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När du lagar mat blir det ofta fett kvar i 
kastruller och stekpannor. Genom att ta 
hand om fettet på rätt sätt kan du bidra 
med en värdefull insats som både för
hindrar stopp i avloppet och gynnar en 
väl fungerande reningsprocess.

De flesta vet att stora mängder fett från 
exempelvis fritöser kan orsaka stopp i 
avloppet och att det därför alltid ska 
samlas i en behållare och lämnas in på 
återvinningscentralen. 

Något som är mindre känt är att även 
mindre mängder fett från exempelvis 
stekning kan orsaka problem. I avloppet 
sjunker temperaturen, vilket medför att 
fettet fastnar på insidan av ledningarna 
och stelnar. Med tiden byggs fettet upp 
till stora proppar som leder till stopp i 
avloppet och risk för både översvämning 
och luktproblem. 

Proppar kan bildas i avloppet under 
diskbänken, i ledningen under golvet och 
i det kommunala ledningsnätet.  

Fett som tar sig hela vägen till renings-
verket riskerar även att skapa oba-
lans i reningsprocessen, varför 
vattnet inte blir så rent som vi 
önskar. n

TIPS! Torka upp fettet 
med hushållspapper 
innan du sköljer ur stek
pannan eller kastrullen. 
Släng pappret i hushålls
avfallet så att det kan för
brännas och energin tas 
tillvara.

Häll inte flytande fett i 
soporna utan samla det exem
pelvis i en använd förpackning 
med skruvlock. 

Större mängder fett samlas i be
hållare med lock och lämnas på återvin
ningscentralen. Fett kan återvinnas som 
råvara till industrin.

LÄTT ATT GÖRA RÄTT

Kommunen har ringat in ett område i Väsby
ån varifrån PCB troligtvis läcker. Den prov
tagning som genomfördes tidigare i år visar 
förhöjda halter av PCB i Väsbyån kring och i 
anslutning till stationshuset.

Strategiarbete kring PCB-läckage
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Polyklorerad bifenyl, PCB, är en grupp 

svårnedbrytbara organiska klorförore-

ningar som började framställas och använ-

das på 1930-talet. PCB användes bland annat 

i transformatorer, kondensatorer och som 

mjukgörare i plaster och fogmassor. Ämnet 

förbjöds på 1970-talet.

Sedan 2013 har kommunen genomfört ett 
antal provtagningar av sediment och fisk i 
Oxundasjön och Väsbyån. Arbetet för att hitta 
källan har nu hög prioritet.

Eftersom källan inte behöver vara en 

verksamhet som pågår idag, utan kan finnas 
kvar från verksamheter som var aktiva på 
1960-talet, pågår ett arbete med att ta reda 
på varifrån det skulle kunna komma. Dess-
utom utreder kommunen hur djupt ned i sjö-
botten gifterna finns och vilka åtgärder som 
behöver genomföras. n
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13 NÄRINGSLIVSBILAGA
Svenskt Näringsliv rankar åter Väsby som en 
av Sveriges näringslivsvänligaste kommuner.

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 Linda Corsvall,
Upplands Väsby Kommun

produktion Contactor Marknadskommunikation AB
redaktör Maria Sjöström, maria@contactor.nu

grafisk form & original  
Contactor Marknadskommunikation

omslagsbild Rosie Alm

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

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

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

NÄRINGSLIVETS VÄSBY

04 BOSTÄDER OCH GRÖNA  
 PARKER

Vidareutvecklingen av stationsområdet 
pågår för fullt. Först på tur står 
Järnvägsparken.

06 VUXEN FÖREBILD
Möt Årets Väsbybo, Jenny Nilsson, som  
engagerar sig för unga tjejers välmående.

07 TRYGG I VÄSBY
En gemensam workshop om trygghet  
resulterade i många konkreta förslag.

08 KULTURENS HJÄRTA
Den 4–6 december är det stor invigning av 
det nya kulturhuset.

10 HÄLSANS PARK
Flera inslag i den nya stadsparken har en 
spännande koppling till Väsbys historia.

11 NY REGEL
Sedan september har barn till föräldra-
lediga, studerande eller arbetslösa  
vårdnadshavare rätt till barnomsorg 30  
timmar i veckan. 

12 NÄRVARO SKAPAR TRYGGHET
Brandkåren Attunda är mycket mer än bara 
en räddningstjänst.

SNABBASTE 
KANALEN
Invigningar, asfalterings  ar bete eller 
vattenavstängning. Genom att följa 
oss på Face book får du alltid den se
naste informationen om vad som är 
på gång i Väsby. 

Vi strävar efter att ha en positiv och 
givande dialog med våra invånare. I 
detta arbete har sociala medier, framförallt Facebook, blivit en allt viktigare plattform. 
Genom att gilla vår Facebooksida kan du snabbt och enkelt följa vad som händer i kommunen. 

Här publicerar vi kontinuerligt information, tips, aktuella händelser och evenemang. 
Givetvis kan du även ställa frågor och lämna synpunkter på vår verksamhet. Alla frågor 
besvaras av vårt kundkontaktcenter Väsby Direkt. n

DAGS ATT MÄTA RADON
För att säkerställa att inomhusluften i din bostad har låg radonhalt är det viktigt 
att genomföra regelbundna radonmätningar. Mätutrustningen kan enkelt bestäl
las via kommunens hemsida eller Väsby Direkt.

Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken. Den kan tränga  
upp genom marken in i bostäder och byggnader. De flesta byggnadsmaterial av sten 
innehåller radon, framförallt blå lättbetong. Gasen kan skada cellerna i våra luft-

vägar och lungor och i värsta fall orsaka cancer.
Vid en radonmätning placeras två spår-

filmsdosor ut i bostaden, en på varje vånings-
plan. Om huset har fler än två plan måste du 
beställa en extra dosa för varje ytterligare 
våning. Kostnaden för en långtidsmätning är 
300 kronor, samt 110 kronor för varje extra 
dosa. Mätningen ska genomföras i minst två 
månader under perioden oktober – april för att 
vara tillförlitlig. 

