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MATHIAS
HAR ORDET

 et behövs mer
D
rock ’n’ roll i svensk politik
FOTO: ROSIE ALM

N

är jag såg Europe spela på Stadion
för ett antal år sedan utbrast ban
dets sångare Joey Tempest: ”Det
är otroligt, vi är några helt vanliga
k illar från Upplands Väsby som har förverk
ligat vår dröm.”
Det är något speciellt med de orden. De har
etsat sig fast.
Jag vill att alla ska kunna förverkliga sig
själva. Det driver mig politiskt. För mig hänger
det ihop med en politik för rättvisa, sats
ningar på skolan, förskolan, sommarjobb och
arbetet för mänskliga rättigheter.

MÅNGA GÅNGER BÖRJAR vägen mot det goda
samhället i skolan. Det är där som drömmar
formuleras och människor möts. I boken
Väsby – där färgstarka människor möts,
berättar Joey Tempest om sin skolgång:
”Det starkaste minnet är från Runbysko
lan, där Magnus Lindberg vikarierade som
musiklärare under en period. Han lånade ut
sin gitarr till mig på rasterna och erbjöd mig
att åka på turné med honom när jag bara var
13 år gammal. Jag tackade nej, men jag har
aldrig glömt hur han inspirerade mig”.
”Vi lyssnade på rockplattor under lektio
nerna, pratade musik och ofta tog han fram
gitarren, spelade och sjöng egna låtar inför
klassen. Det gav mig väldigt mycket”, fort
sätter Joey Tempest.
Det var på skolbiblioteket som den unge
sångaren Joakim Larsson, hittade Shake
speares bok The Tempest. Ja, ni förstår.

Jag vill att alla ska kunna förverkliga
sig själva. Det driver mig politiskt.
NÄR SAMHÄLLET ÄR som bäst funkar det som
olja i maskineriet. Då driver det på positiva
processer och hjälper människor att förverk
liga sina drömmar.
Det behövs mer rock ’n’ roll i svensk politik.
Mer kött och blod, rökmaskiner och pyrotek
nik. Jag vill att politiken ska beröra och krypa
under skinnet. Öppna människors ögon och
bidra till att förverkliga drömmar. Det kom
mer jag fortsätta att jobba för.
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Mathias_Bohman

MATHIAS BOHMAN (S)

ordförande i kommunstyrelsen

kort och kärnfullt som etsar sig fast för
evigt. Bilden om ordet tillit är brilliant.
Klokt och poetiskt vackert.
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Mathias Bohman

•

Tre snabba frågor:
Vad lärde du dig senast?
Min senaste aha-upplevelse fick jag
under en föreläsning där Lennart
Koskinen, tidigare biskop i Visby, visade
på att ”tillit” är samma ord oavsett om du
läser det från höger eller vänster. Vissa
föreläsare kan tala en halv dag, utan att
något fastnar. Andra kan leverera något

mathiasbohman

Vad betyder lärande för dig?
För mig står lärande för nyfiken
het, stolthet, frihet och vägen mot
självförverkligande.
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Varför är det viktigt att
fortsätta lära genom livet?
Människor och värderingar förändras med tiden. Det bästa sättet att
möta förändring och nya utmaningar är
genom att ständigt lära sig nya saker och
generöst dela med sig av sina erfaren
heter och kunskaper till andra.
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Magasinet för oss i Upplands Väsby
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hejvasby@upplandsvasby.se

Vad lärde du dig senast?
Det senaste jag lärde mig var byta
packning på en kökskran. Anna

Att namnet Väsby egentligen är på fel
plats... Helena

Att ordet oförvägen betyder modig.
Ett fint och konstigt ord som jag nu
ska börja använda. Ingela
Hur man packar och blåser upp en
packraft, hur man använder björnspray
och att byta växlar på en gammal
cykel. Tack Youtube! Johan
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På omslaget:
Soledad Quintana,
barnmorska på Väsby
ungdomsmottagning.
Foto: Bo Svensson

