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Höstvandring i väsbys Historia

Vandring med Kjerstin Björkman: ”En annan del av Väsby”.  
Anmälan på telefon 08-590 320 82. Ta med matsäck.
när: lördagen den 23 augusti klockan 1000

var: samling vid busshållplatsen Bollstanäs skola
arrangör: Hembygdsföreningen

succémässa för unga tillbaka

4 oktober ordnas en intensiv mässa med aktiviteter för 
unga. Släck en brinnande docka, gör pins i bibliotekets 
monter, gå HLR-utbildning, skriv CV eller gör musik.  
Ställ frågor till ungdomsmottagningen, BRIS eller polisen, 
diskutera alkohol och droger.

– Syftet är att ge ungdomarna ny input kring hur man 
kan vara, säger Anders Carlsson, fältarbetare.

Gratis för alla under 20 år, 20 kr för er över. Goodiebag 
till de 100 första besökarna!
när: lördagen den 4 oktober klockan 13.00–15.00. Upp-
trädande med lokala artister 15.00–16.00.
var: Kulturhuset, Centralvägen 9
arrangör: Fältvandrarna i Upplands Väsby kommun

dagtur på cykel 

Tisdagen den 26 augusti kl 1000. 
Följ med på en cykeltur från 
Gamla apoteket. Vi cyklar i lugn 
takt cirka 2 mil. Ta gärna med 
fika till rasten. Alla är välkomna. 
För mer info se 
www.cykelframjandet.se/
norrort/Cykelturer. 
när: tisdag 26/8 klockan 1330 
var: Cyklisternas mötesplats  
vid Gamla apoteket
arrangör: Cykelfrämjandet 
Stockholm Norrort

buggkurs

Höstterminens roliga och utman -
ande buggkurser börjar i augusti.  
Vi håller som vanligt till i Kultur-
huset på söndagar och onsdagar.  
För att inte missa detta och andra 
eventuella sommaraktiviteter, håll 
koll på: www.vasbydansklubb.se. 
när: start 31 augusti
var: Kulturhuset, Centralvägen 9, 
Upplands Väsby
arrangör: Väsby Dansklubb 

segling – aktiv onsdag

Sista tillfället för sommaren.  
Alla vi medlemmar som vill träffas 
för att träna segling, umgås och  
ha roligt tillsammans. 
när: onsdagar kl 1800 (7/5–27/8)
var: Hamnen, Kairo,  
Upplands Väsby
arrangör: Jolleseglarna,  
Upplands Väsby Båtsällskap 

kulturarvsdagen

Tema ”I krigets spår” 
samt sista sommar-
kaféet för året.
när: söndagen den  
14 september  
klockan 1300–1600

var: Hembygdsgården
arrangör: Hembygds-
föreningen

tiokampen – friidrott 

För mer information om  
tävlingen och starttider titta  
på Tiokampens hemsida 
www.tiokampen.nu
när: lördagen den 23 augusti 
från klockan 0900

var: Vilundavallen
arrangör: Tiokampen tillsam-
mans med Väsby IK Friidrott

På www.mittvasby.se hittar du fler 

aktuella evenemang och kan även 

tipsa om dina egna favoritaktiviteter.

tove Jansson 100 år

I år skulle Mumintrollens 
skapare Tove Jansson ha 
fyllt 100 år. Litteraturvetaren 
Lena Kjersén Edman berät-
tar om de många sidorna i 
Toves livsverk. Välkomna!
när: 10/9 klockan 1900

var: Skönlitterära rummet i 
biblioteket



3 # 3/2014

24 NÄRINGSLIVSBILAGA
Entreprenörskap och socialt ansvar på 
Näringslivsdagen.

Mitt Väsby är en kommuntidning som ges ut av  
Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby. 
Tidningen ska informera om aktuella händelser  
i kommunen och ge tips och kunskaper om vad  
Väsby har att erbjuda.

ansvarig utgivare Johannes Wikman
Upplands Väsby Kommun

produktion Contactor Marknadskommunikation AB.
redaktör Josefine Hagström, josefine@contactor.nu

grafisk form & original  
Contactor Marknadskommunikation

omslagsbild Rosie Alm

tryck Lenanders Grafiska, Kalmar.
Tidningen trycks i 20 000 ex och utkommer  
4 gånger/år.

Mitt Väsby finns även på internet:
www.mittvasby.se

Vad vill du läsa om? Tipsa redaktionen 
på www.mittvasby.se

Den 27 augusti hålls den sjunde stads-
byggnadsdagen i Väsby, ett event som 
växt till att bli den viktigaste arenan 
för stadsbyggnadsdebatt i Sverige, 
med 500 besökare förra året.

Temat som talarna ska prata kring är 
närhet. Ett brett ämne, som handlar om 
att korta avstånden mellan människor 
både mentalt och fysiskt.

– Avstånd försvårar för oss att ut-
vecklas. Vi kommer beröra frågan att 
bygga tätt – finns det fördelar och nack-
delar? Att korta fysiska och mentala  
avstånd är en del av lösningen, säger 
Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef.

tema närHet
stadsbyggnadsdagen

anmäl dig till stadsbyggnadsdagen på www.upplandsvasby.se under Samhälls-
utveckling trafik och teknik / Samhällsutveckling / Stadsbyggnadsdagen

Fysisk planering löser inte alla pro-
blem, men stadsbyggnadsdagens 
syfte är att öka vår medvetenhet och 
att stärka och vidga våra nätverk.  
En smart förtätning med hänsyn till 
klimatförändringar och tillgång till 
grönområden är ämnen som kom mer 
diskuteras. Hur kan man erbjuda fler 
människor ett komplett vardagsliv 
med livskvalitet utan bilberoende?

– Vi har satt ihop en så spännande 
talarlista som möjligt. Allt från konst-
vetare till etnologer som kommer 
prata om bland annat mat i staden 
och cyklandets påverkan på livskva-
litet, säger Fredrik Drotte. n

NÄRINGSLIVET I VÄSBY

04 FOLKVILJAN STYR
Väsbyborna är med och skapar sitt Väsby.

08 BULLER EN RÄTTSFRåGA
Mark- och miljööverdomstolen avgör om  
kurvade inflygningar runt Väsby ska införas för 
att minska bullret.

09 NYTT KULTURHUS
Intill Messingen går startskottet för bygget  
av ett multikulturellt hus.

10 BÄTTRE SKOLRESULTAT
Dialogerna om skolan har inletts med Väsby-
borna och fortsätter med ett projekt i höst.

12 BÄST ATT BO: VÄSBY I TOPP
7:e bästa kommunen enligt Bäst att bo-ranking.

13 BYGGSTART
Spadtag för den nya skolan i Odenslunda.

14 I HELIGA BIRGITTAS FOTSPåR
Vandringsled planeras och kyrkspel äger rum 
för att fira Birgitta.

15 VAL 2014
Stor valspecial om de fyra valen i Väsby.

16 JA ELLER NEJ
Ta ställning i Väsbys första lokala folkom-
röstning: Ja eller nej till Väsby sjöstad?

18 PARTIERNAS åSIKTER
Det här vill de åtta partierna i kommunfull-
mäktige göra i Väsby.
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Väsbybor 
medskapar 
sin stad
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Sedan 2008 då Upplands Väsby på  

allvar utvecklade sina dialoger med 

Väsbyborna har invånarnas åsikter  

haft stor betydelse och skapat bättre 

kvalitet i Väsby.

– I bostadsområdena bor jätteduktiga 

och kunniga människor som vi vill ha 

med, säger Johannes Wikman, kom

munikationsstrateg i Upplands Väsby 

kommun.

Skolan och översiktsplanen för Väsby 

är två exempel som Johannes Wikman 

gärna lyfter fram där Väsbybornas åsik

ter, som kommer fram i dialoger med 

politiker och tjänstemän, gjort skillnad. 

Väsby ligger i framkant och nu börjar 

många andra kommuner följa efter.

– Vi lever i ett samhälle idag där inte 

kommunens experter alltid vet mest 

utan där kunden och invånaren ofta kan 

tillföra avgörande kunskap. Väsbybornas 

engagemang ger förutsättningar för en 

bättre användning av skattepengarna. 

FOLKET RITADE STADSDEL Dialog

mötena är en viktig del i stadsplanering

en. Det kanske mest tydliga exemplet 

just nu är Väsby sjöstad, en helt ny stads

del som föreslås byggas vid Mäla rens 

strand. Den har planerats sedan 2008, i 

ständig dialog med Väsby borna.

Dialogen har bland annat genomförts 

som en så kallad ”community planning”, 

eller medborgarplanering. Invånarna 

har fått delta konkret genom att sitta  

ner med arkitekter och planerare, fått 

rita och önska, flytta på gränser och 

vägar. Smådetaljer, som kan tyckas  

oväsentliga i ett stort perspektiv men 

som är viktiga, har varit helt avgörande 

för det slutliga förslaget.

Båtklubbens medlemmar fick exem

pelvis själva rita hur deras nya brygg

system skulle se ut. De valde konsult, 

lämnade synpunkter på bygganlägg

ningar och stod helt för sin del av projektet. 

I båtklubbens ritningar frigörs stranden 

för allmänheten, och båtklubben flyttar 

en bit upp på land.

– Allt har varit ett resultat av invån

ar nas medverkan. Vi gör inte människor 

till planarkitekter, men vi måste kunna  

beskriva situationen så att folk förstår att 

alla delar påverkar varandra, att allt 

hänger ihop. Mål inom olika hållbarhets

aspekter kan hamna i konflikt.

I Väsby sjöstad togs till exempel ett 

områdes höga naturvärden i anspråk i 

en avvägning mot att skapa en riktigt 

hållbar kollektivtrafiklösning. Vår upp

gift är att vara pedagogiska. Det handlar 

om att skapa delaktighet och förståelse, 

så att invånare inte motarbetar ett för

slag av okunskap, säger Fredrik Drotte, 

stadsutvecklingschef.

FÖRSTA LOKALA FOLKOMRÖSTNINGEN

Väsby sjöstad är ett projekt där folkets 

åsikter bidragit till att det den 14 septem

ber blir en lokal folkomröstning – den 

första någonsin i Väsby – om ja eller nej 

till översiktsplanen för området. Den 

största diskussionen har främst handlat 

om intrånget på grönområden och håll

barhet ur en social, ekonomisk, ekolo

gisk och fysisk aspekt.

I det ursprungliga förslaget var Väsby 

sjöstad mer utbredd till ytan och innehöll 

1000 bostäder. Det fanns även ett större 

förslag på 2100 bostäder. Men utställ

ningsförslaget som Väsbyborna ska 

rösta om i höst är betydligt mindre till 

ytan och innehåller hela 3000 bostäder, 

ett krav för att kunna få bra kollektivtra

fik och service till området. Här ska det 

vara enklare att ta bussen än bilen. 

– Området minskade som ett resul

tat av medborgarplaneringen, det var en 

mycket tydlig påverkan från invånarna. 

Utan dem hade vi nog gått på det tidigare 

förslaget. 

Vi förtätade kraftigt, det var en viktig 

milstolpe. Genom att lyssna på invån

arnas synpunkter, täta, planera för fler 

bostäder och skapa bra kollektivtrafik 

fick vi också okej från regionplanerande 

organ och SL, säger Fredrik Drotte.