Har du några frågor angående radonmät-
ning, kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret 
via Väsby Direkt, 08-590 970 00. n
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Bostäder, gröna parker, utegym, träd
gårdstorg och kulturhistoriska byggna
der. Just nu pågår ett intensivt plane
ringsarbete för vidareutvecklingen av 
stationsområdet i Väsby.

Stationsområdet i Upplands Väsby har 
genomgått en enorm utveckling de se-
naste åren. Byggnationen av Messingen 
och det nya kulturhuset har resulterat i 
att kommunen blivit ett nytt och modernt 
kunskaps- och kultursamhälle. 

Men utvecklingen är långt ifrån klar. 
På sikt kommer stationsområdet inne-
fatta bland annat nyproduktion av bostä-
der av varierad karaktär, en förbättrad 
busstation, ett nytt parkeringsdäck och 
en ny förbindelse över järnvägen. Det är 
ett komplext och omfattande utveck-
lingsarbete som kommer att delas upp i 
flera delprojekt. Först på tur står Järn-
vägsparken.

Under dialogmöten som tidigare genom-
förts med invånarna har det framkommit 
många givande synpunkter och idéer 
som tagits i beaktande i planeringen av 
Järnvägsparken. Väsbyborna ser gärna 
att den nya parken innefattar exempelvis 
fler mötesplatser, utökad parkmiljö,  
caféer och en torgmarknad.

– Vi jobbar aktivt för att öppna upp 
området och göra det mer tillgängligt 
och attraktivt för allmänheten. För att få 
en väl avvägd mix av både nytt och gam-
malt har vi ett mycket nära samarbete 
med Väsbyhem, som har för avsikt att 
bygga bostäder i norra delen av planom-
rådet, säger Annica Karlsson, planarki-
tekt på Upplands Väsby kommun.

Åhusen, som de tre föreslagna fler-
bostadshusen kallas, inrymmer 165 nya 
lägenheter. Majoriteten av dessa planeras 
bli studentlägenheter på cirka 25 kvm 
och ungdomslägenheter på 30–35 kvm. 
Resterande lägenheter kommer att bli 

vanliga hyresrätter i olika storlekar.
– Det är en mycket stor efterfrågan 

på hyresrätter i Väsby, framförallt avse-
ende mindre lägenheter. Många ung-
domar har tufft att komma in på bostads-
marknaden idag. Därför känns det extra 
kul att kunna erbjuda dessa yteffektiva 
bostäder i ett centralt läge, precis intill 
stationen, säger Amelie Oskarsson, pro-
jektutvecklare på AB Väsbyhem.

Det nya bostadskvarteret föreslås få 
4–5 våningar med en vindsvåning. Husen 
har en stilren arkitektur med stora föns-
ter som vetter mot en gemensam gård. 
Syftet med den halvöppna utformningen 
är i första hand att stärka tryggheten och 
kontakten med gatan, men även att 
stänga ute buller.

I Järnvägsparken ligger idag flera bygg-
nader med stort kulturhistoriskt värde. 
Detta är givetvis någonting som både 
kommunen och Väsbyhem värnar om.

– Vi kommer att ta fram ett utveck-
lingsprogram där vi undersöker hur vi på 
bästa sätt kan rusta upp och bevara Hen-
riksborg, Villa Korpkulla inklusive förråds-
byggnader, säger Amelie Oskarsson.

I detaljplanen som är ute på samråd 
1/9–13/10 redogör kommunen hur par ken 
kan öppnas upp och göras mer tillgäng-
lig. Bland annat föreslås en aktivitets-
park med utegym, boulebana, lekplats, 
ett trädgårdstorg med plats för tillfälliga 
evenemang samt flera förslag som max-
imerar kontakten med Väsbyån.

– Vi vill även ta bort staketet runt 
Henriksborg och Villa Korpkulla, skapa 
fler sittplatser, anlägga planteringar, 
förbättra belysningen samt förstärka 
promenadstråket längs med Väsbyån, 
säger Annica Karlsson.

Järnvägsparken är en del av det om fatt-
ande projektet Väsby Entré. Arbetet som 
nu har gått in i genomförandeskedet, 
leds av projektchef Anne-Sophie Arbegard. 

Om planprocessen avseende Järnvägs-
parken går som samarbetsparterna  
önskar kan detaljplanen antas av kom-
munstyrelsen våren/sommaren 2016. 
Det innebär att Väsbyhem förhoppnings-
vis kan påbörja byggnationen av de nya 
flerbostadshusen i början av 2017.

Unik mix av  
     nytt och gammalt



  Mot gården har fasaderna stora öppningar vilket 

gör att loftgångarna blir trevliga att vistas på.

  80 studentbostäder kommer att ligga i bygg-

naden som är placerad närmast Väsbyån.

  Amelie Oskarsson, projekt utvecklare på  

AB Väsbyhem och Annica Karlsson, planarkitekt på 

Upplands Väsby kommun.
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– Givetvis är det en klar fördel att vi  
har ett så nära samarbete som vi har 
med kommunen i detta projekt. Vi  
jobbar mot ett gemensamt mål, vilket 
medför att både planering och genom-
förande håller en bra takt, säger  
Amelie Oskarsson. n
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Att ha en vuxen förebild, som lyssnar 
och finns där är oerhört betydelsefullt 
för många ungdomar. Jenny Nilsson  
är en av kommunens eldsjälar som 
osjälviskt engagerar sig för unga Väsby
tjejers välmående.