Söndag
18 september
Vi firar namnet Väsby
och järnvägen 150 år
sid

36

V

älkommen till det första numret av
Hej Väsby, kommunens tidning till
och för alla som bor eller verkar
i Upplands Väsby. Det händer otroligt
mycket i kommunen nu. Många människor
och företag flyttar hit från både när och
fjärran, det byggs bostäder och infrastruktur och förvandlingen från en förort att
passera till en attraktiv småstad är i full
gång.
Dessutom händer det hela tiden spännande och intressanta saker mellan alla de
människor som bor eller arbetar i Väsby.
Detta vill Hej Väsby berätta om så att alla ni
läsare får bättre koll på det som är på gång.
För ju mer man vet, desto mer kan man
vara med och påverka.
Vår dröm är att alla 42 000 medborgare
i Väsby, och alla 9 000 som åker hit för att
arbeta verkligen ska gilla Upplands Väsby
lika mycket som vi gör. Allt börjar ju med
kunskap, därför kallar vi Hej Väsbys första
nummer för ”det lärande numret”.
Vi hoppas att du lär dig åtminstone en ny
sak av att bläddra igenom Hej Väsby!

14 Gunnes gård
Lärande om människa,
djur och natur

29 Cykla

Trampa bakåt i tiden!

13 Dags för picknick!

Välkommen till Hej Väsby!
Vilka vi är som gjort den första
Hej Väsby ser du på vänster sida

Redaktionen

PS. Skriv, mejla, ring in och berätta vad
du lärde dig, vad du tycker om tidningen
eller vad du vill att vi ska skriva om i nästa
nummer som kommer i höst. DS.

Tips om trevliga picknickställen

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby
Besöksadress: Dragonvägen 86
Telefonnummer: 08-590 970 00
E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

facebook.com/upplandsvasby
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KALENDARIUM
På kommunens webbplats publiceras mer
information om aktuella evenemang:
www.upplandsvasby.se

2016

6 JUNI
Sveriges
nationaldag.
Årets väsbybo
utses.
Vem blir årets väsbybo? Förra året
utsågs Jenny Nilsson till årets
väsbybo för sitt engagemang för
unga kvinnor. Även rockgruppen
HEAT, simmaren Josefin Lillhage
och Kjerstin Björkman har
tidigare varit årets väsbybo.

16 JUNI
Skolavslutning

15 JULI

24 JUNI
Traditionsenligt
midsommar
firande på
Gunnes gård

Tornedaling
arnas dag
22 AUG
3–4 SEPT
Vikingatida
höstmarknad
på Gunnes gård

FOTO: GUNESFELAG

På nationaldagen den
6 juni finns det möjlighet
att gifta sig i på hembygdsgården. Förra året slog sex par
till, hur många passar på i år?

Skolstart

18 SEPT
Namnet
Wäsby och
järnvägen
150 år

För tolfte året i rad blir det höstmarknad på Gunnes gård. Låt
er förflyttas till år 1040! Sång och musik ljuder över nejden,
lekar och skådespel för stora och små. I marknadslägret har
köpmän och hantverkare slagit upp tält och stånd för att visa
och sälja sina varor.

VISSTE DU ATT …

På den mängd matavfall
(975 ton) som alla i Väsby
samlade in 2015 kan man
producera så mycket
biogas att en personbil
kan köra tur och retur
Stockholm – Göteborg
1 772 gånger!

96,6
procent av alla 42 661 väsbybor är
nöjda med sin livssituation.

KÄLLA: SCB
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EXPERTEN

Barnen arbetar med att
programmera en bluebot
för att få den att röra sig
som de vill.

Ett lärande med
nyfikenheten i fokus
Per Falk
på Väsby
Lärlabb.

PEDAGOGIK. I Väsby Lärlabb skapar Per Falk
en miljö där lärare från de kommunala
skolorna kan utveckla sin undervisning,
ett sätt att möta utmaningarna från ett
samhälle i förändring.
TEXT: JOHAN BRYGGARE , johan.bryggare@upplandsvasby.se FOTO: VÄSBY LÄRLABB
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EXPERTEN

Matilda Kruuna och Beatriz Flores Bravo är digitalistor utbildade i Lärlabbet. De ska
utmana barnen i lärande och att förstå programmering och digitalt tänkande.