NYA KRAV PÅ SKOLAN I det övergrip

ande skolprojektet Ett lärande Väsby är 

ett av delprojekten just dialoger.

– Det finns en iver att komma vidare 

med åtgärder inom skolan och många 

uppskattar att få säga vad man tycker, 

säger Johannes Wikman.

Han menar att elever och föräldrar 

ställer andra krav idag.

Fredrik Drotte, 

stadsutvecklings-

chef.
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– Förr stod läraren och föräldern på 
samma sida och hade liknande förvänt-
ningar på barnen. Nu står ofta förälder 
och barn på samma sida och då hamnar  
skolan ibland i ett dilemma och det blir 
svårt att ställa nödvändiga krav. Det är 
en annan värld än för några år sedan.

Denna förändring har skett inte bara 
inom skolfrågan utan i hela samhället, 
vilket blir tydligt när man pratar med in-
vånarna, om både små och stora frågor. 

– De har många kloka instick och 
medskick som ibland är lätta, men andra 
gånger också svåra att genomföra.

ungdomsförslag Eleverna har till 
exempel talat om att de vill ha en bättre 
städning av toaletter i några grundskolor 
och fått visa vad de menar med en väl-
städad toalett.

– Vi vill visa att vi lyssnar och ser  
till att det blir gjort så blir eleverna 
snabbt nöjda. Det kan röra sig om logis-
tikproblem som är enkla att lösa, säger 
Johannes Wikman.

Men det finns också större utmaningar 
som tar längre tid och som kräver fler-

årigt systematiskt kvalitetsarbete för att 
komma åt. Ett annat exempel är skol-
maten. Elever röstar om vilken mat de vill 
ha och när deras val faktiskt syns på mat-
sedeln förbättras kvalitetsupplevelsen.

Parkourbanan som sommaren  
2013 byggdes på torget i Väsby centrum 
kom även den till genom ett idéarbete 
bland ungdomar. Ungdomarna fick 
komma med förslag och sedan rösta. 
Det tog enbart sex veckor att bygga klar 
parkourbanan som de röstat på.

– Det är snabb återkoppling det, 
säger Johannes Wikman.

Under ett dialogmöte under 2011  
blev Väsbyborna tillfrågade om hur trygg-
heten kan öka. Resultatet var tydligt – 
belysning är a och o och gångtunnlarna 
måste bli tryggare. Kommunen tog fram 
en belysningsplan för Väsbys centrala 
delar och inledde arbetet med att göra 
gångtunnlarna tryggare, samt gjorde en 
samverkansplan med polisen.

riktade dialoger Nyckeln till  
goda dialoger handlar om att alla ska få 
komma till tals, genom att till exempel 

bryta språkbarriärer. Den som vill 
ifråga sätta nyttan med dialogerna kan 
hävda att de inte är representativa  
och att det alltid är samma grupp  
som har åsikter. 

Men kommunen jobbar hårt på att 
komma runt detta genom att rikta  
frågorna direkt till vissa grupper som 
annars inte skulle uttalat sig. I Väsby 
lyssnar politikerna och tjänstemännen 
på alla, oavsett om de är barn eller 
vuxna. De både söker upp människor och 
bjuder in till möten. 

– Vi designar dialoger specifikt för  
att nå andra – till exempel ungdomar. Vi 
besöker barn i förskolan som får måla 
och teckna. Olika metoder gör att flera 
människor kommer till tals, säger 
Johannes Wikman. 

De målgrupper som är svårast att  
få till mötena är småbarnsföräldrar och 
personer som inte pratar svenska, 
menar Fredrik Drotte.

– Vår viktigaste erfarenhet är att de 
inte kommer till oss, vi måste komma till 
dem. Den största framgången vi har haft 
deltagarmässigt är att befinna sig i köp-
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centrum en lördag. Alla typer av män-
niskor går och handlar där. Plötsligt får 
man ett bredare perspektiv på vad folk 
tycker. Vi kommer fortsätta med det. 

Den 25 maj stod de till exempel i Infra 
city och i Väsby centrum, för att fånga in 
Väsbybornas synpunkter om området 
Infra City-Älvsundadalen-Rotebro. 

– Människor fick pricka in områden 
som var av betydelse för dem, och på 
vilket sätt, till exempel inom arbete, fritid 
eller rekreation, säger Fredrik Drotte. 

WorksHop Väsby Labs, som pågår i 
kvarteret Fyrklövern, är en arbetsmodell 
inom stadsplanering som innebär att 
ingenting är färdigt utan kan påverkas 
hela tiden. Den har fått internationellt 
erkännande för sin innovation och för-
måga att engagera människor med olika 
yrken och bakgrunder. 

Under Väsby Labs workshop våren 
2013 fick man in 2 204 Väsbybors unika 
åsikter och förslag kring hur centrala 
Väsby ska utformas. Väsbyborna skrev 
egna förslag och fick rösta på vilka sam-
hällsfunktioner som skulle prioriteras. 

Genom att på det här sättet kartlägga 
vad Väsbyborna faktiskt vill se i Väsby, 
fick man ett underlag för Väsby Labs 
framtida utveckling. 

Bostadsområdet Fyrklövern är det 
första där Väsby Labs tillämpas. Öppen-
het och flexibilitet ska fortsatt genom-
syra Fyrklövern. När projektet väl är 
klart lämnar man stor öppenhet för olika 
användningsområden i ett hus – till exem-
pel både bostäder och möteslokaler. 

I alla dialoger är en av de mest av-
görande framgångsfaktorerna återkopp-
ling. Lyssnar kommunen verkligen, hur 
snabbt går det?

– Upplever man inte att man har blivit 
lyssnad på vill man åtminstone ha en 
förklaring till varför det blev eller inte 
blev så, säger Johannes Wikman. 

kronHJortar betar gravar  
Det är inte bara inom stadsbyggnad  
och skola som Väsby borna har något  
att säga till om. I maj bjöds de boende i 
Brunnby Vik in till ett möte ute vid 
Vikspåret, för att lyssna till idén om ett 
hjorthägn i fornlämningsområdet. 

Tanken är att hjortarna ska hjälpa till att 
hålla landskapet öppet och på så sätt bi-
behålla den biologiska mångfalden. 

Friluftsliv kommer fortfarande vara 
möjligt och strövområdet handikappan-
passat. Ett galler som klövdjur inte 
gärna kliver på, men som boende kan 
promenera över, kommer placeras ut. 
Förslaget gillades av de boende som var 
där och lyssnade.

Hjorthägnet är ett bra exempel på 
när kommunen får ett annat perspektiv 
genom att prata med invånarna, enligt 
Johannes Wikman. 

– Vi har nämligen inte alltid dialog. Om 
vi redan vet vad som bör ske är det ingen 
idé. Vi vill inte köra några skendialoger, 
det genomskådar folk direkt. Det måste 
kunna gå att påverka eller ligga tidigt i 
planeringen. Så när vi är tveksamma och 
behöver ha inspel, vilket är ganska ofta, 
hämtar vi in vad folk tänker och tycker. 

Folk har till exempel sällan en upp-
fattning om något som ligger långt 
borta, men ett hjorthägn i mitt bostads-
område, det har jag åsikter om, säger 
Johannes Wikman. n

På www.mittvasby.se kan du se  
filmen ”Därför frågar vi och mäter” som 
förklarar varför kommunen jobbar med 

dialoger och kvalitetsarbete.  
Där finns även fler exempel på när Väsby-

bornas åsikter gjort skillnad.
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Swedavia har valt att i Mark- och miljö-
överdomstolen överklaga förbudet att 
flyga över centrala Väsby. I kommunen 
är alliansen och oppositionen rörande 
överens om att förbudet måste kvarstå. 

– Arlanda är viktigt för Upplands Väsby. 
Vi tycker att utvecklingen av Arlanda  
ska fortsätta i enlighet med de förutsätt-
ningar som man beslutade när man 
byggde bana 3, säger oppositionsråd 
Mathias Bohman (S).

Swedavia överklagar Mark-och miljö-
domstolens beslut att förbjuda raka  
inflygningar till bana 3, till Mark- och 
miljö överdomstolen. Förutsättningen för 
att bana 3 skulle byggas var att kurvade 
inflygningar, runt centrala Väsby, skulle 
införas senast 2018, något som Swedavia 
nu vill ändra på. De menar att den teknik 
som krävs inte kommer att hinna bli in-
ternationell standard till 2018.

inför förHandlingarna i oktober 
följer kommunen debatten noggrant och 
förbereder sig både med egen kompe-
tens och med expertis utifrån. 

– Vi har internt i kommunen mycket 
god kunskap, med medarbetare som 
varit med från första projekteringen av 
bana 3. Vi fortsätter att framhärda att 
det regelverk som gällt ända sedan pro-
jekteringen är det som ska gälla, säger 
Per-Erik Kanström (M), kommunstyrel-
sens ordförande.

i debatten framförs farhågor om 
Arlandas kapacitet och tillväxten i Sverige, 
men här menar kommunen på att det  
går att åstadkomma flygvägar som mini-
merar bullret för så många som möjligt, 
även om visst buller är ofrånkomligt.  
Det kräver utvecklingsarbete och vilja, 
menar Per-Erik Kanström.

– Problemet är att Arlanda och 
Swedavia inte har använt de här åren för 
att ställa om som det var tänkt, säger 
Mathias Bohman.

Kommunen vill att Väsby ska ta täten 
i utvecklingen av Stockholmsregionen, 
men menar att bullret är ett hinder. 

– Arlanda är viktigt för Upplands 
Väsby. Dels har vi många invånare som 
jobbar där, dels är Väsby en viktig del av 
tillväxtregionen. Det är naturligt att 
bygga fler bostäder här och förutsätt-
ningen är att man börjar med kurvade 
inflygningar, säger Mathias Bohman.

– Arlanda måste kunna utvecklas 
samtidigt som kommunerna runtom-
kring gör det. Vi hoppas att domstolen 
gör samma bedömning, säger Per-Erik 
Kanström.

bullret blir även ett ekonomiskt 
problem för Väsby, med intäkter från bo-
stadsbyggande och exploatering i våg-
skålen, menar han.

– Om det blir inflygningar över Väsby 
får vi problem att utveckla vår kommun. 
Om staten, genom Luftfartsverket och 

Swedavia, har byggt en landningsbana 
som de själva hävdar att de inte kan an-
vända för att kurvade inflygningar inte ut-
vecklats är det inte rimligt att en enskild 
kommun ska stå för den ekonomiska 
risken. När banan byggdes föreslog i 
stort sett alla instanser att banan borde 
ligga norr om Arlanda. Men det blev en 
bana som kräver kurvade inflygningar. 

Får man inte det att fungera bör man 
kanske fundera på att bygga en fjärde 
landningsbana, norr om bana 2. Lägg 
nya investeringspengar på bordet, säger 
Per-Erik Kanström. n

vad Har Hänt? 
Kommunen vann i Mark- och miljö-
domstolen den 27/11 2013 när Arlanda 
flygplats fick ett nytt miljötillstånd 
som begränsar raka inflygningar 
över centrala Upplands Väsby. Från 
1/1 2018 måste plan som landar på 
den nu 10 år gamla bana 3 flyga i en 
kurva runt centrala Väsby, alternativt 
använda en annan landningsbana. 