Fika, samtal, sms eller en kram. Stödet 
Jenny ger ungdomarna är individuellt. 
Det kan vara allt ifrån att följa med och 
träffa olika myndigheter, ha kontakt med 
skolan, ge tips på hur man skriver ett  
cv eller bolla idéer om vad de har för  
mål i livet.

– Det handlar om att finnas där,  
att vara en vuxen förebild helt enkelt.  
För mig och min familj betyder engage-
manget otro ligt mycket. Jag är ange-

lägen om att mina barn lär sig vikten  
av att ge något till andra och att alla kan 
bidra på sitt sätt. 

De flesta tjejerna Jenny har kontakt med 
har hon träffat på någon av sina många 
kvällspromenader runt om i Väsby.

– Jag är född och uppväxt i Väsby och 
tycker att det är en fantastisk plats att bo 
på. Därför känns det extra kul att kunna 
ge något tillbaka till de unga tjejer som 

växer upp här idag. Känslan av att  
kunna påverka någons liv på ett positivt 
sätt är ovärderlig.

I samband med nationaldagsfirandet 
i år fick Jenny ta emot utmärkelsen 
Årets Väsbybo av kommunstyrelsens 
ordförande, Mathias Boman.

– Jag har inte riktigt kunna smälta 
det ännu. Givetvis är jag stolt, rörd och 
oerhört hedrad över att få en så fin 
utmärkelse. Dock anser jag inte att det 
jag gör är speciellt unikt. En kan inte göra 
allt, men alla kan göra något. n
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Förebild för     
      unga tjejer

Vita tak och ny belysning
Just nu pågår en omfattande renovering av vägbroarna på  
Ekebovägen och Husarvägen. Syftet är att förlänga broarnas  
livslängd och samtidigt höja trygghetsaspekten.

Broar har, precis som ett våtutrymme i en fastighet, ett tätskikt med begränsad 
livslängd som nu behöver bytas. Den senaste tiden har även mindre  
skador börjat visa sig på vägbroarna längs Ekebo vägen. 

Renoveringen innefattar också att vägräckena vid samtliga  
broar byts ut mot nya. Släntbeklädnaden av granit hällar intill bron  
vid Husarvägen kommer att fogas om och trasiga betongplattor  
bytas ut. Arbetet beräknas bli klart till mitten på november.

– För att höja trygghetsaspekten i tunnlarna målas taken i tunn- 
larna vita. Vi byter även ut den gamla belysningen till LED, säger Peter Gidlund, 
projektledare inom infrastruktur på Upplands Väsby kommun. n
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I den gemensamma workshoppen som 
kommunen arrangerade deltog repre-
sentanter från ett 20-tal föreningar och 
organisationer, kyrkan och polisen. 
Deltagarna arbetade i grupper utifrån  
ett antal frågor samtidigt som illustra-
tören Karin Grönberg visualiserade 
gruppernas idéer.

Flera av trygghetsförslagen som  
diskuterades involverade aspekter som 
bör tas med redan i stadsplaneringen. 
Det handlar till exempel om att jobba 
med belysning i tunnlar och mörka 
områden, samt att blommor och affi-
scher med människor ger en uppfattning 
om ökad trygghet. 

– Workshoppen gav oss många  
bra förslag som vi kan ta med oss i vårt 
arbete för att skapa ett tryggare sam-
hälle. Vi behöver hitta sätt för alla att 
hjälpas åt, säger Maria Röstberg, t.f. 
kultur- och fritidschef på Upplands 
Väsby kommun.

Flera av representanterna anser att  
det är viktigt att jobba med trygghet och 
värdegrund redan i skolan. Dessutom 
diskuterades eventuella bidrag till för-
eningar och ideella organisationer för att 
främja deras arbete. 

– Det är bara tillsammans med alla  
olika aktörer i samhället som vi kan göra 
Väsby tryggt. Därför är det extra roligt 
att så många av våra engagerade fören-
ingar och medborgare fanns på plats för 
att dela med sig av sina tankar, säger 
Ann-Christin Martens (S), t.f. ordförande 
i kommunstyrelsen. n

TRYGG I VÄSBY
Förbättrad belysning, utökat trygg het och värdegrundsarbete i skolan samt bidrag 
till föreningar och ideella organisationer. Detta var några av de konkreta förslag 
som framkom under en gemensam trygghetsworkshop i Messingen.
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Fredagen den 4 december rullas röda 
mattan ut framför Väsbys kulturhus.  
Då går nämligen startskottet för en 
färgsprakande invigningshelg fylld av  
roliga och intressanta aktiviteter för 
hela familjen.

Många Väsbybor har säkert följt bygg-
nationen av det nya kulturhuset med  
nyfikenhet. Just nu finslipas de sista de-
taljerna både utvändigt och invändigt. I 
slutet på oktober, mer än en månad 
innan invigningen, beräknas allt vara 
klart. Sedan i början på september är det 
dock möjligt att få en inblick av husets 
kärna. Genom fönstren skymtas näm-
ligen ett stort rött hjärta som är kultur-
husets nya symbol och som kan asso-
cieras till passion och starka känslor.

– De känns jättespännande att  
välkomna alla Väsbybor att ta del av och 
uppleva husets unika möjligheter. Kul-
turhuset kommer att bli en fantastisk 
arena, i ett mycket attraktivt läge. En  
ny mötesplats för kulturaktiviteter för 
alla åldrar, säger Maria Röstberg, till-
förordnad kultur- och fritidschef på  
Upplands Väsby kommun.

Intresset för kulturhuset är stort. 
Hittills har många föreningar hört av sig 
för att undersöka möjligheten för res-
pektive verksamhet att arrangera olika 

KULTURENS  HJÄRTA
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Håkan Nesser, foto: Caroline Andersson

foto: Upplands Väsby kommun
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evenemang såsom teaterföreställningar, 
dansuppvisningar och konserter.