P

er lägger upp två kartonger
på bordet där vi satt oss för
att prata om Lärlabbet och de
utmaningar skolan står inför.
Den ena kartongen innehåller blå
sugrör och den andra innehåller en
bluebot som är en programmeringsbar mus på hjul som kan röra sig och
blinka. Tidigare har jag tittat på bilder
på vasbylarlabb.se och bland annat
sett lärare bygga saker med hjälp av
spaghetti och marshmallows.
Vårt samtal börjar dock i hur Per

Med sugrör
går det bra
att bygga
robotar.
Armarna
och benen
programme
ras sedan
med hjälp av
en dator.
ser på den svenska skolan.
– Bortom rubrikerna om kris
i skolan händer många bra och
spännande saker. Det råder absolut
ingen brist på goda idéer och entusiasm i skolorna och i förskolorna.
Väsby Lärlabb ska fånga upp alla
dessa goda idéer från lärare och
sedan bidra till att förverkliga och
sprida dem. Det vi kan ge skolorna
är expertis, material och kontakter,
berättar Per.
Med ett samhälle som förändras

Bortom rubrikerna om kris i skolan händer
många bra och spännande saker. Det råder
absolut ingen brist på goda idéer och entusiasm i
skolorna och förskolorna.
Per Falk, Väsby Lärlabb
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Med hjälp av sugrör
och dioder går det
fint att bygga en
blinkande lampa.

i en accelererande takt och där det
digitala tar allt större plats, ställs nya
krav på skolan. Enligt Per handlar
det inte så mycket om förändringar
i pedagogiken. Inlärningen tar trots
allt sin utgångspunkt i hur hjärnan
fungerar och den förändras inte i
samma takt som tekniken och samhället.
– Nyfikenheten är en viktig drivkraft i allt lärande, problemlösning
och skapande och det vill vi locka
fram och förstärka. Då kan det behövas både sugrör, robotar, 3D-skrivare
och ibland också spaghetti och
marshmallows, säger Per och ler.

SKOLANS UPPGIFT är att ge eleverna
färdigheter och god vana med nya
digitala verktyg. Lärlabbet arbetar
efter tre huvudområden. Digital kom-

EXPERTEN

Tips för dig som
vill lära dig mer:
Appar:

Scratch
Tinkercad

Webbplatser om
programmering:

lightbot.com
scratch.mit.edu/
www.iis.se/barnhack/

Om medier:
Biblioteket i Väsby anordnar regelbundet så kallat makerspace, en plats för skapande
och problemlösning, där erfarenhet, kunskap och idéer delas. Både digitala och
analoga verktyg och metoder används.
Programmering av en
ombyggd robot pågår.

Lär om medier
från Statens medieråd:
statensmedierad.se/larommedier

Organisationer och platser:
Stockholm Makerspace
Väsby Bibliotek
makertjej.se
Tekniska muséet
kidshack.se
coderdojo.se

VÄSBY LÄRLABB

petens som bland annat är källkritik,
hur man beter och inte beter sig på
internet och vilka spår man lämnar.
Ett annat område är datalogiskt tänkande som är förmågan att tänka och
förstå följder och konsekvenser samt
hur man får olika saker att kommunicera med varandra och med människor. Programmering är det konkreta
sättet att använda det tänkandet och
kompetensen på.
Vad kan man som förälder göra
för att stötta sitt barn?
– Det finns många bra resurser på
nätet. Till exempel har Svenska internetstiftelsen gett ut en bra guide om
programmering för barn som du kan
ladda ner gratis.

PER TIPSAR OM flera olika organisationer, platser och resurser på nätet som

finns samlat i faktarutan här bredvid.
Närmaste ställe är biblioteket i Väsby
som några gånger per år anordnar
så kallade makerspace. Vid senaste
tillfället var intresset väldigt stort och
det blev fullt snabbt.

ATT INTE LÅTA NYFIKENHETEN vissna
utan att hela tiden vilja lära sig nytt
och mer är viktigt så på frågan om
vad han själv lärde sig senast kommer
ett svar som visar att Per lever som
han lär.
– Att göra min egen actionfigur!
Genom appen tinkercad kunde jag på
telefonen skapa min egen actionfigur
och sedan när den var klar, antingen
beställa den och få den hemskickad
eller få ut den som en ritning att
skicka till en 3D-skrivare som kan
skriva ut den.

Lärlabbet startades våren 2015
och drivs av Per Falk, strateg och
processledare på Utbildningskontoret.
Lärlabbet samarbetar med flera
organisationer, till exempel
Swedish Interactive Institute
och Teacherhack. Nyligen har ett
samverkansprojekt inletts med
Utbildningsradion.

Exempel på projekt:

lärmiljöer
•Interaktiva
i förskolor
•Legorobot.se
i skolan
•Makerspace
– en pulshöjande
•Gnistan
aktivitet
Mer information om alla
projekt och vad som
händer finns på:
vasbylarlabb.se

•
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UNGDOMSKRÖNIKAN

NAMN: Sanna El-Bidawi
ium
SKOLA: Väsby Nya Gymnas
p,
LINJE: Samhällsvetenska
nskap
inriktning: Beteendevete
MIG
JAG
DE
LÄR
R
HÄ
DET
kommer
SENAST: Vill hjärtat ha O
a X.
säg
att
d
me
ka
tve
man att
man att
Vill hjärtat ha X kommer
tveka när man väljer O.