Swedavia vill ta bort förbudet 
eftersom de anser att det skulle 
minska Arlandas kapacitet och bland 
annat påverka Stockholmsregionens 
affärsflygresor negativt. De över-
klagar nu till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Huvudförhandling och eventuell 
syn är planerad till den 7–8 oktober.

Upplands Väsby

centrum

Järfälla kommun

Sollentuna kommun

Sigtuna kommun

Vallentuna kommun

Täby kommun

Inflygningar till bana 3 
på Arlanda idag.

Väsbys förslag till 
kurvad inflygning.

Snart landar
beslutet!
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Hösten 2015 kan det bli invigning av det 
nya kulturhuset. Första spadtaget kan 
förhoppningsvis tas under hösten.

– Det är en snabb process, vill köra igång 
så fort som möjligt, säger Maria Röstberg, 
chef för kultur- och fritidsavdelningen.

Under projekteringen önskade Väsby-
borna många olika funktioner. Kultur-
huset kommer hänga ihop med Messingen 
och bilda ett kulturnav. Ett stort nytt scen-
rum kom mer byggas, med plats för musik, 

teater, konferenser och filmvisning.
– Vi vill att det ska vara multifunk-

tionellt. Rummet har stolar som man 
kan skjuta in så att man kan duka direkt 
på golvet eller göra rockkonserter. Det 
blir inte bara en fast teatersalong.

Rummet har tema rött, med ett 
hjärta i mitten. I övrigt kommer kultur-
huset gå i industriell stil för att knyta an 
till platsens industrihistoria. Bygget be-
räknas ta 12–15 månader, med förhopp-
ning om invigning nästa höst. n

Kommunen har haft en workshop 
med avfallsentreprenörer för att få 
deras synpunkter på hur en ny upp-
handling bör göras.

– Syftet är att se hur vi kan tillmötes-
gå entreprenörers perspektiv, säger 
Fredrik Karlsson, avfallschef.

Dialogen är en förstudie inför upp-
handlingen av ny avfallsentreprenör. 
Entreprenörerna har haft möjlighet 
att svara på frågor och lämna syn-
punkter på hur ett kontrakt ska se ut. 
Frågorna har bland annat handlat om 
lämpliga avtalsperioder, krav på 

fordon och bränslen samt detalj-
rikedomen i avtalet.

– Vi fick olika typer av idéer och 
goda förslag på hur vi kan göra ett  
så bra upplägg som möjligt när vi 
upphandlar tjänsten i höst. Vi gör vad 
vi kan för att i förväg skapa förut-
sättningar för ökad frihetsgrad under 
avtalsperioden, säger Fredrik 
Karlsson.

Workshopen ligger till grund  
för ett förslag till förfrågningsunder-
lag till upphandlingen. Den nya  
entreprenaden börjar gälla från den 
1 oktober 2015. n

Villaägare kommer under hösten få 
möjligheten att prova en extra sop-
tunna hemma på uppfarten, med 
fyra olika fack för källsortering.

Med det nya källsorteringssystemet 
slipper du köra iväg till återvinnings-
stationen. Fyra olika material slängs 
bekvämt i ett extra sopkärl som töms 
av en specialbyggd hämtningsbil. 
Erbjudandet att delta går ut till flera 
olika bostadsområden under sen-
sommaren och försöket ska pågå i 
minst 20 veckor.

– Vi räknar med att det kommer 
underlätta hushållens sortering, öka 
sorteringsgraden och miljönyttan och 
minska den negativa miljöpåverkan, 
säger Fredrik Karlsson, avfallschef.

I andra kommuner har hushålls-
avfallet minskat med 25–30 procent 
under försöket. 

– Systemet ger en väldigt hög ser-
vicenivå och erfarenheter visar att det 
ger en väldigt hög grad av sortering, 
och ett väldigt rent sorterat material, 
säger Fredrik Karlsson. n

Innovativ workshop om avfall

4 fack i soptunnan

MULTIKULTUR MED HJÄRTA

Är du intresserad av försöket? Ring 
Väsby Direkt på 08-590 970 00.
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Under våren har Väsbyborna bidragit 
med sin kunskap, sina tankar och idéer 
om hur elevernas skolresultat ska för-
bättras. I september ska arbetsgrupper 
bildas, som ska jobba vidare med de 
områden som identifierats, för att bidra 
med förslag till lösningar. 

Under samverkansprojektet Dialog  
för Ett lärande Väsby har hela Väsby  
bjudits in till samtal om förskolan och 
skolan. Alla åsikter har samlats in och 
sorterats under 15 perspektiv, för att 
förstå vilka frågeställningar som är  
viktiga att arbeta vidare kring för att  
förbättra skolresultaten.

– Tanken med dialogerna är att vi  
har velat lyfta upp frågan i olika grupper, 
och sortera svaren under olika perspek-
tiv. Den fortsatta processen handlar om 
att tillsammans hitta förslag till lös-
ningar som bidrar till en positiv skolut-
veckling, säger Inger Cronlund, projekt-
ledare för Ett lärande Väsby.

glitter i ögonen Frågan Väsby-
borna fått är hur man maximerar alla 
elevers lärande och behåller glittret i 
ögonen inom skolan.

– Alla mindre barn har glitter i 
ögonen, det ska fortsätta att inspirera 
även på högstadiet och gymnasiet. Alla 
ska tycka att det är fortsatt roligt att gå i 
skolan, säger Inger Cronlund. 

Olika grupper har lämnat synpunkter 
– bland annat elever, föräldrar, lärare, 
tjänstemän och representanter från  
näringslivet. 

Under dialogerna uttryckte många en 
skepsism till just dialogerna.

– Det finns skepsism men också 
många som tycker att det är positivt med 
dialoger. Vi ska ta vara på det som 
kommit in under våren. Nästa steg är 
verkligen en rejäl chans att vara med och 
påverka på riktigt. Det vill jag verkligen 
understryka, säger Inger Cronlund. 

Flera frågade också om projektet 
Alla i mål har avstannat. Inger Cronlund 
bekräftar att projektet pågår.

– Alla i mål är ett utvecklingsarbete 
inom de kommunala skolorna. Det sker 
liknande projekt på fristående skolor. Ett 
lärande Väsby däremot är övergripande 
och ska stödja alla förskolor och skolor, 
säger Inger Cronlund.

arbetsgrupper Jobbar vidare
De 15 perspektiven med kommentarer, 
rätt upp och ner utan redigering, finns 
sammanställda på kommunens hem-
sida. Perspektiven ska diskuteras vidare 
på ett uppstartsmöte i september som 
flera redan anmält sig till. Detta möte  
är öppet för alla som är intresserade av 
det fortsatta arbetet.

– Vi välkomnar så många som möj-
ligt. På uppstartsmötet kommer de som 
håller i dialogen informera om hur pro-
cessen ska gå vidare. Första arbets-
mötet blir den 24 september. 

– Alla som deltar kommer att få 
komma med lösningar och vilka per-
spektiv som ska prioriteras, säger  
Inger Cronlund.

Arbetsgrupperna ska arbeta fram  
till jul och leds av neutrala samtalsledare 
– Lotta Andersson och Martin Sande  
från företaget PRE ERA. Resultatet av  
dialogprojektet ska sedan bland annat 
användas i de övriga delprojekten för  
Ett lärande Väsby. n

MER GLITTER
I ÖGONEN

Vill du läsa mer om de 15 perspektiven och 

vilka synpunkter som kommit in? 

www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby
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Har du frågor gällande adress registret,
vill du beställa kartmaterial eller  

mättjänster, kontakta oss på  
kartverk@upplandsvasby.se eller telefon 
08-590 970 00. För ytterligare informa-

tion www.upplandsvasby.se

Kontoret för samhällsbyggnads kart- 
och GIS-enhet ansvarar för adress-
sättning och kontinuerlig uppdatering 
av det nationella adress- och lägen-
hetsregistret i Upplands Väsby. I varje 
nummer av Mitt Väsby informerar 
enheten om aktuella förändringar.

n Den nya bangolfbanan i Vilunda-
parkens norra del har fått adressen 
Husarvägen 25.

n Den namnlösa rondellen på 
Husarvägen/Kyrkvägen får namnet 
Vilundarondellen.

n Den nya rondellen Stockholms-
vägen/Kranvägen, vid Bauhaus, får 
namnet Johannesdalsrondellen.

n Rondellen på Frestavägen,  
vid Norrortsleden, får namnet Alby-
rondellen.

n En gata utan namn i området 
Katrinedal får namnet Katrine-
dalsvägen.

Upplands Väsby kommun har lyssnat  
på vårdnadshavare och inför barn-
omsorg på kvällar, nätter och helger.

Sedan den 1 juni 2014 kan förskolorna 
ansöka om tillstånd att bedriva barn-
omsorg på obekväm arbetstid, 18.30–
06.30 samt på helger.

– Det här är en tjänst som efter-
frågas av vårdnadshavare som har svårt 
att få livspusslet att gå ihop med öppet-
tiderna inom barnomsorgen och sina 
egna arbetstider. Jag är väldigt nöjd att 
vi nu kan öka servicen och vara flexibla 
med tiderna för att möta Väsbybornas 
behov, säger Malin Lybecker (M), ord-
förande för utbildningsnämnden.

En utvärdering väntas ske i oktober. 
Verksamheten kan bli permanent från 
och med den 1 januari 2015. n

Barnomsorg på OB-tidDroppa in och gift dig

Några av kommentarerna  
som samlats in:

• Ni säger att ni lyssnar, men det 
gör ni inte. Vi är tveksamma att ni 
kommer att göra det även nu – att vår 
röst blir hörd.
• Som föräldrar läser vi hela tiden 
hur dålig skolan är. Hur ska vi få 
våra barn att tro på sig själv och på 
skolan?
• Otrygga barn kan inte lära sig.
• Duktiga elever får inget stöd för 
att allt krut läggs på barn med  
svårigheter.
• Elever med särskilda behov får 
inte det stöd de behöver.
• Det som är fel pekas ut, men det 
som funkar bra lyfts inte fram.

Inbjudan till uppstartsmöte för 
Dialog för Ett lärande Väsby

Nästa steg är att du kan bidra med 
input och lösningar inom de olika 
perspektiven. Anmäl dig till Dialog för 
Ett lärande Väsby den 16 september 
och ta chansen att påverka. 

– Jag vill tacka alla som bidragit 
och deltagit. Nu är vi igång med det 
här viktiga arbetet och fortsätter pro-
cessen med ett uppstartsmöte i sep-
tember, säger Per-Erik Kanström, 
kommunstyrelsens ordförande.

Vill du delta i arbetsgrupperna? 
Skicka då in din anmälan senast den  
9 september via mail till Nils Munthe, 
delprojektledare på e-postadress: 
nils.munthe@upplandsvasby.se
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För första gången anordnades en drop-
in-vigsel under nationaldagsfirandet på 
hembygdsgården.

Idén fick Johannes Wikman, kommunika-
tionsstrateg i kommunen och även vigsel-
förrättare, från sina erfarenheter av  
Skansens drop-in-vigslar.

Vigselförrättare Raimo Huhdanperä  
vigde ett par på nationaldagen och nästa år 
hoppas man att fler följer deras exempel.