– I första hand vill vi att kulturhuset 
ska erbjuda lokala verksamheter en 
möjlighet att nå ut till en bredare publik. 
Men vår ambition är även att locka stora 
och små aktörer från andra delar av 
landet, säger Maria Röstberg.

Vid planeringen av kulturhuset hölls  
en medborgardialog med kommunens 
invånare, då det framkom att en stor 
scen stod högst på önskelistan. Det  
efterfrågade scenrummet är byggna-
dens hjärta. Tack vare de flyttbara gra-
dängerna är lokalen väldigt flexibel. Med 
gradängerna på plats kan en sittande 
publik på cirka 300 personer titta på  
exempelvis en teaterföreställning eller 
dansuppvisning. Vid större konserter 
kan upp till 500 personer komma och 
lyssna på lokala musikskolan eller var-
för inte favoritartisten.

Att utveckla och skapa goda förutsätt-
ningar för ett rikt kulturutbud är mycket 
viktigt för Upplands Väsby kommun. När 
kulturhuset nu invigs faller den sista 
pusselbiten på plats.

Messingen blir ett komplett hus för 
utbildning och kultur. Här finns något  
för alla, två gymnasieskolor, bibliotek, 
café, restaurang, konferenslokaler, 

idrottshall, gym och dansstudio. 
Kulturhuset och Messingenhuset 

kommer ha en gemensam huvudingång 
från torget. Den nya byggnaden kommer 
även att ha en ingång från Centralvägen.

– Öppettiderna kommer till stor del 
att vara detsamma, men vid enskilda 
evenemang kan kulturhuset hålla öppet 
senare kvällstid. Just nu pågår rekryte-
ringen av en Messingenchef som kom-
mer att ha det övergripande ansvaret för 
hela Messingen, samt en producent som 
ansvarar för att fylla kulturhuset med 
olika evenemang. säger Maria Röstberg.

För Väsbys ungdomar är även ett annat 
spännande projekt på gång. Kulturhuset 
VEGA, som tidigare huserat i lokalerna 
på Centralvägen 9, kommer under hös-
ten flytta hela sin verksamhet till gula 
villan i Suseboparken. 

Just nu pågår en omfattande renove-
ring av den gamla direktörsvillan. Huset 
kommer att ge ungdomarna en unik  
möjlighet till kulturskapande i ett attrak-
tivt och centralt läge. n

KULTURENS  HJÄRTA

STORSLAGEN 
INVIGNING

Under den tre dagar långa  
invigningen, 4–6 december,  
bjuds alla Väsbybor på mängder 
av programpunkter som visar  
upp kulturens bredd.

 

FREDAG 4 DECEMBER

✹ Eldshow
✹ Bandklippning
✹ Süperstar Orkestar spelar vid  

invigningen.
✹ Svensk-Thailändska Kultur föreningen 

vid pausen.
✹ Musikunderhållning – Musik skolan, 

musikklasser och Väsby Symphonic 
Band.

✹ Nassim al Fakir är konferencier  
under galakvällen.

 

LÖRDAG 5 DECEMBER

✹ Konstutställning av barn och ungdomar.
✹ Kulturmässa.
✹ Barnteater – Spöket Laban/ 

Boulevardteatern.
✹ Skapande verkstad för barn. Tema: 

Skrotverkstad av Jebbah Art Box. 
✹ Musikuppträdande av Musikskolan.
✹ Författarlunch med Jenny Lind – 

”Fråga bibliotekarien”. 
✹ Författarsamtal med Jonas Hassen 

Khemiri och Zinat Pirzadeh. 
✹ Tipspromenad för barn.
✹ Afternoon tea med Harva Jazz och 

lärarbandet ”The teachers”.
✹ Visning av lokaler – Matts Ingman, 

arkitekt.
✹ Dansuppvisning: Dansresan.
✹ Prova på dans.
✹ Författarkväll med Håkan Nesser.
✹ Dans, musik och underhållning.  

Ungdomar från Vega uppträder.
✹ Önskebrunnen finns på plats – det  

vinnande förslaget genomförs!
 

SÖNDAG 6 DECEMBER

✹ Körkonsert med jultema. Musik-
skolan, Frestakören, Väsbykören.

✹ Caroline af Ugglas är konferencier 
under eftermiddagen.

Zinat Pirzadeh, foto: M
åns D

ohns
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Underbart, harmoniskt och välplanerat 
in i minsta detalj. Lovorden strömmar 
in avseende över Väsbys nya stadspark. 
Vad många inte känner till är den in
tressanta kopplingen mellan parkens 
gestaltning och Väsbys historia.

Hälsans park, som invigdes 29 augusti, 
har på kort tid blivit mycket populär. 
Väsbyborna har själva varit med och ut-
format parken genom att lämna förslag 
till en medborgarbudget på vad som 
skulle finnas i parken. Här återfinns 
bland annat ny lekutrustning, grillplat-
ser, boulebana, en stor gunga, tränings-
redskap och pingisbord.

– Det är jättekul att vi har kunnat  
förverkliga så många av medborgarnas 
önskemål inom en förhållandevis snäv 
budget. Vi är medvetna om att invånarna 
även önskar tillgång till en toalett, fler 
sittplatser och ett café i anslutning till 
parken så det är något vi kommer titta  
på framöver, säger Nils Odén, stadsträd-
gårdsmästare i Upplands Väsby kommun.

Mitt i parken står tre fantastiska trä-
skulpturer skapade av motorsågs skulp-
tören Torbjörn Lindgren. Statyerna är  

utformade av tre sjuka träd som inte 
kunde räddas.

– Vi ville inte ta bort dem helt utan 
valde att skapa något annorlunda som 
symboliserar Väsbys unika historia, 
säger Nils Odén.