Kreativt lärande

I

skolan möter vi lärare och mentorer av
olika slag och de flesta känner nog till att
lärarna kan vara som dag och natt när det
gäller att lära ut saker. En del är grymt bra,
andra sjukt oinspirerande.
Enligt mig är den bästa undervisningen en
som är kreativ och varierad. Det ska vara en
massa olika övningar och uppgifter som låter
oss elever använda fler delar av kroppen än
hjärnan. En bra undervisning varieras mycket
och låter elever gå runt, röra på sig och få lära
sig på nya sätt.

DEN VÄRSTA SORTEN är den som ständigt
upprepar samma sak om och om igen. Till
exempel att läsa ur samma bok och göra
övningar som går ut på exakt samma sak bara
att det är ett annorlunda kapitel. Det är en
undervisning som tråkar ut en och får en att
tappa motivationen.
Om jag lär mig något som jag sen inte har
nytta av, kommer det inte att sitta kvar länge.

En ska inte oroa sig för mycket över
skolan utan istället fokusera på det som
fångar ens intresse och håller en positiv.
10

TIDNINGEN VÄSBY

Det allra viktigaste är att använda det en lär
sig, gärna så fort som möjligt. Det kan finnas
intresse för andra saker som kanske inte kommer till användning i livet, men som kommer
att sitta kvar för att det är något som en själv
kan ha ett intresse för. Ett exempel på det är
psykologi.
Jag går sam-beteende på gymnasiet och det
är för att människans beteende och tankar är
något som intresserar mig. Trots att jag läser
psykologi, har jag inga planer att bli psykolog för tillfället. Jag läser kurserna och är så
pass intresserad av det jag läser, att jag inte
behöver en anledning till att lära mig det och
det har också blivit ett av de ämnen som jag
har lättast att lära mig.

ALLT SOM FÅNGAR ens intresse är det som sitter
kvar och det är intresset man ska följa och
lyssna på.
All kunskap som skolan ger förbereder
eleverna för det som är mycket större, det
som kommer efter att skollivet är över. Den
ultimata läxan som är livet. All kunskap vi
får i skolan, är för att göra livet enklare för
oss, inte svårare. Därför ska en inte oroa sig
för mycket över skolan utan istället fokusera
på det som fångar ens intresse och håller en
positiv och välmående.

•

UNGA VÄSBY
TYCKER TILL

Röster från förskolan Folkparken

Hej! Moi!*Hello**

Vad lärde du dig senast?

ALVA PERSSON, 5 år
Är det roligt att lära sig nya
saker? Ja. Varför då? Då kan man
lära sig hur man gör. Vad lärde du
dig senast? Jag har lärt mig spela
spel på min i-pad, det var jättelätt.

AMINA CEKIC, 5 år
Är det roligt att lära sig nya
saker? Ja. Varför då? För då kan
man få presenter. Vad lärde du dig
senast? Jag har lärt mig att cykla
med stödhjul, det var roligt.

ALICIA GONZALEZ ESTUN, 5 år
Är det roligt att lära sig nya saker?
Ja. Varför då? För att man kan göra
de nya sakerna sen. Vad lärde du
dig senast? Jag har lärt mig göra en
kullerbytta i vattnet med cyklop. Jag
lärde mig det själv.

Jag lärde mig att göra kullerbyttor hos
min moster. Men det var inte min moster
som lärde mig, det var jag själv.
OLIVER ANDERSSON,
5 år, snart 6
Är det roligt att
lära sig nya saker?
Ja. Varför då? Det är
bara roligt.
Vad lärde du dig
senast? Jag har lärt
mig att räkna till 69,
det var jag själv som
lärde mig det.

Hej Väsby har träffat några av
barnen på förskolan Folkparken för
att höra vad de tycker om att lära
sig saker.

CORNELIA HOLMSTRÖM, 5 år
Är det roligt att lära sig nya
saker? Ja. Varför då? För man lär
sig nya saker. Man kan lära sig att
rita stjärnor och klippa ut dom.
Vad lärde du dig senast? Jag
lärde mig att göra kullerbyttor när
jag sov hos min moster. Men det var
inte min moster som lärde mig, det
var jag själv.