– Jag tycker det är en sådan trevlig till-
ställning där man möjliggör för människor 
som vill hålla det enkelt. De behöver bara 
pappren från Skatteverket och så är det bara 
att viga sig, säger Johannes Wikman. n

Bruden Anceliga Säde Melisa Nyman och brud-

gummen Henry Robert Allan Valentin.
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Väsby är mycket attraktivt att bo i,  
särskilt om du är ung och arbetar här.  
I ”bäst att bo”-rankingen kom Väsby på 
plats 30 och det byggs just nu väldigt 
mycket bostäder i kommunen. Ett  
strategiskt läge och mycket gröna ytor 
är vad boende vill ha just nu.

Plats 30 placeras Väsby på i tidningen 
Fokus ”bäst att bo”-ranking, som base-
ras på fyra parametrar samt ett antal 
grundparametrar. Bäst är Väsby i kate-
gorin bästa kommun att ”vara ung i”,  

sjua i Sverige. I kategorin ”att arbeta i” 
kniper Väsby tiondeplatsen. ”Vara äldre 
i” och ”vara familj i” är de andra två  
parametrarna.

De senaste åren har en enorm pris-
utveckling på Väsbybostäder skett. 
Bopriserna har ökat med 21 procent de 
senaste 12 månaderna, att jämföra med 
Sverige och hela Storstockholm som 
båda ligger på 9 procent. Grann-
kommun erna Täby och Vallentuna har en 
pris ökning på 17 respektive 24 procent.

perfekta pendlarkommun De 
höga priserna beror delvis på ett väldigt 
litet utbud under hela våren i förhållande 
till efterfrågan.

– Det är otroligt mycket köpare ute 
och många har velat köpa nytt men inte 
vågat tidigare. Jag tror att folk har varit 
oroliga för räntor och ekonomi men blivit 
tryggare nu, säger Jessica Hallgren, 
fastighetsmäklare på Fastighetsbyråns 
kontor i Upplands Väsby.

Goda kommunikationer och Väsbys 
strategiska läge lockar många köpare.

– Väsby är väldigt populärt. Det är 
enkelt att bo här för det är otroligt nära 
både motorvägen och pendeltåget. Vi 
träffar väldigt många par där den ena 
jobbar i Uppsala och den andra i Stock-
holm city och de får precis lika långt till 
jobbet. Arlanda är också en bidragande 
faktor, många Väsbybor jobbar där.

Att det är mer grönt i Väsby än i 
andra förorter är även det attraktivt.

– Var man än bor i Väsby har man 
nära till grönområden, vilket fler och fler 
värdesätter. När man kommer hem från 
jobbet vill man kunna kliva ut i naturen 
och varva ner. Man vill bo bekvämt men 
ändå ha naturen nära.

verkar trenden Hålla i sig?
– Vi har inte märkt av någon nertrapp-
ning. Jag tror att Väsby kommer växa 
väldigt mycket, säger Jessica Hallgren.

Stadsutvecklingschef Fredrik Drotte 
tror att den positiva utvecklingen har att 
göra med de stora byggprojekten som 
börjar landa nu.

– Lite går säkert att hänföra till ökat 
tryck på Stockholmsregionen. Det kan-
ske är så att förorter ligger högt i utred-
ningarna och man åker snålskjuts. Men 
vi hör ofta utifrån att det verkar hända 
mycket positivt i Väsby, säger han.

Här kommer gamla och nya Väsbybor 
kunna flytta in:
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Ung och arbetande?
Välkommen

TILL 
VÄSBY!
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Eleverna i Odenslunda skola kan  
vid årsskiftet 2015-2016 flytta in i en 
ny, miljövänlig skolbyggnad. Den 9 
september tas det första spadtaget.

– Det är jättespännande att få bygga 
en ny och fräsch skola, den gamla 
skolbyggnaden är ganska nedgång-
en, säger Arne Månsson, VD för Bo i 
Väsby som bygger den nya skolan på 
uppdrag av kommunen.

Nya skolan blir en två våningar 
hög miljöbyggnad.

– Vi har gjort kloka materialval, 
som gröna tak. Den kommer ha ett 
eget tillagningskök, flexibla lokaler 
och en idrottshall med scen för  
konserter och teater, säger Arne 
Månsson.

eleverna går kvar i den gamla 
skolbyggnaden som rivs när den nya 
är klar. Under 2016 kommer Bo i 
Väsby sedan bygga bostäder där den 
gamla skolan har funnits, och på 
kringliggande mark.

Odenslunda skola är en friståen-
de skola som drivs av Magnetica och 
kommer ha plats för cirka 230 elever 
i årskurserna F-5. n

Odenslunda – ny 
miljövänlig skola
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FYRKLÖVERN

HSB ska bygga omkring 60 yteffektiva 
bostadsrätter med innovativa och mo-
derna lösningar. 

UniverCity bygger studentlägenheter 
och bostäder för unga vuxna. De är spe-
cialiserade på mindre bostäder med  
moderna, miljövänliga byggsystem.  För 
att hålla nere de löpande kostnaderna 
bygger de passivhus eller till och med 
plusenergihus. Cirka 100 lägenheter – 
ettor om 32 kvadratmeter och tvåor på 
54–56 kvadratmeter – är planerade. Alla 
har balkong eller terrass och det blir en 
grönskande innergård och takträdgårdar.

Även Junior Living kommer bygga  
lägenheter till förstagångsköpare. De 
kommer använda modern snabb produk-
tionsteknik för att bygga prefabricerade 
hus, och erbjuda upp till 150 smålägen-
heter om ungefär 32 kvadratmeter.

För familjer och andra som har krav 
på rymliga ytor kommer Savana Invest 
AB bygga 50–70 moderna hyresrätter 
med hög kvalitet.
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EDS ALLé

Detaljplan för cirka 600 bostäder har 
vunnit laga kraft. Vid årsskiftet kommer 
gata-, park- samt vatten- och avlopps-
utbyggnad påbörjas. Efter det kan bostä-
der börja byggas.

ÄLVSUNDADALEN/ROTEBRO

Väsby och Sollentuna kommun skapar 
gemensam framtidsvision för en hållbar, 
sammanhängande och attraktiv stadsdel 
i Rotebro och Älvsundadalen. Under dia-
loger med Väsby- och Sollentunabor i 
maj framkom att många tar sig till Rote-
bro station för att komma in till Stock-
holm. Mer detaljhandel i Infra city var 
också ett önskemål.

– Invånare struntar i var kommun-
gränsen är. Många Väsbybor rör sig i  
rekreationsstråk söderut och Rotebro är 
en viktig målpunkt. Stinsen och strand-
remsan mot Norrviken är väldigt attrak-
tiva, säger Fredrik Drotte.

Visionen och förstudien för om- 
rådet ska vara klar vid årsskiftet 2015–
2016. Under arbetet kommer fler dia-
loger med återkoppling till Väsby- 
borna att ske. n

ÖSTRA FRESTABY

Just nu pågår utbyggnad av gata, vatten 
och avlopp i Östra Frestaby där cirka 200 
bostäder – både fristående bostadshus, 
radhus och mindre flerbostadshus – 
kommer börja byggas under hösten. 
BoKlok börjar bygga 43 bostäder under 
senhösten. Kommunen ska även sälja 
mark till ett antal privata byggherrar 
under hösten 2014.
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I Fresta församling uppmärksammas 
Heliga Birgitta på många sätt i höst. 
Birgittadagen firas och samtidigt plane-
ras en Birgittavandring.

Varifrån den Heliga Birgitta egentligen 
kommer råder det delade meningar om, 
men köpebrev från 1300-talet pekar på 
att hon föddes i Fresta. 

– Det är 700 år sedan, men var 
spelar mindre roll. Birgitta räcker till 
för alla. Vi samarbetar med Finsta som 
också en viktig Birgittaplats, säger 
Kajsa Franke, projektledare Birgitta-
projektet i Fresta församling.

Heligt pris
Birgittadagen firas den 7 oktober. Klockan 
18 är det soppmingel utanför Fresta för-
samlingsgård med eldkorgar, facklor och 
medeltida musik. Klockan 19 är det mässa 
med drama och kyrkspel, där Josefin 
Alfredsson Agnestig spelar Birgitta. Åsa 
Rudehill och Kajsa Franke dansar för att 
ge kropp åt känslor och uttryck.

– Det är en lite ovanlig mässa, inbakad 
i ett kyrkspel. Det brukar vara jättepopu-
lärt, säger Kajsa Franke.

Dagen avslutas med utdelning av 
Birgittapriset till den som levt i hennes 
anda. Priset syftar till att uppmärksam-
ma Birgitta i ett antal avseenden, bland 
annat hennes födelseförsamling, utnäm-
ning 1999 till Europas skyddshelgon, in-
satser och arv till våra dagar, samt att 
skriva modern kyrkohistoria.

– Birgitta lyssnar inåt och tror på  
sig själv. Hon är en stor förebild och in-

spirationskälla för hon följde sin kallelse 
och använde sina gåvor. Det är något vi 
behöver lära oss i vår stressiga tid, 
säger Kajsa Franke. 

Birgittavandring på ny led
Samtidigt byggs Birgittaleden, en pil-
grimsled som på sikt planeras att gå 
från Finsta till Vadstena och bland annat 
passerar genom Fresta församling. 
Leden ska knyta an till andra pilgrims-
leder, som Ingegerdsleden, uppkallad 
efter Olof Skötkonungs dotter Ingegerd 
Olofsdotter. Den byggs mellan Uppsala 
och Stockholm och passerar Eds kyrka.

– Birgittaleden ska passera genom 
så många kulturhistoriskt spännande 
miljöer som möjligt. Exakt hur första delen 
av leden kommer gå ska vara spikat till 
Birgittadagen. Alla är välkomna att vara 
med i pilgrimsarbetet, exempelvis som 
vandringsledare, säger Kajsa Franke. n

Nominera någon till 
Birgittapriset
Fram till den 20 september kan du  
nominera någon person eller organisa-
tion som har verkat i Birgittas anda. 
Nominera till Heliga Birgittakommittén 
på kajsafranke@svenskakyrkan.se eller 
ringa till expeditionen på 08-594 105 20. 
Den som vinner får – förutom äran – 
30 000 kronor att skänka till valfritt  
välgörande ändamål.

I HELIGA 
BIRGITTAS 
FOTSPÅR
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Sveriges befolkning röstar den 14  
september i tre val. Väsbyborna röstar  
i fyra. Använd din demokratiska rättig-
het och lägg din röst i de fyra valen  
från riksdags- till lokal nivå.

2014 är ett intensivt år inom politiken.  
I maj gick EU-medborgarna till val till 
Europaparlamentet, där Väsbybornas 
valdeltagande var högre än tidigare, 48 
procent mot 2009 års 44 procent. Sön-
dagen den 14 september öppnar val-
lokalerna igen.

Förutom valen till riksdag, lands-
tings- och kommunfullmäktige ska 
Väsbyborna ta ställning i frågan om 
översiktsplanen för Nordvästra Väsby 
och Väsby sjöstad ska antas. 

Om du inte kan gå och rösta på val-
dagen finns möjlighet att förtidsrösta 
från den 27 augusti i särskilda förtids-
röstningslokaler.

fler ocH fler röstar En positiv 
trend pekar på att Väsbyborna har en allt 
högre benägenhet att rösta. Sedan 2002 
har antal röstande ökat från 79 procent 
till 83 procent 2010.