De tre statyerna representerar sock-
narna Ed, Fresta och Hammarby, som 
historiskt utgjorde Väsby kommun.  
Eds kyrka är tillägnad Sankt Olov, Heliga 
Birgitta som av många anses vara född i 
Fresta och Sankt Jakob är en symbol för 
pilgrimsvandringar som kopplas till 
Hammarby. Intill skulpturerna slingrar 
sig en porlande bäck som föreställer  
livets resa.

– Källan högst upp representerar 
födseln. De efterföljande vattenfallen 
visar livets olika skeenden, barndomen, 
tonåren och vuxenlivet. En vass sten lite 
längre ner i bäcken symboliserar kniv-
skarp konkurrens. Mini-dammen däref-
ter motsvarar den första stora livskrisen. 
Bäcken mynnar slutligen ut i Näckros-
dammen som symboliserar döden. Där-
efter pumpas vattnet upp till källan högst 
upp igen, vilket kan om man så vill ge stalta 
återfödelse, säger Nils Odén. n

TRE HELGON  
OCH LIVETS RESA
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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 GISenhet 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 I och med att byggnation sker 
utmed Hasselgränd kommer gatan 
att numreras 3–9. Det befintliga 
LSS-boendet längst in på gatan, med 
tidigare adress Hasselgatan 3, har 
ändrats till Hasselgränd 9.

n De flerbostadshus, Skanska 
BoKlok, som är under byggnation i 
Östra Frestaby har fått adresserna 
Ekebyvägen 6–12, Igelvads stråket 37, 
Runhällsgatan 17–23, Fresta norra allé 
8–18, Theodors gränd 2–10, Igelvads-
stråket 7–21 och Fridasgränd 1.

n Den nyproduktion som AB Väsby-
hem bygger utmed Holmvägen har fått 
adresserna Holmvägen 22 A–E och 
Väsbyvägen 26 A–K.

n Den nyproduktion som AB Väsby-
hem bygger söder om Sigma har fått 
adresserna Hammarbyvägen 2–4 och 
Hjortvägen 1–5.

Glädje och  
språkutvecklande
Den 1 september infördes en ny regel  
i Upplands Väsby kommun för barn  
med föräldralediga, studerande eller 
arbetslösa vårdnadshavare. Regeln 
innebär att alla barn har rätt till barn
omsorg 30 timmar i veckan.

En av förskolans och den pedagogiska 
omsorgens viktigaste uppgifter är att 
lägga grunden för ett livslångt lärande. 
Här ska barnen ha möjlighet att växa och 
utvecklas i en trygg och lärorik miljö 
medan vårdnadshavarna arbetar, stude-
rar, söker arbete eller är föräldralediga. 
För familjen Elmir är den nya 30 tim-
marsregeln mycket efterlängtad.

– Det här är ett positivt steg i rätt 
riktning. Tidigare hade vår treårige son 
endast rätt att vistas på förskolan 15 
timmar i veckan, fördelat på tre eller 
fyra dagar. Vi märkte tydligt att Amir inte 
mådde bra av detta. Han utvecklades 
inte i samma takt som de andra barnen, 
framförallt språkmässigt. Eftersom han 
gick hem tidigare än alla andra barn och 
var hemma en eller två dagar i veckan 
hade han svårt att bli närmare kompis 
med de andra, säger Azzeddine Elmir.

Azzeddine arbetar som lärare i  
franska på en skola på Lidingö. Frun 
Latifa är just nu föräldraledig med dot-
tern, Serine 1 år, men hon planerar inom 
kort att komplettera sin ekonomutbild-
ning med ytterligare några kurser. 
Under hösten hoppas paret därför att 
dottern ska få en plats på förskolan 
Ringblomman, där storebror Amir går.

– Förskolan är en pedagogisk verk-
samhet som är otroligt viktig för våra 
barn. Vi är jättenöjda med vår förskola. 
Amir har utvecklats enormt under de 
senaste veckorna när han fått tillbringa 
mer tid med sina kamrater och pedago-
ger. Han är jätteglad, det riktigt lyser om 
honom när vi hämtar honom på efter-
middagarna. Dessutom kommer han 
dagligen hem och har lärt sig nya ord, 
säger Azzeddine Elmir. n
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Hembesök, utbildning av skolelever, 
fotbollsturneringar och löpning. Detta 
är några av de olika insatser Brand
kåren Attunda arrangerar för att skapa 
ett tryggare och säkrare Väsby.

Attunda är till skillnad från många andra 
brandkårer så mycket mer än bara en 
räddningstjänst.

– Vårt uppdrag är att skapa ett säkrare 
samhälle för alla kommunens invånare. 
Vi finns självfallet på plats vid akuta  
händelser såsom bränder, trafik olyckor 
och andra räddningsinsatser. Men vi 
lägger även stort fokus på upp sökande 

insatser i form av hem-
besök och att utbilda 
barn och ungdomar i 
brandsäkerhet, säger Ida 
Texell, räddningschef 
och förbundsdirektör för 
Brandkåren Attunda.

JUST HEMBESÖKEN är något som mot-
tagits mycket positivt av kommunens in-
vånare. Projektet inleddes vid årsskiftet 
och hittills har över 650 boende i Smedby 
fått besök. På sikt kommer projektet 
omfatta fler bostadsområden. Näst på 
tur är Sigma. 

Vid hembesöken har invånarna en 
unik chans att ställa personliga frågor 
och funderingar om brandsäkerhet. På 
plats visar brandmännen även hur en 

brandsläckare fungerar och infor merar 
om hur man kan testa sin brandvarnare. 
Hembesöken föregås alltid av lappar i 
portuppgångarna eller brev lådorna en 
vecka i förväg.