SKYE SUNDENG
OTTATI, 5 år
Är det roligt att lära
sig nya saker? Ja.
Varför då? Om man
har lärt sig en ny sak
kan man lära ut det till
en annan. Vad lärde du
dig senast? Att hoppa
på ett ben, det är jätte
roligt.
*Moi betyder hej på finska. **Hello betyder hej på engelska.
1 | 2016
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KORT & GOTT
BILD: KRISTOFF LAUFERSWEILER, SWECO

Fem snabba frågor:
till Lars Valtersson,
ordförande i utbildningsnämnden

1

Hur ser du på
utbildning
generellt?
Skolan i Sverige har
stora utmaningar, så också i Väsby. Vi
vet att det viktigast för en bra skola är
välutbildade och engagerade lärare. I
våra skolor jobbar massor av duktiga
lärare som är såväl engagerade som
välutbildade. Samtidigt står vi inför en
växande lärarbrist. Detta är kanske den
största utmaningen. Vi måste skapa
förutsättningar för en skola där vi kan
lita till elevens nyfikenhet och lärarens
kompetens. I dag finns ofta erfarenheter
från hela världen i klassrummet, och det
måste ses som en av skolans tillgångar.

2

Hur ser du på utbildning i
Väsby?
Det är glädjande att se att resultaten sakta går uppåt för Väsbys skolor.
Vi vill såklart se ännu bättre resultat och
arbetar därför med ett kontinuerligt
förbättringsarbete. Skolprojektet Ett
lärande Väsby är en del i detta långsiktiga
arbete. Skolfrågorna har och kommer
fortsätta ha högsta prioritet i Väsby! För
detta finns ett brett politisk stöd.

3

Vad kan göras för att ännu fler
elever ska lyckas i skolan?
Alla elever har rätt att lyckas i
skolan utifrån sina förutsättningar. Därför
behövs strukturerad uppföljning av att
eleven når kunskapsmålen och att tidiga
insatser sätts in vid behov.

4

Vilken är din främsta drivkraft
som politiker?
Min drivkraft är att förbättra och
utveckla Väsby på ett långsiktigt hållbart
sätt för nuvarande och för kommande
generationer. Jag vill åstadkomma förändring på riktigt och tycker inte om att
fastna i politiska slagord och paroller.

5
12
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Vad lärde du dig senast?
Lärde mig nyligen några nya
variant av ackord på gitarr.

Visionsbild över ett fullt utbyggt Fyrklövernområde.

Från förort till modern småstad
Parknära bostäder för tusentals nya väsbybor i den
moderna småstaden. Det blir verklighet när byggprojektet
Fyrklövern står färdigt.
Fyrklövern är ett av de viktigaste pågående projekten i Upplands Väsby.
1970-talskvarteren omkring Väsby centrum ska omvandlas och utvecklas till
en tät stadsmiljö med 1 700 nya bostäder och ett nytt parkområde.
– Det här skapar möjlighet för fler att kunna bo mitt i den moderna småstaden. Det innebär naturligtvis även en vitalisering av Upplands Väsby i sin
helhet. Och det är viktigt, framförallt för ungdomar som hittills haft svårt
att hitta någonstans att bo. Samtidigt tar vi som kommun ett regionalt
ansvar, där vi med Fyrklövern tillsammans med alla övriga bostadsprojekt,
visar på praktisk handling, säger Alarik von Hofsten, projektansvarig för
Fyrklövern.
Byggstart närmar sig. Under försommaren 2016 läggs grunden när infrastrukturen i området förbereds. I ett första skede grävs Dragonvägen upp så
att nya rör och ledningar kan dras i marken. Av säkerhetsskäl kommer delar
av Dragonvägen att stängas av, vilket leder till att buss- och biltrafik leds
om. Aktuell information om Fyrklövern och möjlighet att ställa frågor finns i
kommunhusets reception. På torsdagkvällar har Fyrklöverns projektkontor
öppet hus på Dragonvägen 40. Projektkontoret öppnar efter sommaren. Även
på Fyrklöverns facebooksida (www.facebook.com/fyrklovernivasby) och
webbplats (www.upplandsvasby.se/fyrklovern) finns mer information.