– Vi följde samma trend som riket. 
Nu hoppas och antar vi att det ska fort-
sätta öka, säger Eva Assarsson, val-
kanslichef i Upplands Väsby.

Men valdeltagandet pendlar mellan 
olika distrikt. 2010 svängde deltagandet i 
Väsbys 22 olika distrikt mellan 63 och 91 
procent. I centrala Väsby är valdeltagan-
det väldigt lågt, högst är det i Norrviken. 

För att öka valdeltagandet har val-
kansliet gjort en extra insats riktad till 
de 2 800 förstagångsväljarna i Väsby. 

– De kommer få ett direktadresserat 
vykort som handlar om att ta chansen att 
få vara med och bestämma. Möjlig heten 
att påverka. Vykorten går ut när förtids-
röstningen börjar, säger Eva Assarsson.

välJ en HJärtefråga Har du svårt 
att reda ut vilka du ska rösta på, eller 
funderar du rentav på att inte rösta för 
att inget parti passar dig? Det är svårt 
att greppa över alla frågor som man för-
väntas kunna ta ställning till. Val kans-
liets råd är att du inte behöver tycka till 
om allt.

– Sök information om valet och de 
frågor som är aktuella. Hitta en hjärte-
fråga och ta reda på vad de olika partier-
na tycker i just den frågan. Det brukar 
vara en bra väg in, det kan verka så stort 
allting. Men viktigt är att du nyttjar din 
demokratiska rättighet och går och 
röstar, säger Eva Assarsson. n

Mer information om valet 2014 hittar  
du på valmyndighetens sida www.val.se
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dialog med Väsbyborna i bland annat en 
så kallad ”community planning”, där 
också experter från hela landet och  
utlandet medverkat.

Ambitionen har varit att skapa en 
hållbar stadsdel. Planen innehåller en 
hållbarhetsprogram med fem hållbar-
hetsmål – socialt, ekonomiskt, ekolo-
giskt, fysiskt samt ett hållbart genom-
förande har satts upp. Det bygger bland 
annat på att skapa en kritisk massa för 
god service och kollektivtrafik, vilket 
anses kräva 3 000 bostäder samtidigt 
som bevarandet av och tillgång till gröna 
och blå värden är avgörande frågor.

Samtidigt som planeringsarbetet 
pågått har det funnits en aktiv kritik mot 
förslaget. Det har också gjorts en namn-
insamling för att få till stånd en folkom-
röstning i frågan. Kritiken har bland 
annat gällt intrånget i natur- och frilufts-
områden, misstro mot att det går att 
skapa en socialt och ekologiskt hållbar 
stadsdel på denna plats i kommunen och 
risker med projektet gällande ekonomi 
och genomförande.

utställning av förslaget För-
slaget till översiktsplan går att ta del av  

Den 14 september är en historisk dag 
för Väsby. Medborgare har deltagit i 
planarbetet för Väsby sjöstad och nu får 
folket sista ordet i en folkomröstning.

Enkelt uttryckt handlar folkomröstningen 
om ett ställningstagande – ja eller nej  
till den fördjupade översiktsplanen för 
Väsby sjöstad.

3 000 bostäder, 45 000 kvm handel 
och kommunala lokaler samt täta buss-
turer. Väsby sjöstad är planerad med en 
koncentration av bostäder vid eller med 
närheten till Mälarens strand.

Med tre kilometers promenad eller 
cykeltur genom skogen och 10 minuters 
bussresa till Väsby station är tanken att 
det ska vara lättare att ta bussen än 
bilen här. Båtklubb, badplats, ridskola, 
utkiksplats och gott om cykelvägar är  
inplanerade i stadsdelen. I den fördjupade 
översiktsplanen ingår också att skapa 
ett naturreservat i skogen mellan Runby 
och Väsby sjöstad.

en ny stadsdel Dåvarande stads-
arki tektkontoret fick uppdraget att ta 
fram en plan för Väsbys nordvästra delar 
2008. Planarbetet har bedrivits öppet i 

i en utställning i kommunhusets entré 
och på www.upplandsvasby.se – kom-
munens hemsida. Utställningen flyttar 
till Messingen den 27e augusti. 

Det kommer också att anordnas  
informationsträffar av kommunen som 
innehåller debatter mellan Ja- och Nej-
kampanjerna i folkomröstningen. Mer 
information finns på kampanjernas hem-
sidor (se faktaruta).

– För väljarna skiljer det sig ingen-
ting från de andra valen. Man tar sin 
röstsedel, men röstar inte på någon 
person eller något parti utan om en spe-
cifik fråga väldigt lokalt, säger Eva 
Assarsson, valkanslichef. 

Folkomröstningen är rådgivande. 
Om det blir ett ja, kan de första bostä-
derna teoretiskt finnas klara 2017–2018 
och 2037–2047 kan hela området vara 
helt utbyggt. Om det blir ett nej är situa-
tionen osäker men de föreslagna pla-
nerna blir då inte av.

– En förutsättning för ett trovärdigt 
valresultat är att många röstar så vi upp-
manar alla att verkligen läsa på och 
bilda sig en egen uppfattning om försla-
get och utnyttja sin rätt att tycka till, av-
slutar Eva Assarsson. n

TILL VÄSBY SJÖSTAD
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neJ tack. rädda natur ocH 
friluftsliv. bygg klokare.

Andra kommuner bygger miljö-
vänliga stadsdelar i gamla indu-
striområden och grustag. Ingen 
börjar med att först hugga ner 
den finaste skogen.

Ambitionen att bygga miljövänligt 
är god, men Väsby sjöstad är helt 
felplacerad. Det avskilda läget kan 
inte skapa en levande miljö med 
arbetsplatser och service. Stads-
delen får otillräcklig kollektivtra-
fik, blir bilberoende och är dålig 
för klimatet. Värdefull natur för-
störs, möjligheterna till ett av-
kopplande friluftsliv minskar. 

Bygg centralt och söderut  
istället. Där är det lättare att bygga 
hållbart och ekonomiskt med när-
het till kollektivtrafik och service.

Att bygga stadsdelen i 30 år 
innebär ekonomiska risker. Vägar, 
kollektivtrafik, vatten och avlopp, 
fjärrvärme och skolor måste 
byggas från grunden med gemen-
samma medel. Boendet kan bli 
dyrt och lägenheterna svårsålda. 
Förseningar blir dyrbara.

Väsby sjöstad blir ett kraftigt 
intrång i naturen. Fyra fina natur-
områden huggs eller nöts ner. Den 
gröna Järvakilen blir minimal, med 
ett sämre flöde för växter och djur.

neJ till Väsby sjöstad ger möj-
lighet att utveckla en Sättra frilufts-
gård i ostörd miljö utan byggkranar 
och höga hus. Den mest värdefulla 
naturen kan bli naturreservat. neJ 
innebär att du säger ja till naturen 
och friluftslivet, till sparsamhet 
och klokare stadsbyggnad i Väsby.

Ja tack till en ny stadsdel 
vid mälaren i väsby

Vi vill att det byggs en ny stads -
del för alla som bor i Väsby idag 
och för våra barn, barnbarn och 
äldre. Vi vill att Väsby ska fort-
sätta att utvecklas och växa.

vi vill att:

❖ bostäder och social service  
för cirka 7000 människor byggs 
nära vatten och natur.
❖ infrastruktur och byggnader 
uppfyller ställda miljökrav.
❖ Runbyskogen bevaras och ett 
nytt naturreservat skapas.
❖ nya rekreations- och frilufts-
områden utvecklas utifrån  
behoven från den moderna  
människans livsstil.
❖ båthamnen rustas upp, rid-
skolan behålls och ytterligare en 
badplats byggs.
❖ fler bostäder sätter fart på 
flyttkarusellen och ökar attraktio-
nen för Väsby som bostadsort.

Vi säger Ja tack till Väsby sjö-
stad så att även många nya 
Väsbybor kan hitta ett boende i  
vår fina kommun.

Det krävs ett Ja för att för-
verkliga planerna. Inget är hugget 
i sten så vid ett Ja har vi Väsbybor 
stora möjligheter att påverka den 
fortsatta utvecklingen av området. 

Vi har bestämt oss och röstar Ja.

Camilla Sahlén, Mathilda Sundvall, Henrik 
Gatarski, Helene Öjert och Lars Schneider.
www.ja-vasbysjostad.se

Nätverket Nej till Väsby sjöstad
Eva Samuelsson och Pelle Nordmalm
www.nejtillvasbysjostad.se

Informationsträffar  
med debatt

n 20 augusti kl 18.30 i Messingen
n 2 september kl 18.30 i Messingen

Information och debatt. Tjänste - 
män från kommunen och represen-
tanter för Ja- och neJ-kampanjerna 
kommer att finnas på plats.

Dessa tillfällen kommer att sändas 
live på Väsby play
www.upplandsvasby.se

Folkomröstningen den  
14 september gäller frågan: 

Kommunen har tagit fram en för-
djupad översiktsplan för Nordvästra 
Väsby som innehåller bostäder i 
Väsby sjöstad, utveckling av Sättra-
området och ett naturreservat i  
Runbyskogen. Anser du att den 
planen ska genomföras?

öppet Hus
• 23 augusti klockan 11–13 i kommun-

hus entrén Väsby Direkt

• 9 september klockan 16–19 i Messingen

Ja- och neJ-kampanjerna finns på plats 

och svarar på frågor.
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ALLA BEHÖVS I BYGGET  
AV ETT BÄTTRE VÄSBY

I Väsby finns växtkraft och poten-
tial som ska stödas och uppmunt-
ras, inte försvåras och förbjudas. 
Vi ser människan och männis-
kans olika behov och önskemål. 
Vi ser ett Väsby där alla behövs.

Upplands Väsby växer så det kna-
kar. Allt fler bor i Väsby och fler 
vill bli Väsbybor. Vi vill fortsätta 
utvecklingen av Väsby inför fram-
tiden. Vi vill ha ett Väsby där män-
niskor trivs och vill bo. 

I dagsläget finns det många, 
ofta unga, som inte får möjlig-
heten att förverkliga drömmen  
om en egen bostad. Lösningen på 
bostadsbristen är inte att säga  
nej till byggande. Vi säger ”ja 
tack” till Väsby sjöstad samtidigt 
som vi vill fortsätta öka stads-
känslan i centrala Väsby.

Att utveckla Väsby för fram-
tiden handlar också om våra barn 
och unga. Vi vill vända trenden 
med svaga skolresultat och vi gör 
det i det blocköverskridande  
skolutvecklingsprojektet. Oavsett 
valresultat kommer projektets re-
sultat följas.

Framtiden handlar om att  
se till att Väsby fortsätter utveck-
las och att fler har ett jobb att gå 
till. Fler som jobbar betyder mer 
pengar till skolor, sjukvård och 
äldrevård. Därför är det viktigt  
att uppmuntra det som skapar 
jobb, inte göra det dyrare att an-
ställa. Därför är det viktigt att inte 
byta arbetslinjen mot bidragslin-
jen. Rösta för jobben – rösta med 
Väsbymoderaterna. n

F Ö R T I D S R Ö S TA

FÖR MER INFORMATION

VALNÄMNDEN I UPPLANDS VÄSBY KOMMUN
telefon 08-590 978 00 • www.upplandsvasby.se

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN
telefon 08-785 40 00 • www.ab.lst.se

VALMYNDIGHETEN
telefon 08-635 69 00 • www.val.se

1. kommunentrén, väsby centrum
27 augusti–13 september
öppettider måndag–fredag 1000–1900 och lördag 1000–1700

söndag (31 augusti och 7 september) 1100–1700

2. messingen
1–6 september och 8–14 september
öppettider måndag–torsdag 1000–1900, fredag 1000–1800, lördag 1100–1600

Valdagen den 14 september öppet 1200–2000.