– Syftet med besöken är att få kom-
muninvånarna att känna sig tryggare, bli 
medvetna om de risker som finns i 
hemmet, samt kunna agera i händelse 
av en olycka. En hel del olyckor kan för-
hoppningsvis undvikas om fler invånare 
har bredare kunskaper om brandsäker-
het, säger Thomas Liljedahl, distrikts-
chef för Upplands Väsby brandstation.

FÖR ATTUNDA ÄR DET VIKTIGT att möta 
Väsbyborna i vardagen. Varje år åker de 
ut till samtliga skolor i kommunen för att 
utbilda elever i årskurs 5 och årskurs 8. 
Dessutom finns man på plats vid olika 
typer av evenemang. I somras var de 
närvarande under Väsby Rock Festival, 
deltog i fotbollsturneringar samt i olika 
löpaktiviteter i Väsbys motionsspår. 

– Vi har en mycket bra dialog med 
kommunen i alla frågor som berör 
trygghet och säkerhet. Har vi några 

synpunkter på något 
som behöver åtgärdas i 
förebyggande syfte  
så tar säkerhetschefen 
itu med detta omedel-
bart, säger Thomas  
Liljedahl. n

Brandkårens närvaro  
skapar trygghet
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HELGAVSLUTNING Oktober är sista månaden för i år då  
Gunnes gård har öppet på helgerna. Passa på att komma förbi och 
säga ”Hej då” till alla djur. när: 24–25 okt, 10.00–16.00 
var: Gunnes gård, arrangör: Gunnes gård

MUSIKSKOLAN LIVE!

Är du nyfiken på hur musikskolan 
låter just nu? Kom och lyssna när 
våra elever spelar låtar de gillar  
i en avslappnad atmosfär.
när: 20 okt och 17 nov, 19.00
var: Messingens café
arrangör: Upplands Väsby 
Musikskola

MINITIMME

Varje fredag händer det något 
kul på biblioteket för barn mellan 
2 och 5 år. Det kan till exempel 
vara knattebio eller sagostund 
med efterföljande pyssel.
när: 10.00–11.00 (ej 6 november)
var: Biblioteket
arrangör: Biblioteket

På www.mittvasby.se hittar du fler 

aktuella evenemang och kan även 

tipsa om dina egna favoritaktiviteter.

SMÅSTUND På tisdagar är alla med småbarn varmt välkomna 
till biblioteket för att rimma, ramsa, sjunga och leka med ord och 
ljud. Passar bäst för barn mellan 6–15 månader. 
när: 10.00 (ej 27 oktober), var: Aktivitetsrummet i biblioteket 
arrangör: Biblioteket

”GUBBAR OCH RESTA  
STENAR”

Kom och hör arkeolog Michael 
Olausson berätta om det fort-
satta utgrävningsarbetet vid 
Runsa Fornborg. 
när: 15 nov, 13.00
var: Ladugården,  
Hembygdsgården
arrangör: Upplands Väsby  
Hembygdsförening

30 x 30

Att arbeta på en kvadratisk yta 
sätter konstnärer på prov och 
ställer höga krav på komposi-
tionen. Passa på att besöka vår 
populära jurybedömda salong 
som omfattar måleri, skulptur, 
teckning, textil, foto och grafik. 
när: 24 okt–15 nov
var: Väsby Konsthall
arrangör: Väsby Konsthall

På Väsbys fritidsgårdar arrangeras det flera roliga  
aktiviteter för dig som är hemma på höstlovet. 

Klä ut dig i din allra läskigaste utstyrsel och kom på de fyra fritids
gårdarnas gemensamma halloweendisco, fredagen den 30 oktober. 
Discot äger rum mellan 20.00 och 01.00 på Grimbogården.

Kvällen därpå, lördagen den 31 oktober är det spöktema på 
Smedby gården. Vågar du gå på en kuslig spökvandring? Om vädret 
tillåter grillar vi hamburgare. Fritidsgården har öppet 1900– 2300.

Håll utkik på anslagstavlorna på respektive fritidsgård för  
fler lovaktiviteter. n

Disco och spökvandring
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NÄRINGSLIVETS VÄSBY

Det har varit härliga dagar såhär i början av 
hösten när två nyligen släppta rankingar vitt-
nar om att Upplands Väsbys näringslivs-klimat 
återigen bekräftas vara ett av Sveriges allra 
bästa. Bakom detta ligger bland annat ett gedi-
get arbete där samverkan mellan Upplands 
Väsby kommun och Väsby Promotion har 
varit en framgångsfaktor. 

Ett bra företagsklimat behövs för att en 
kommun ska vara attraktiv för företag. Bara 
så skapas nya jobb i kommunen och därmed 
får kommunen skatteintäkter. Pengar som 
kommunen behöver för att erbjuda bra 
skolor, barnomsorg och annan service till 
Väsbys invånare. 

Vi på Väsby Promotion träffar dagligen 
olika företag som verkar i kommunen och i 
detta arbete har också framkommit att viljan 
att bidra till ett bättre samhälle är stor. Det 
finns flera goda exempel på där företag aktivt 
tar ett socialt ansvar, exempelvis Grannstöds-
bilen, som finansieras av flera olika 

Väsby befäster positionen, här finns 
ett av Sveriges bästa företagsklimat

”Näringslivets Väsby” ges ut 
av Väsby Promotion
Adress: Kanalvägen 10 C, 
194 61 Upplands Väsby

Klimatfrågor högst på agendan hos Wäsby Golf

Telefon 08-590 327 00
E-post info@vasbypromotion.se
Hemsida www.vasbypromotion.se

Ansvarig utgivare: Katarina Barter
Redaktörer: Ylva Källstedt och Katarina 
Barter om inget annat anges

Redan 2010 tecknade Wäsby Golf  
kommunens initiativ Klimatavtal Väsby och  
klubben har under många års tid arbetat för 
att effektivisera anläggningen och sänka  
energianvändningen.  

