYGDSGÅRDEN
Upplands Väsby hembygdsgård ligger i Runby nära stationen. Hembygds
gården består av byggnader som ingått i ett av de tre hemman som 
förr bildade byn Nedra Runby. På hembygdsgården kan du vara med 
och fira bland annat na
tionaldagen och hem
bygdsgårdens dag. Under  
sommaren finns ett som
markafé. 

Adress: Hagvägen 2  
www.upplandsvasby 
hembygdsforening.se

CYKLA
Cykla en del av Sverigele
den, leden går bl.a. runt sjön 
Norrviken och längs Almun
gevägen. Sverigeleden är en 
257 mil lång cykelled mellan 
Ystad och Karesuando.

CYKELKARTA
Cykelkartan innehåller tips 
på utflykter och sevärdhe
ter i Upplands Väsby. Den 
finns i kommunhusets recep
tion, biblioteket eller recep 
tionen i Messingen.

VIKINGASKEPPET ÅFARE
Vikingaskeppet Åfare hittar du i närheten 
av Barockparken vid Stora Wäsby. Det 
är en av platserna som ingår i upplevelse
stråket Upplev Väsby. På vikingatiden låg 
den nuvarande dalgången under vat
ten och Väsbyån var en viktig farled för 
skeppen till Mälaren. Skeppet är byggt 
av självdöda almar från Barockparken. 
Skrovet är belyst nattetid för att ge 
en illusion av ett flytande skepp just 
där våra förfäder tog sig fram en gång. 
Höjden på pelarna markerar det dåtida 
vattenståndet. 

PÅ VINTERN
För dig som gillar långfärdsskridskor 
plogas, varje år isen bär, en 14 km 
lång bana på Norrviken. Utom
husrinken i Vilundaparken spolas, 
plogas och underhålls vanligen 
under vintern.

Åk längdskidor i ett varierat 
landskap! Det finns ett flertal  
elljusspår i kommunen som under    
vintertid är skidspår och under 
sommartid löpspår.

KORT OM VÄSBY
Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av 
tre mindre socknar och har idag nära 42 000 invånare. Kommunen, som 
har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med  
7 minuter till Arlanda, genomgår sedan  
några år tillbaka en omfattande utveckling 
med satsningar på nya bostäder, kommunalt 
finansierad service med särskilt fokus på 
skola och på att skapa goda förutsättningar 
för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning 
och Upplands Väsby växte 2011 mer än man 
gjort på 25 år. Hela kommunen är certi
fierad enligt ISO 14001 och utsågs 2011 till 
Sveriges ITkommun och 2013 till Sveriges 
miljöbästa kommun. 2014 rankades Väsbys 
företagsklimat som Sveriges tredje bästa.

I kommunen finns 76 runinskrifter. De berättar 
om människor som levt i Väsby för cirka tusen 
år sedan. Det finns dels hela runstenar eller bitar 
av dem, dels ristningar på block och berghällar. 
Intill Edssjöns västra strand vid den s.k. kyrkstigen 
finns två vackra inristningar i ett flyttblock kallat 
”kyrkstenen”. Den berättar om resor till främ
mande länder och Ragnvald vars resa finns att 
hitta  som barnbok i kommunreceptionen. Om 
brobyggen berättar Runbystenen och Skälby
stenen. De mest kända runristarna här var Öpir, 
Fot och Visäte. Den runsten som finns närmast  
stationen är Ladbrostenen som också har två  
ristningar och är en av flera stenar som om
nämner kvinnor. Väsby har fler runstenar som 
gör det än andra kommuner. Ingrid som om
nämns där finns förärad som ett konstverk 
vid bussvändplanen vid pendeltågsnedgången på 
runby sidan.

Runsa fornborg ligger på en höjd med stors lagen 
ut sikt över Mälarfjärden Skarven. Borgen byggdes 
för ca l 500 år sedan och ny kunskap kommer 
fram via de fleråriga utgrävningar som pågår. 
På väg till borgen passeras ett samtida gravfält 
med en av Sveriges största skeppssättningar. 
Den mäter 56 meter mellan för och akter och  
är från 400 eller 500talet. 

Det är inte säkert att det är en grav. Det kan 
också ha varit en samlingsplats där man samla
des innan de for ut på vikinga färder. Det kan 
också vara en minnesplats över släktingar som 
inte återvänt. De unika lämningarna vittnar om 
att trakten kring Runsa varit bebodd av väl
bärgade ätter under historiens gång.

Gunnes gård är ett friluftsmuseum beläget 
i Smedby. Det är en rekonstruktion av en 
vikinga gård som uppförts i samarbete med 
Stockholms läns museum. Här får besökare 
och skolelever  se hur livet såg ut för 1000 år 
sedan. Läs mer om Gunnes gård, visningar av 
järnåldersliv, aktuellt program och öppettider 
på upplandsvasby.se/gunnes

De tre medeltida kyrkorna Ed, Fresta och Ham
marby får många besökare från när och fjärran. 
Hammarby kyrka är från 1 200talet och den 
enda kyrkan i Stockolms län som inte har fönster 
mot norr. 

Fresta kyrka är uppförd i början av 1 200talet. 
Inte mindre än 15 runstenar, hela eller i fragment, 
har hittats i kyrkans murar. Däribland den så 
kallade Jarlabankestenen. Fresta tros också vara 
församlingskyrka för den heliga Birgitta som 
kan ha växt upp här. Birgittastatyn till hennes 
minne som finns rest utanför kyrkan invigdes av 
Stockholms biskop. 

Eds kyrka är äldst och uppfördes i slutet av 
1 100talet och tros ha koppling till arvet efter 
Ragnvald som omnämns på Kyrkstenen som 
berättar att han var väringahövding i Bysans. 
Kalkmålningarna som kompletterats av konst
nären Olle Hjortzberg, är utförda av Albertus 
Pictor på 1 400talet.



Välkommen till 
Upplands Väsby  

I hjärtat av Uppland, med ett fantastiskt läge mitt emellan 
Uppsala och Stockholm, ligger Väsby. Upplands Väsby 
kommun är en av Stockholmsregionens starkast växande 
kommuner. 

Här finns det mycket att se och uppleva, både för dig 
som gör dagsbesök och för dig som stannar i flera dagar. 
Bor du i kommunen finns många smultronställen runt 
knuten.

I Väsby finns ett rikt natur och kulturliv samt ett bloms
trande näringsliv. Närheten till storstadens puls och Arlanda  
flygplats gör att många väljer att både bo och arbeta i kom
munen.

Här kan du bl.a. vandra på någon av vandringslederna, 
titta på runstenar och andra fornlämningar, besöka fri
luftsmuséet Gunnes gård, paddla kanot i Mälaren, titta 
på konst i Väsby konsthall eller följa Upplevelsestråket  
– med guidning till unika platser i Väsby. 

Välkommen hit du också!

www.upplandsvasby.se
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