3. löWenströmska sJukHuset
4–5 september
öppettider 4 september 1300–1700 och 5 september 1000–1400

4. Hembygdsgården
7–8 september
öppettider 7 september 1300–1700 och 8 september 1000–1400

5. grimstagården
11–12 september
öppettider 11 september 1500–1900 och 12 september 1000–1400

FÖRTIDSRÖSTA
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KRISTDEMOKRATERNA –  
NÄR DU SJÄLV FåR VÄLJA

Anser du att alla har rätt att  
leva ett gott liv, oavsett ålder och 
förutsättning?

Har du insett att vi alla har ett  
gemensamt ansvar att förvalta 
våra ekonomiska, miljömässiga 
och mänskliga resurser?

– Ja, då ska du rösta på KD!
Kristdemokraterna är famil-

jens röst i politiken, och vi vill sätta 
gränser för politikens inflytande 
hos Väsbyborna. Fler vuxna i 
skolan och ett starkt stöd både till 
den som har det lätt för sig och till 
den som har särskilda behov. 
Mindre administration och mer 
elevtid för lärarna. Elevhälsan 
måste uppmärksammas. Max 12 
till 15 barn i förskolegrupperna 
beroende på ålder.

Alla har rätt att leva ett gott  
liv, ta sig fram, gå i skolan, bo och 
arbeta, och känna att de kan bidra 
med 100 % av sin egen förmåga. 
En av våra viktigaste uppgifter är 
att ha en god omsorg om de som 
behöver det mest. Föreningar och 
enskilda gör en oersättlig insats 
för andra Väsbybor. Deras betydelse 
kan inte överskattas. Krist demo-
kraterna är drivande bakom en 
kvalitetsinriktad äldreverksamhet, 
och vi vill ännu mer inom hem tjänst 
och boende. Anhörigas var dag är 
viktig för oss. Valfrihet och egen-
makt ska prägla all omsorg.

Vill du ha engagerade politiska 
företrädare? Vanliga Väsbybor som 
deltar i samhällslivet och känner 
till de utmaningar som finns?

– Välj KD! n

CENTERPARTIET HAR MÄNNI-
SKAN OCH MILJÖN I FOKUS

Väsby är en plats där ni kan hitta 
ett attraktivt boende, leva och 
verka oavsett ålder, bakgrund 
och familjeform. Ett tryggt Väsby 
där möjlighet finns att få den 
vård, skola och omsorg som just 
du behöver.

Skolan måste vara utformad för 
den enskilde då alla barn är  
olika och har olika behov. Vi ska 
kunna erbjuda en utbildning som 
både lyfter dem som har det svårt 
i skolan men också ge möjlig-
heter till dem som uppnår höga 
kunskapsmål.

Maten i våra offentliga kök ska 
vara som hemlagad mat, tillagad 
på plats med närproducerade och 
ekologiska råvaror med höga  
kvalitets-, miljö- och djurskydds-
krav. Vi fortsätter även arbetet  
för en giftfri vardag.

Företagen är det som skapar 
möjlighet till hållbar tillväxt och 
jobb. Företagen ska känna sig väl-
komna att etablera sig i Väsby. Det 
ska finnas en fungerande service 
och vi vill att Väsbyborna ska kunna 
hitta jobb i sin hemkommun.

Vi arbetar för en bättre miljö 
genom att öka kollektivtrafikens 
tillgänglighet och uppföra fler 
gång- och cykelvägar. Det ska vara 
gratis för pensionärer och studen-
ter att åka kollektivt utanför rus-
ningstrafik. Vi vill förbereda för 
framtiden genom fler elladdnings-
stolpar för bilar, solceller på offent-
liga byggnader och premiera ener-
gieffektivt byggande och vi vill på 
sikt ha klimatsmarta spårbilar. n

FOLKPARTIET – ARBETSRO  
I KLASSRUMMET 

Det är en röst som saknas i  
skoldebatten – elevernas. När vi 
i Folk partiet möter elevråden 
lyfts två saker fram: önskan om 
arbetsro i klassrummet och  
fler duktiga lärare.

Folkpartiet är Sveriges liberala 
parti. Vi vill se ett samhälle som 
ser till varje individs behov att leva 
på sitt eget sätt. Samhället ska ge 
mest stöd till dem som behöver 
det mest.

En god skolgång rustar indivi-
den inför livet och möjliggör både 
klassresor och personliga ambi-
tioner. Upplands Väsbys skolor  
behöver en positiv skolkultur som 
gynnar både pojkars och flickors 
lärande.

Arbetsro skapas genom tidiga 
insatser så att alla elever hänger 
med i undervisningen. Läraren, 
skolans viktigaste resurs, blir fram-
gångsrik genom kollegialt lärande 
och fortbildning. Läraren ska vara 
just lärare, inte byråkrat.

Läsandet är grunden för allt, 
och en demokratifråga. Utan språ-
ket är det svårt att göra sin röst 
hörd. Ungas läsfärdighet och läs-
vanor har försämrats de senaste 
tio åren, särskilt pojkarnas. Därför 
initierade Folkpartiet i vintras ett 
läsprojekt för 10-åriga pojkar och 
deras pappor där biblioteket och 
idrottsföreningar samarbetar.

Klassresan börjar i klassrum-
met men tar genvägen förbi biblio-
teket. Folkpartiet tar elevernas 
parti. Vi ger oss inte förrän elever-
nas röst är hörd! n

M A J O R I T E T S PA R T I E R N A
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MINDRE KLASSER OCH MINDRE 
BARNGRUPPER I FÖRSKOLAN

Vårt främsta fokus är att lyfta skol-
resultaten. Vi vill satsa på mindre 
klasser och fler lärare för att ge 
lärare mer tid med eleverna. 

Vi vill höja lärarlönerna för att  
attrahera fler bra lärare. Vi vill 
göra en särskild kunskapssatsning 
där behoven är som störst. Jäm-
lik heten i skolan måste öka genom 
att skolor med stora utmaningar 
får mer resurser.

Barngrupperna i Väsbys för-
skolor är bland de största i länet. 
Vi vill minska barngrupperna och 
öka antalet pedagoger. Vårt mål är 
max 15 barn i småbarnsgrupperna 
(1–3 år). Dessutom ska alla barn 
ha rätt till minst 30 timmars för-
skola/vecka.

S vill utveckla Väsby så att äldre 
kan leva ett aktivt liv och känna sig 
trygga. Vi vill se fler bostäder  
an-passade för seniorer och deras 
behov. Tillsammans med pensio-
närs organisationerna vill vi skapa 
nya mötesplatser och aktiviteter för 
äldre. Vi vill bygga fler äldreboenden 
där omsorgen håller en hög kvalitet 
och där personalen har trygga  
anställningar. Vi kommer att till-
sätta en äldreombudsman dit äldre 
kan vända sig för råd och stöd.

För alla unga vill vi införa en 
90-dagarsgaranti. Ingen ung arbets-
lös ska gå utan jobb, praktik eller 
utbildning i mer än 90 dagar.

För att möta efterfrågan av  
lägenheter från studenter, ung-
domar och vuxna prioriterar vi 
byggandet av hyres- och student-
lägenheter. n

UPPLANDS VÄSBY ÄR  
INTE TILL SALU!

Din röst på Vänsterpartiet i  
Väsby gör skillnad inom bland 
annat skola, bostad och äldre-
omsorgen. Vänsterpartiet i majo-
ritet tillsammans med Social-
demokraterna och Miljöpartiet är 
garanten för en värdig välfärd 
utan privata vinster! 

Vi vill satsa på mera resurser till 
förskola och skola. Genom att bland 
annat minska storleken på barn-
grupperna och klasserna, ger både 
lärare och elever bättre möjlighet 
att höja de dåliga skolresultaten i 
Väsby. Barn med särskilda behov 
ska få ökat stöd av specialpedago-
ger. En likvärdig skola där alla 
kommer i mål är en självklarhet.

Vi vill satsa på jobb åt unga. 
Genom att bland annat satsa på 
välfärden skapas flera jobb. Vi 
kräver riktiga arbeten med sjysta 
villkor och rätt till heltid speciellt 
inom kvinnodominerade yrken. 
Flera hyresrätter ska byggas i 
centrala delar i Väsby.

Det ska byggas snabbare,  
enklare och billigare. 2300 skall 
byggas närmaste fem åren.

Vi vill ge mer resurser till den 
öppna ungdomsverksamheten på 
fritidsgårdar. Återskapa åtminstone 
en fritidsgård i kommunal drift.

Vi vill ge omsorgspersonal till-
räckligt med tid för att hinna med 
mänskliga möten som är omsorgs-
arbetets viktigaste uppgift. Vi 
värnar om en högre personal-
täthet. Vi är en feministisk kraft 
som går från ord till handling och 
garanterar jämställdhet. n

VI SLåR VAKT OM  
VÄSBYS GRÖNA VÄRDEN

Miljöpartiet vill bygga fler  
bostäder centralt och säger nej 
till Väsby sjöstad-projektet. Vi  
vill minska barngrupperna i  
förskolan och ha mer personal  
i förskola och skola.

Väsby behöver bygga nya bostäder. 
Inte minst för ungdomar och i för-
sta hand centralt nära kollektiv-
trafik, arbetsplatser och affärer. 
Miljöpartiet vill utveckla Väsby  
söderut och på sikt skapa en ny 
modern ekologisk stadsdel i Älv-
sunda dalen. Vi säger nej till  
det dyra och ohållbara projektet 
Väsby sjöstad.

Upplands Väsby har fina grön-
områden som måste skyddas och 
bevaras. Runbyskogen ska utveck-
las som natur- och friluftsområde, 
med ny friluftsgård vid Sättra.

Vi säger nej till ny Vallen tuna-
väg genom orörda marker i nord-
ost. Förbättra i stället den nuva-
rande vägen med direkt anslutning 
till E4 och en buss- och cykel väg 
direkt till Väsby Centrum.

Väsby har bland de sämsta 
skolresultaten och bland de största 
barngrupperna i förskolan. Det 
måste till en förändring! Miljö-
partiet vill höja kvaliteten i Väsbys 
skolor, förskolor och i omsorgen 
om äldre och funktionsnedsatta. Vi 
avsätter pengar för bland annat 
mindre grupper i förskolan och mer 
personal i skola och förskola, samt 
för ekologisk skolmat tillagad på 
plats. För bättre skola, förskola och 
äldreomsorg är vi beredda att höja 
kommunalskatten med 25 öre. n

O P P O S I T I O N S PA R T I E R N A
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Marko Keskinen, 42 år
vaktmästare

svar: 1) Det är viktigt, jag  
vet, men jag röstar inte.  
2) Det har jag faktiskt inte 
tänkt på. Om det inte kostar 
pengar att gå och bada är  
jag för sjöstaden.