– Vi startade med energireduktions- 
programmet samma år som vi tecknade 
Klimatavtal Väsby och har sedan dess sänkt 
elförbrukningen med ca 100000 kWh säger 
Ragnar Bronäs, t.f. klubbchef för Wäsby Golf.

Samtidigt som arbetet med energi- 
reduceringen pågått har Wäsby Golf också  
konverterat golfbilar och arbetsfordon från 
bensin/diesel till el- och/eller elhybrid och 
metodiskt arbetat med att förbättra  
isoleringen i de många byggnaderna. 

– Konvertering från elpannor till berg-

värme ger direkt resultat och vi har nu  
värmepumpar i de byggnader där vi kan ha 
det, konstaterar Ragnar och fortsätter:

– När vi fick höra om Klimatavtal Väsby 
var det självklart för oss att gå med. Inom 
Klimatavtal Väsby finns bra möjligheter till 
kunskapsutbyte och dessutom är det viktigt 
att visa att vi som företag tar ansvar. Vi har 
många åtgärder kvar att genomföra, bl.a. ökar 
vi våra egna vattenmagasin för att kunna åter-
använda dagvatten för bevattning. Målet är att 
bli självförsörjande utan att behöva köpa fint 
dricksvatten från Norrvatten.

För en anläggning som Wäsby Golf faller  
det sig helt naturligt att aktivt jobba med 
uthållighetsfrågor och man har börjat titta på 
ifall solenergi är ett realistiskt nästa steg. n

Väsbyföretag, som syftar till ett tryggare 
Väsby. Inom ramen för Klimatavtal Väsby, som 
Väsby Promotion driver, tar företag ansvar 
för att sänka sin energi- och klimatpåverkan. 
Ett annat exempel är att många företag vill 
och kan bidra genom kompetensöverföring 
och inspirationsföreläsningar på skolorna, 
vara mentor till elever eller ta emot studie-
besök.

Socialt ansvar och entreprenörskap är 
också temat för årets näringslivsdag den 22 
oktober där bland annat Stefan Hyttfors, 
ursprungligen från Väsby och utsedd till Årets 
Talare, kommer att medverka. Det blir en 
inspirerande dag med möjlighet till att knyta 
nya kontakter och utöka sitt nätverk. 

I Väsby har samverkan mellan kommun 
och näringsliv främjat dialog och förståelse 
vilket i sin tur har bäddat för tillväxt. 

Katarina Barter, 
Verksamhetschef för Väsby Promotion

Ragnar Bronäs framför en av fem eldrivna bilar som 
används för banunderhåll. Huset i bakgrunden, där kon-
ferensverksamhet bedrivs, har efter bl.a. konvertering till 
bergvärme och fönsterbyte minskat energiförbrukningen 
från ca 65000 till ca 20000 kWh.
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Årets talare kommer från Väsby

Stefan Hyttfors är uppvuxen i Väsby och 
redan som 13-åring började han tjäna sina 
egna pengar. 

– Jag kom tidigt att bli intresserad av 
nyhetsfotografering. Som tonåring åkte jag 
ut på olika idrottsevenemang och efteråt 
sålde jag bilderna till olika lokaltidningar. När 
jag var 15 år sålde jag för första gången en 
bild till Expressen och sedan var det kört, 
säger Stefan och skrattar. 

Ja, när tiden som elev på Bollstanäs skola 
och sedan Grimstaskolan var slut och det var 
dags att börja på gymnasiet hade Stefan 
skaffat sig bra kontakter på Expressen. 
Därför ville han hellre hänga på redaktionen 
än gå i skolan. Efter knappt en termin på 
gymnasiet hoppade han av och började 
istället jobba som fotograf. 

– Jag har alltid velat komma ut i världen 
där det händer. Jag blir lätt uttråkad om det 
är samma sak dag ut och dag in, säger han. 

I 12 års tid arbetade Stefan Hyttfors som 
fotograf, varav han under fem av dem bodde 
i New York. Främst kom uppdragen från 
svenska tidningar och då Stefans 
arbetsområde täckte hela Nordamerika kom 
det att bli det många och långa resor. 
Situationen blev ohållbar när första barnet 
kom så år 1998 bestämde sig Stefan och hans 
fru sig för att flytta hem till Sverige igen. Efter 
något år med en del fotografuppdrag och 
ekonomistudier vid sidan om, startade Stefan 
eget företag tillsammans med några bekanta. 

– Vi drev en PR-byrå med konsult- 
verksamhet, det gick väldigt bra men som jag 
sa - jag blir lätt uttråkad. Efter 7 år var jag 
mätt på det och ville göra något annat. Det 
blev några föreläsningsuppdrag lite här och 
där, medan jag funderade på vad jag ville göra. 
Efter ett tag märkte jag att förfrågningarna 
bara ökade och de senaste fyra åren har jag 
bara ägnat mig åt att föreläsa, säger Stefan.

Stefan Hyttfors föreläsningar är både 
underhållande och utmanande då Stefan 
inspirerar genom att måla upp framtidsbilder 
inom olika områden för publiken. Flera 
gånger i veckan pendlar han till Arlanda och 
åker ofta igenom Väsby men hinner nästan 
aldrig stanna till. På Näringslivsdagen i år får 
dock Väsby återbesök på riktigt. 