1700
nya bostäder

planeras i Fyrklövern och 1 000 i Väsby Entré

KORT & GOTT

Bättre skolor
Skolutvecklingsprojektet Ett
lärande Väsby handlar om att
skapa en bra grund och bättre
förutsättningar framåt för Väsbys
alla skolor och förskolor. Projektet
som har elevens bästa i fokus är nu
inne på sitt tredje och sista år. Vad
har hänt hittills?
Rektorer, lärare, förskolechefer,
tjänstemän, politiker och fackliga
representanter – många har varit
delaktiga i det arbete som lett till
ett ökat fokus på skolfrågan. Skol
resultaten pekar försiktigt uppåt
men arbetet med att höja kvaliteten
är långsiktigt. Effekten av de förbättringar som görs nu kommer att
visa sig ännu mer om ett par år.
Skolor och förskolor har getts
möjlighet att satsa på den digitala
lärmiljön. Rektorer och förskole
chefer har stöttats i ledarrollen. Mer
än 30 dialoger har genomförts och
olika typer av stöd, metoder och
verktyg har arbetats fram.
I sommar införs två nya modeller
där den ena fördelar resurser på ett
bättre sätt och den andra förbättrar
arbetet med utbildningen av nyanlända. Varje elev ska få förutsättningar till maximalt lärande.
Vill du veta mer?
Anmäl dig till nyhetsbrevet:
www.upplandsvasby.se/
ettlarandevasby

BILDGÅTAN

Visste du att …
… ett minnesmärke över
Europe planeras i området
Fyrklövern?

Känner du igen platsen?
Kan du svaret?
Skicka in ditt svar
senast den 30 juni
2016. Bland de rätta
svaren lottar vi tre
vinnare som får
var sin bok Väsby
Förr. Posta ditt svar
tillsammans med
namn och adress till:
Upplands Väsby kommun, Kommunikationsenheten, 194 82
Upplands Väsby, eller
mejla till: hejvasby@
upplandsvasby.se

Dags för picknick!

Nu när sommaren närmar sig börjar det rycka i picknikfiltarna. Hej Väsby
tipsar om tre trevliga picknickställen. Tipsa oss gärna om ditt favoritställe!
Mejla till: hejvasby@upplandsvasby.se

1

Barockparken

ligger en kilometer
norr om stationen.
Här breder en fantastisk
park ut sig och det passar
verkligen fint att duka
fram en härlig picknick.
Efteråt kan ni njuta
av en promenad i den
vackra parken eller ta en
vilopaus på någon av de
strategiskt utplacerade
parkbänkarna för att
spana in det rika fågellivet.

2

Järnvägsparken

vid Väsbyån har
gräsytor att slå sig
ner på och utsikt över
den vackra ån. När ni
picknickat klart kan ni
ta en promenad på den
gamla bron för att mata
fåglar.

3

Suseboparken

som invigdes i
augusti 2015 har
fått en fin grillplats och
de stora gräsytorna passar perfekt för picknick.
Vill ni slippa sol går det
bra att slå sig ner bland
trädens skuggor. Efter
picknickstunden kan ni
passa på att spela pingis
eller testa någon av parkens träningsmaskiner.

Visste du att …
… om du återvinner en glasburk sparas lika
mycket energi
som krävs för
att rosta åtta
skivor bröd?

1 | 2016
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Vi lär
oss av
vikingarna
14
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Gunnes gård är en rekonstruktion
av en vikingagård och ett populärt
utflyktsmål för väsbybor och turister.

GUNNES GÅRD. Förra
året fick över 1 500
barn prova hur
det är att leva som
vikingar under
en dag. Gunnes
gård, som är en
rekonstruktion av
en vikingagård, tar
emot skolklasser
och allmänhet
som är nyfikna på
hur människor
levde förr. En
gård med en
tydlig koppling
till lärandet om
människa, djur
och natur.
TEXT: INGELA KARLSSON,
ingela.karlsson@upplandsvasby.se
FOTO: BO SVENSSON
fortsättning på nästa sida
1 | 2016

 15

Brianna och Ece provar
att karda ull som kommer
från baggen Balder.

G

unnes gård är en vacker
plats. En gärdsgård
omringar gården och
inne på området är det
kulligt och grönt. Tre
grisar bökar utomhus och några
höns med en tupp i täten strövar fritt
omkring i gräset.
Gunnes gård har funnits sedan 1989
och består av sju byggnader av trä.
Taken är täckta av halm och inne i
ett av husen luktar det eld och gam
mal tjära. Minnesbilder dyker upp
från barndomen när min klass hade
utflykter och stannade för att äta
matsäck i någon gammal stuga.
Gun Bjurberg är föreståndare

16
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Gun är föreståndare
på Gunnes gård.