Anna Löfqvist, 70 år
pensionär

svar: 1) Jag tänker rösta, 
men vad jag röstar på, det  
är min ensak. 2) Absolut,  
jag kommer att rösta nej  
till sjöstaden.

VÄSBY VÄLSKÖTT KOMMUN 
MEN KAN BLI TOP OF THE LINE

Först och främst helsatsning  
på en ny skola för barn med sär-
skilda behov/diagnoser.

Alla är dom unika på sitt sätt men 
dom behöver en egen skola med 
specialpedagoger och små grupper 
för att i lugn och ro få utvecklas i 
sin egen takt redan från förskolan 
upp till tonåren dom har rätt till 
utbildning som alla andra.

Vi bör satsa på att renovera 
upp Fadderbyn för utomhusaktivi-
teter och bygga en allsports inom-
hushall med hjälp av sponsorer. 
Tiggeri skall förbjudas. 

Nattvandrarna som jobbar ide-
ellt med att vara ute på nätterna 
ska ha mer stöd från kommunen  
i sitt arbete för dom gör en jätte-
insats. Förskolor/skolor och äldre-
boende skall ha eget storkök.

Centralvägen mellan Hugo 
Sabels torg till stationen bör bli en 
gågata med grön trevlig atmosfär. 
Göra Fysingen till en attraktiv 
bad plats som även är handikapp-
anpassad och öppna Ekebobadet  
i kommunal regi. 

Ta vara på Väsbys historia och 
byggnader som betytt mycket för 
Väsby. Fler öppna fritidsgårdar 
där polisen kan träffa ungdomar 
och skapa ömsesidig kontakt med 
varandra. Bevara dom gröna om-
råden vi har kvar i Väsby. 

Ett boende där kvinnor och 
barn som blivit utsatta för våld 
och hedersrelaterat våld och för-
följ else i hemmet kan få stöd och 
hjälp där kvinnojouren ingår som 
en öppen enhet dygnet runt. n

Ö V R I G A  PA R T I E R

Vi frågade Väsbyborna: 1) Hur tänker du göra i höstens val? 2) Hur  
tänker du kring den lokala folkomröstningen om Väsby sjöstad?

Andreas Modin, 24 år
jobbar på larmcentral

svar: 1) Jag tänker rösta.  
2) Jag tycker att det är bra 
med sjöstaden faktiskt, så jag 
tänker rösta där också.

Carina åstrand, 41 år
redovisningsassistent

svar: 1) Jag vet faktiskt inte, 
har inte tagit något beslut än. 
Väldigt splittrad. 2) Där tror 
jag att jag tänker rösta nej.

Fredrik Ek, 39 år
säljsupport

svar: 1) Jag tänker rösta, 
men jag har kanske inte be-
stämt mig än. 2) Där har jag 
inte tänkt färdigt. Jag har inte 
engagerat mig så mycket.

Anna Nilson-Törnqvist, 18 år
kassörska

svar: 1) Det är första gången 
jag röstar, så jag vet faktiskt 
inte hur jag tänker göra.  
2) Jag tycker det är bra med 
sjöstaden. Jag har inte tänkt 
på det, men tror jag ska rösta.

Maria Lundberg, 32 år  
jurist

svar: 1) Jag tycker det är 
viktigt att rösta så det hade 
jag tänkt göra. 2) Jag får  
se, jag har inte satt mig in i 
det så mycket än.

Joakim Gustafsson, 31 år  
kock

svar: 1) Jag vet inte, sist  
röstade jag blankt.  
2) Jag har inte hunnit tänka 
så mycket på just det. Jag 
känner inte att jag bryr mig 
så mycket om det. 

Ullabritt Berglund, 55 +
pensionär

svar: 1) Jag tänker rösta.  
2) Jag kommer att rösta i det 
lokala valet också.
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On 14 September, elections will be held for 
the Swedish Parliament, county councils and 
municipal councils. In Upplands Väsby, there 
will also be a local referendum. You can vote 
as early as 27 August.

rigHt to vote To vote you must be at least 
18 years of age on election day. You have the 
right to vote in parliamentary elections if you 
are a Swedish citizen and are, or have been, 
registered in Sweden. To vote in municipal 
and county council elections, as well as in the 
local referendum, you must be:

n A Swedish citizen, registered in Sweden or
n An EU citizen or a citizen of Norway or 

Iceland, registered in Sweden or
n A citizen of another country, registered in 

Sweden for at least three years.

voting cards Voting cards are sent to 
your registered address during the period 
21–27 August. You can see on the voting card 
which voting rights you have, which polling 
station you are to vote at on the election day 
and when it is open. 

If you lose your voting card or if you have 
not received one, you can get a new card. 
Please call 020-825 825 to get a new voting 
card from the Election Authority. If the infor-
mation on your voting card is incorrect, 
please call the county administrative board 
at 08-785 40 00 as soon as possible.

voting in advance If you are unable to 
vote on election day you can vote in advance, 
beginning on 27 August. To vote in advance 
you must be able to present both identifica-
tion and your voting card. 

If you do not have identification, someone 
can vouch for your identity. This person must 
present identification. You can vote in advance 
anywhere in Sweden. In Upplands Väsby, you 
can vote in advance at five different locations. 
See the separate table.

voting at polling stations Polling  
stations are open on election day, 14 Sep-
tember, from 08:00 to 20:00. You do not need 
to bring your voting card with you to the poll-
ing station, but you must be able to provide 
identification. The polling station you must 
go to is stated on your voting card.

voting by proXy Voting by proxy means 
that someone helps you to submit your vote at 
your polling station or another voting location. 
Most common is that a close relative serves 
as your proxy/representative. If you do not 
have anyone who can help you, there are muni-
cipal representatives. Call the voting registry 
at 08-590 970 00 to reach a municipal repre-
sentative and/or to get the documents you 
need for voting by proxy. The representatives 
are available the last week prior to election 
day: 8–12 September, 10:00–16:00. Repre sen-
tatives are booked via the voting registry.

For more information on the types of ballots 
available and how to vote for individual can-
didates: www.val.se. You can also obtain 
election information here in other languages. 

more information
Upplands Väsby Municipality: 08-590 978 00, 

ELECTION INFORMATION

VALINFORMATION
Den 14 september är det val till riksdag, 
landstings- och kommunfullmäktige. I 
Upplands Väsby hålls även en lokal folk-
omröstning. Redan från den 27 augusti är 
det möjligt att förtidsrösta.

rösträtt För att få rösta måste du ha  
fyllt 18 år senast på valdagen. Du har rösträtt 
i riks dagsvalet om du är svensk medborgare 
och är eller har varit folkbokförd i Sverige. 
För att få rösta i kommun- och landstings - 
full mäktige samt i den lokala folk omröst-
ningen måste du vara:

n svensk medborgare och folkbokförd i 
Sverige eller

n EU-medborgare, eller medborgare i 
Norge eller Island och vara folkbokförd i 
Sverige eller

n medborgare i något annat land och har 
varit folkbokförd i Sverige i tre år.

röstkort Röstkorten skickas ut under 
tiden 21–27 augusti till den adress du är folk-
bokförd på. På röstkortet ser du vilka val du 
har rösträtt till, vilka lokaler du kan förtids-
rösta i, vilken vallokal du ska rösta i på val-
dagen och när den är öppen. 

Om du tappat bort ditt röstkort, eller  
inte fått något, kan du få ett nytt. Ring då 
020-825 825 så får du ett nytt via Val myn dig-
heten. Om röstkortet innehåller felaktiga 
uppgifter kontakta länsstyrelsen på telefon 
010-223 10 00 snarast möjligt.

förtidsrösta För de som inte har möj-
lighet att rösta på valdagen går det att för-
tidsrösta från den 27 augusti. För att förtids-
rösta måste man ha med sig både id-handling 
och röstkort. 

Om du inte har någon id-handling kan 
någon som känner dig intyga att du är du. 
Denna person måste kunna legitimera sig.  
Du kan förtidsrösta var som helst i Sverige.  
I Upplands Väsby är det möjligt att förtids-
rösta i fem olika lokaler. Se separat tabell.

rösta i vallokal Vallokalerna är öppna 
på valdagen den 14 september klockan 8–20. 
Du behöver inte ha med dig röstkortet till  
vallokalen, däremot måste du ha med dig en 
id-handling. På röstkortet står det vilken  
vallokal du ska gå till.

rösta med bud Att rösta med bud betyder 
att någon hjälper dig att transportera din röst 
till din vallokal eller till en röstningslokal.  
Det vanligaste är att en nära anhörig är bud. 
Om du inte har någon som kan hjälpa dig så 
finns det kommunala bud. Kontakta valkans-
liet, 08-590 978 00, för att komma i kontakt 
med kommunala bud och/eller om du behöver 
material för budröstning. Buden finns till-
gängliga sista veckan innan valdagen det vill 
säga den 8–12 september klockan 10–16. 
Dessa bokas via valkansliet.

För information om vilka typer av valsedlar 
det finns och hur man personröstar:  
www.val.se. Här kan du även få valinforma-
tion på ytterligare språk. 

mer information
Upplands Väsby kommun: 08-590 978 00
www.upplandsvasby.se, val@upplandsvasby.se

Länsstyrelsen i Stockholms län:  
010-223 10 00, www.ab.lst.se
Valmyndigheten, 08-635 69 00, www.val.se

Observera att information om den lokala  
folkomröstningen endast finns på 
www.upplandsvasby.se.
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يف يوم 14 سبتمرب، سيتم عقد االنتخابات الخاصة بالربملان السويدي ومجالس 

املقاطعات واملجالس البلدية. ويف بلدية أوبالندز فيسبي، سيكون هناك أيًضا 

استفتاء محيل. ميكنك التصويت يف بداية يوم 27 أغسطس.

الحق يف التصويت ليكون لك الحق يف التصويت، يجب أن يكون عمرك 

ا عىل األقل يوم االنتخاب. يكون لك الحق يف التصويت يف االنتخابات  18 عاًم

ا أو كنت مسجالً يف السويد. ليك تتمّكن من  ا سويديً الربملانية إذا كنت مواطًن

التصويت يف انتخابات املجالس البلدية ومجالس املقاطعات وأيًضا االستفتاء 

املحيل، يجب أن تكون:

ا أو مسجالً يف السويد أو ا سويديً n  مواطًن

ا أو  ا أو أيسلنديً ا نرويجيً ا لدولة يف االتحاد األورويب أو مواطًن ا تابًع n  مواطًن

مسجالً يف السويد أو

ا لدولة أخرى، ولكنك مسجل يف السويد ملدة ثالثة  ا تابًع  n  مواطًن

أعوام عىل األقل.

بطاقات التصويت تُرسل بطاقات التصويت إىل عنوانك املسّجل خالل 

الفرتة من 21 إىل 27 أغسطس. ميكنك االطّالع يف بطاقة التصويت عىل حقوقك 

االنتخابية ومكان االقرتاع الذي ستقوم بالتصويت فيه يف يوم االنتخاب وميعاد 

فتحه. إذا فقدت بطاقة التصويت الخاصة بك أو يف حالة عدم تلقيك بطاقة، 

فيمكنك الحصول عىل بطاقة جديدة. الرجاء االتصال عىل الرقم 825-020 

825 للحصول عىل بطاقة تصويت جديدة من لجنة االنتخابات. إذا كانت 

املعلومات املوجودة عىل بطاقة التصويت الخاصة بك غري صحيحة، فالرجاء 

االتصال مبجلس إدارة املقاطعة عىل الرقم 08-785 40 00 يف أرسع وقت ممكن.