– Som föreläsare gör jag egentligen 
samma sak som när jag jobbade som fotograf; 
jag berättar en historia. Men då berättade jag 
med bild och nu kommer jag berätta med 
ord. På Näringslivsdagen kommer jag att 
prata om nya sätt att lösa nya problem. Ibland 
kan det vara så att nya problem kräver nya 
lösningar som inte har provats förut. Med 
tanke på all teknik vi har idag, finns det  
mängder med lösningar som vi tidigare inte 
har provat. Det ska bli jättekul att komma 
tillbaka till Väsby där allt började för mig, 
avslutar Stefan. n

Möt Stefan Hyttfors som förra året utsågs till Årets talare. Den 22 oktober föreläser han i 
Väsby på Näringslivsdagen, för företag. Boka din plats på www.vasbypromotion.se
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NÄRINGSLIVETS VÄSBY

Företagen ger Väsbys 
företagsklimat högsta betyg
I snitt har 8 av 10 företagare i Sverige någon 
gång kontakt med sin kommun. Genom att 
kommunen ger bra service och bidrar med 
sin kunskap kan det lokala näringslivet stärkas 
på många sätt. Kommunen kan inte påverka 
allt men genom att bland annat ge utrymme 
till företagande inom traditionellt offentliga 
verksamheter, ha snabb ärende-hantering 
och ge bra bemötande kan  
kommuner underlätta för företag att växa.  

Plats 9, företagsklimatsranking 
Svenskt Näringsliv

En gång om året släpper Svenskt 
Näringsliv sin årliga ranking över företags-
klimatet i Sveriges kommuner. I år backar 
Upplands Väsby något i den totala rankingen 
och hamnar på plats 9 (plats 3, 2014), men på 
flera punkter har resultatet höjts och  
kommunen ligger stabilt topp 10 efter de 
senaste årens rankingplaceringar.

Rankingen från Svenskt Näringsliv består 
av två delar; enkätsvar från företag och  
statistik från SCB och UC. I den senare delen 
har Upplands Väsby legat stabilt i toppen 
under flera år vad gäller både marknads-
försörjning och kommunens verksamheter 
utlagd på entreprenader.

- Vi är glada att Väsby ännu en gång når 
målet och placerar sig bland de tio bästa  
kommunerna i Sverige gällande företags- 
klimat. Det här är ett kvitto på att företagen 
trivs i Väsby. Rätt förutsättningar finns här 
för att skapa tillväxt och arbetstillfällen. I 
Väsby finns vad som krävs för att möta fram-
tidens utmaningar, säger Ethel Capelle,  
ordförande Väsby Promotion och hotell-
direktör Scandic Infra City.

Plats 1, Sveriges kommuner och  
landsting (SKL)

I SKLs ranking får Upplands Väsby motta 
den ädlaste valören i och med sin förstaplats 
i kategorin kommuner med fler än 40 000 
invånare. SKLs resultat baseras på fem olika 
områden; bygglov, serveringstillstånd, mark-
upplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt brand-
skydd. Resultatet hamnar i en NKI-ranking 

(nöjd kundindex) och i år hamnade Upplands 
Väsby på en total ranking om 74 poäng, vilket 
är första plats bland större kommuner och 
sjätte plats totalt.

– Här i Väsby finns ett mycket gott sam-
arbete mellan näringsliv och kommun som 
syns i resultatet. Väsbys företagsklimat är i 
topp och vi ser att kommunen har en öppen 
dialog och lyssnar till företagens behov. Vi  
välkomnar fler företag att välja Väsby för sin  
etablering, säger Katarina Barter, verksam-
hetschef för Väsby Promotion. 

En av de som har haft kontakt med 
Upplands Väsby kommun är Anita Magnusson, 
som äger och driver blomsterbutiken 
Blomsterpinglan på Centralvägen. 

– Jag hade kontakt med kommunens 
bygglovsenhet gällande några regelfrågor och 
jag fick direkt komma i kontakt med rätt 
person som kunde ge mig svar omgående. Jag 
är jättenöjd, säger Anita Magnusson. 

Även arrangörerna bakom Väsby Rock 
Festival är väldigt nöjda med hanteringen av 
deras ärende inom marketablering. 

–  Tack vare kommunens goda service 
har vi kunnat arrangera Väsby Rock Festival 
tre år i rad här i Väsby, säger Madeleine Svärd 
från Micza Event. n

Anita Magnusson, som driver Blomsterpinglan, 
är en av de många företagare i Väsby som ger 
Upplands Väsby kommun högsta betyg

Entreprenörskap 
i utbildningen
Den 24 september arrangerade Väsby 
Promotion tillsammans med Ung 
Företagsamhet, UF, en halvdagsutbildning 
om entreprenörskap i utbildningen för 
pedagoger i Väsby. 

- Entreprenörskap  är ett ganska  
luddigt begrepp när det kommer till 
undervisning så det var jättebra att få det  
konkretiserat. Dessutom fick vi under-
visningsmaterial som jag kommer att 
använda framöver med mina elever, sa en 
av de deltagande lärarna efter avslutad 
utbildning. 

Den här gången var det 10 pedagoger 
från olika skolor, såväl kommunala som 
fristående, som hade tagit chansen att 
delta utbildningen. n

Företagen inspirerar 
gymnasieelever
Den uppskattade föreläsningsserien som 
Väsby nya gymnasium arrangerar tillsam-
mans med Väsby Promotion fortsätter 
under hösten. Eleverna får vid tre tillfällen 
möjlighet att lyssna till olika näringslivs-
representanter för att bl.a. inspireras när 
det gäller vidareutbildning och yrkesval. 
Den 24 september var första tillfället för 
hösten, och det var Rusta som kom på 
besök. 

– Det var jättekul att få komma hit, 
eleverna var så engagerade! Jag kommer 
gärna fler gånger, säger Louise Ramel, HR 
Business Partner från Rusta. 

Även Peabskolan fick besök den 30 
september. Då eleverna läser en kurs 
inom entreprenörskap passade det  
perfekt, och det var många av dem som 
hade frågor till föreläsarna efteråt. 

– Att bidra och stärka eleverna inför 
framtida yrkesliv är viktigt, både för oss 
som företag och samhället i stort, säger 
Anders Hellman från BoKlok som var en 
av föreläsarna på Peabskolan. n
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