Vi berättar för
barnen om
värdet av att åter
använda material,
att odla egen mat och
hur man gjorde sina
verktyg själva.
Gun Bjurberg, Gunnes gård

på Gunnes gård och klädd i tradi
tionsenliga vikingakläder. En beige
klädedräkt av linne och ylle, skärp
om midjan och en sjal knuten runt
huvudet.
Hon har jobbat på gården i över
tretton år och det är lätt att se att Gun
gillar sitt jobb. Hon lyser upp när hon
pratar om gårdens verksamhet. Om
kokhuset, den näst största byggna
den, där maten tillagades och om de
hus som fungerade som verkstad för
gårdens hantverksarbete.
– Vi berättar för barnen om värdet
av att återanvända material, att odla
egen mat och hur man gjorde sina
verktyg själva. Vikingamänniskan var

Forntidspedagogen Anders matar
gårdens höns och enda tupp.

Gunnes gård har funnits
sedan 1989 och hade förra
året 25 000 besökare.

Ece, Oliver och Brianna går på
Engelska skolan som ligger
alldeles i närheten av Gunnes
gård. De brukar ofta besöka
gården och hälsa på djuren.

mycket kunnig både när det gällde
hantverk och odling, säger Gun och
pekar på gårdens odlingsplats som lig
ger en bit längre ner där vi står.

DET LIGGER I TIDEN att vara självför
sörjande och tänka på återbruk,
precis som vikingamänniskan gjorde.
Idag tar alltfler kockar tillvara på
djurens alla delar, något man även
gjorde förr. Skälen var förmodligen
inte desamma. Vikingamänniskan var
tvungen att göra det på grund av att
det var fattigt medan dagens kockar
till stor del gör det av miljöskäl och för
att det blivit trendigt.
– Vi pratar mycket om kretsloppet
fortsättning på nästa sida

1 | 2016
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Brianna och Ece hälsar
på baggen Balder som
njuter i gräset.

Anders är utbildad arkeolog och jobbar
som forntidspedagog på Gunnes gård.

Grisarna Sigrid, Siv och
Disa är populära bland
gårdens besökare.

och skillnaden på då och idag, hur
man för tusen år sedan gjorde kläder
av lin och ull och hur man tog tillvara
på ett helt djur vid slakt utan att näs
tan något kastades, säger Gun.

DEN DAGEN JAG är på besök har några
barn har kommit till gården för att
titta på djuren. Jag, Gun och forngårds
pedagogen Anders Lilliehöök går runt
på gården och stannar till vid bonings
huset. Det består av ett enda rum och
intill husets båda sidor finns fyra bäd
dar med täcken fyllda med dun.
Det ser mysigt ut men det är rått
inomhus. På lergolvet finns en eldstad
och jag kan tänka mig att man fick
elda en hel del för att det skulle bli
18
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På Gunnes gård lär man sig om
hur människan levde förr och
hur viktigt det var med återbruk. Vikingamänniskan gjorde
även sina smycken själva.

Visste du att …

Varje lördag kl. 14 är det gratis visning för
allmänheten.
2015 hade Gunnes gård 25 000 besökare.
1 500 barn gör en tidsresa varje år.
1 000 barn går kortare visningar varje år.

Öpettider 2016:
Maj
Juni–aug
Sep–okt

lör – sön kl. 10–16
tis – sön kl. 10–16
lör–sön kl. 10–16

Håll dig uppdaterad på Facebook om
öppettider och arrangemang:

Vikingagården Gunnes gård

behagligt. Under månaderna april till
oktober bor grisar, får med lamm,
höns och kor på Gunnes gård. Djuren
är inte bara ett trevligt inslag för
besökarna utan fyller också en viktig
funktion. Deras betande håller grav
fält och mark kring gården öppna och
vackra.