التصويت املبكر إذا مل تكن قادرًا عىل التصويت يوم االنتخاب فيمكنك 

التصويت املبكر، بداية من يوم 27 أغسطس. وللتصويت املبكر، يجب أن 

تكون قادرًا عىل إبراز بطاقة الهوية وبطاقة التصويت. إذا مل تكن لديك بطاقة 

هوية، فيمكن لشخص إثبات هويتك. ويجب أن يربز هذا الشخص بطاقة 

هوية. ميكنك التصويت املبكر يف أي مكان يف السويد. يف بلدية أوبالندز 

فيسبي، ميكنك التصويت املبكر يف خمسة أماكن مختلفة. انظر الجدول 

املنفصل.

التصويت يف أماكن االقرتاع يتم فتح أماكن االقرتاع يف يوم االنتخاب 14 

سبتمرب من الساعة 08:00 إىل الساعة 20:00. أنت غري ملزم بإحضار بطاقة 

االنتخاب معك إىل مكان االقرتاع، ولكن يتعني عليك إبراز بطاقة هوية. يتم 

تحديد مكان االقرتاع الخاص بك عىل بطاقة االنتخاب.

التصويت عرب وكيل يعني مصطلح "التصويت عرب وكيل" قيام شخص 

مبساعدتك يف إرسال صوتك إىل مكان االقرتاع الخاص بك أو إىل مكان تصويت 

آخر. ومن األمور الشائعة بشدة أن يقوم قريب مقرّب لك بدور الوكيل أو 

املمثل الخاص بك. إذا مل يكن لديك أي شخص بإمكانه مساعدتك، فهناك 

املمثلون البلديون. اتصل بالسجل االنتخايب عىل الرقم 08-590 970 00 للوصول 

إىل ممثل بلدي و/أو الحصول عىل املستندات التي تحتاج إليها للتصويت عرب 

وكيل. يتوفر املمثلون يف األسبوع األخري الذي يسبق يوم االنتخاب: من 8 إىل 12 

سبتمرب، من الساعة 10:00 إىل 16:00. ميكن حجز املمثلني عرب السجل االنتخايب.

 ملزيد من املعلومات حول أنواع االقرتاعات املتوفرة وكيفية التصويت 

للمرشحني الفرديني: 

 www.val.se. ميكنك أيًضا الحصول عىل معلومات إلكرتونية 
هنا بلغات أخرى. 

مزيد من املعلومات

 بلدية أوبالندز فيسبي: 590-08 978 00، 

 ،www.upplandsvasby.se
val@upplandsvasby.se

مجلس مقاطعة ستوكهومل: 

www.ab.lst.se 010-223 10 00، املوقع

www.val.se ,00 69 635-08 ،لجنة االنتخابات

الحظ أن املعلومات حول  

.www.upplandsvasby.se االستفتاء املحيل متوفر عىل

معلومات إلكرتونية

Eduskunta-, maakäräjä- ja kunnanvaltuus-
tovaalit järjestetään 14.9. Upplands Väsbyssä 
pidetään myös paikallinen kansanäänestys. 
Ennakkoon voi äänestää jo 27.8. alkaen.

äänioikeus Äänioikeus edellyttää 18 
vuoden ikää viimeistään vaalipäivänä. Sinulla 
on äänioikeus eduskuntavaaleissa, jos olet 
Ruotsin kansalainen ja olet tai olet ollut kir-
joilla Ruotsissa. Sinulla on kunnanvaltuusto- 
ja maakäräjävaalien äänestysoikeus, jos olet:

n Ruotsin kansalainen ja kirjoilla  
Ruotsissa tai

n EU-kansalainen tai Norjan tai Islannin 
kansalainen ja kirjoilla Ruotsissa, tai

n jonkin muun maan kansalainen ja ollut 
kirjoilla Ruotsissa kolme vuotta.

äänestyskortti Äänestyskortti lähete-
tään välillä 21.–27.8. osoitteeseen, jossa  
olet kirjoilla. Äänestyskortista näet äänestys-
oikeutesi vaaleissa, ennakkoäänestyspaikat, 
vaalihuoneistot vaalipäivänä ja niiden auki-
oloajat. Jos äänestyskorttisi on kadonnut  
tai et ole saanut sitä, voit saada uuden. Soita 
numeroon 020-825 825, niin saat uuden 
kortin vaaliviranomaisilta. Jos äänestyskor-
tissa on vääriä tietoja, ota mahdollisimman 
pian yhteyttä lääninhallituksen numeroon 
010-223 10 00.

ennakkoäänestys Jos et voi äänestää 
vaalipäivänä, voit äänestää ennakkoon 27.8. 
alkaen. Ennakkoäänestykseen tarvitset sekä 
henkilöllisyystodistuksen että äänestyskor-
tin. Jos sinulla ei ole henkilöllisyystodistusta, 
joku tuttusi voi todistaa henkilöllisyytesi. 
Kyseisen henkilön on todistettava henkilölli-
syytensä. Voit ennakkoäänestää missä 

tahansa Ruotsissa. Upplands Väsbyssä on 
viisi ennakkoäänestyspaikkaa. Katso erillistä 
taulukkoa.

äänestäminen vaaliHuoneistossa
Vaalihuoneistot ovat auki vaalipäivänä 14.9. 
kello 8–20. Vaalihuoneistossa et tarvitse 
äänestyskorttia, mutta henkilöllisyystodis-
tuksen tarvitset. Näet vaalihuoneistosi 
äänestyskortista.

äänestäminen valtakirJalla
Äänestäminen valtakirjalla tarkoittaa sitä, 
että joku auttaa sinua tuomaan äänesi vaali-
huoneistoon tai äänestyspaikalle. 
Tavallisimmin valtakirja annetaan lähiomai-
selle. Jos et tiedä ketään, jolle voisit antaa 
valtakirjan, voit antaa valtakirjan kunnalli-
selle avustajalle. Ota yhteys vaalitoimiston 
numeroon 08-590 978 00, jos haluat yhteyden 
kunnalliseen avustajaan ja/tai jos tarvitset 
materiaaleja valtakirjaa varten. Avustaja on 
tavattavissa viimeisellä viikolla ennen vaali-
päivää, toisin sanoen 8–12.9. kello 10–16.  
Aika varataan vaalikansliasta.

Lisätietoja käytettävissä olevista vaalili-
puista ja äänestämisestä henkilövaaleissa 
on osoitteessa: www.val.se. Vaalitiedot ovat 
nähtävissä sivustossa useilla kielillä.

lisätietoJa
Upplands Väsbyn kunta: 08-590 978 00
www.upplandsvasby.se
val@upplandsvasby.se
Tukholman läänin lääninhallitus: 
010-223 10 00, www.ab.lst.se
Vaaliviranomaiset, 08-635 69 00, www.val.se

Ota huomioon, että tietoja paikallisesta kan-
sanäänestyksestä on vain verkko-osoitteessa 
www.upplandsvasby.se.

VAALITIEDOT

www.upplandsvasby.se, val@upplandsvasby.se
Stockholm County Council:
010-223 10 00, www.ab.lst.se
Election Authority, 08-635 69 00, www.val.se

Note that information about the local 
referendum is available at  
www.upplandsvasby.se.
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NÄRINGSLIVET I VÄSBY

Väsby Promotion arbetar för att skapa 
bästa tänkbara förutsättningar för före
tagande och entreprenörskap i Väsby. Det 
gör vi genom att erbjuda en mötesplats 
och ett nätverk, men också genom sam
verkansprojekt som Klimat avtal Väsby och 
skolanäringsliv, som vi driver på uppdrag 

NÄRINGSLIVSDAGEN 9 OKTOBER

Kommande aktiviteter
3 september Lunchträff endast för 
samarbetspartners

5 september Kostnadsfri workshop 
om energieffektivisering med energiexpert

7 september Fysingedagen:  
besök slott och natur

10 september Grill och mingelkväll  
på Scandic Lilla Blå

Var med och påverka!

Väsby Promotion är en ideell  
före ning som ägs av sina drygt 350  
med lemsföretag och samverkar  
med kommunen för att skapa tillväxt.  
Som medlem får du tillgång till:

n en mötesplats för nätverkande, affärs

utbyte, kunskap, påverkan och idéutbyte.

n företagens kanal i näringslivs och  

utvecklingsfrågor i Väsby.

n pådrivare i frågor som rör Väsbys 

ut veckling mot en attraktiv småstad. Det 

kan vara frågor som rör kommunikationer/

infrastruktur, skola, bostadsbyggande  

eller stadsutveckling i stort.

n information om Väsby och näringslivet. 

Som medlem drar du nytta av vårt kommu

nikationsarbete som marknadsför Väsby och 

skapar en attraktiv plats vilket lockar fler 
företag och invånare att välja Väsby.

Välkommen som medlem du också! 

www.vasbypromotion.se

Näringslivsdagen är mer än en mötesplats. 
Dagen speglar trender och företagsklimat, 
inspirerar, utbildar, väcker frågor och möjlig 
 gör nya kontakter. Här sammanstrålar 

entreprenörer, politiker, tjänstemän, mark
ägare och andra intressenter för att lyfta 
och disku tera angelägna näringslivsfrågor.

Dagen erbjuder även organiserad 
”speeddating” och ett forum för dialog 
med kom mun  tjänstemän, experter i sina 
respektive om råden från bland annat bygg
lov, restau rang  till stånd, miljö och hälsa. 

Du är varmt välkommen att anmäla ditt 
intresse på www.vasbypromotion.se! n

Om ”Entreprenörskap och  
socialt ansvar”
Fler inser att ”Det goda före-
taget” står sig starkare och är 
mer lönsamt, skapar ett attrak-
tivt varumärke, får fler lojala 
kunder och medarbetare.

av Upplands Väsby kom mun. Då en attraktiv 
plats är viktig marknadsför vi varumärket 
Väsby på www.vasbypromotion.se och  
www.vasbystad.se samt på de digitala  
skyltarna på E4träden.

Ett bra företagsklimat bidrar till att kom
munen blir än mer attraktiv för nya företags
etableringar och att företag växer och anställer. 
Är kommunen attraktiv för företag ökar  
inflyttningen automatiskt vilket medför att 
kommunens skatte bas och intäkter ökar.

I och med detta ökar även medborgarnas 
förväntningar på välfärdstjänster, vilket i sin 
tur bidrar till ett bättre företagsklimat och  
tillväxt i kommunen. n

I maj utsågs Upplands Väsby till 
Sveriges tredje bästa kommun när 
det gäller företagsklimat i Svenskt 
Näringslivs undersökning. Det är ett 
kvitto på att kommunen och Väsby 
Promotion arbetar i rätt riktning för 
att få företag att trivas i Väsby.

Väsby Promotion – för ett attraktivt företagsklimat SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT

Kommunikation
& PR

Plats-
marknadsföring

Nätverk

Samverkans-
projekt

(Klimatavtal, skola mfl)

Etablering
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