ANDERS GÅR IVÄG för att mata g risarna
och får hjälp av barnen Ece, Brianna
och Benjamin från Engelska skolan.
De berättar att de brukar vara på går
den ofta eftersom den ligger så nära
deras skola.
– Det är roligt att vara här, man lär
sig om hur människorna levde förr
och det är mysigt att träffa djuren,

Människor mår
bra av att vara i
naturen. Att klappa
djur, andas frisk luft
och uppleva sköna
miljöer. Det är något
som alla borde ha
mer i sin vardag.
Gun Bjurberg, Gunnes gård

säger Ece och får medhåll av de andra
barnen.
Både Benjamin och Brianna tror
att det hade varit spännande att leva
under vikingatiden.
– Man skulle ju inte sakna sin mobil
eller dator eftersom man inte visste
att de fanns, säger Benjamin. Man
skulle kanske leka med kottar istället.
Barnen försvinner och vi går och
sätter oss på en bänk utanför kok
huset. Jag ser ut över gården och kollar
in en höna som kommer pickandes.
– Människor mår bra av att vara i
naturen. Att klappa djur, andas frisk
luft och uppleva sköna miljöer. Det är
något som alla borde ha mer av i sin
vardag, säger Gun.

•

1 | 2016
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HILLEVI TRÄFFAR

Breddenskolan

Digitalisering är
barnens vardag
BREDDENSKOLAN. Lärdomar som kommundirektör Hillevi Engström
tar med sig från sitt besök på Breddenskolan är hur digitalisering
och IT blivit en naturlig del av skolbarnens vardag. Deras entusiasm
och stolthet smittar och Hillevi imponeras av hur otroligt engage
rade och duktiga lärarna är.
TEXT: ANNA MALM KELFVE, anna.kelfve@upplandsvasby.se FOTO: ROSIE ALM

Tindra, Michelle,
Tuva, Tilda, Ida,
Lilyan och Tim

22

1 | 2016

ett
skolut vecklingsprojekt i
n och
Upplands Väsby kommu
lor och
ett samarbete mellan sko
a och
nal
mu
kom
e
båd
lor,
försko
e på
inn
är
tet
jek
fristående. Pro
mål
sitt tredje år och har som
lor
att alla elever i Väsbys sko att
och
når godkänt i alla ämnen
förskola
lusten att lära finns från
.
till gymnasium

ETT LÄRANDE VÄSBY är

Programmering är helt naturligt för
barnen på Breddenskolan. Eleverna
Simon, Alonso och Eveline o
 ch rektor
Ebba visar besökarna Hillevi och
Astrid hur en 3D-skrivare fungerar.

E

n gråmulen dag visade
elever och lärare i Bredden
skolan sin verksamhet för
kommundirektör Hillevi
Engström. Även utbild
ningskontorets chef Astrid Täfvander
och Synnöve Fridén, ansvarig för de
kommunala skolorna, var med.
– Det är kul när det kommer någon
och tittar på vad vi gör. Vi gör massor
av olika saker här. I dag har vi haft
matte, berättar Alonso och Eveline
som går i ettan.
Alonso och Eveline ansvarar till
sammans med klasskompisen Simon
för den första punkten på program
met. De visar hur en 3D-skrivare fung
erar. Ingen av de vuxna besökarna
har tidigare sett en sådan och intres
set är stort. Eleverna skissar fram
figurer som börjar skapas i hård plast.
Medan skrivaren arbetar berättar
barnen att de gjort många figurer och
spel med hjälp av 3D-skrivaren. De

har även gjort namnskyltar och andra
saker som använts i undervisningen.
3D-skrivaren är lånad från Väsby Lär
labb som finns att läsa om på sidorna
7–9. Att digitala verktyg blivit en natur
lig del i skolan vittnar Breddenskolans
rektor Ebba Wannegård om.
– Vi är väldigt glada att vi fått till
gång till 3D-teknik. Att eleverna kan
utveckla något från idé till verklighet
ökar deras kreativitet och stärker det
abstrakta tänkandet. Något de har
stor nytta av i allt skolarbete.

Digitala lösningar har länge

varit en del av Breddenskolans
verksamhet. Redan för fyra år sedan
nominerades en av skolans lärare till

Figurer med olika
form blixtrar förbi
på smartboarden.

utmärkelsen Guldäpplet för sitt arbete
med IT i undervisningen. En återkom
mande fråga skolan jobbar med är
att lära eleverna vikten av källkritik
och hur man sorterar bland all den
information som finns på nätet.

Rundvandringen fortsätter till
klass 3 där eleven Elton visar klass
kompisar och lärare hur program
mering av dataspel går till. Han är
snabb och ivrig. Figurer med olika
form blixtrar förbi på smartboarden,
en sorts tavla som är en del av skolans
digitala undervisning. Efter några
piruetter och hopp virvlar figurerna
vidare och Elton ser nöjd ut. Han
visar hur bakgrundsfärger enkelt byts
ut och nu är det klasskompisarnas tur
att försöka. Klassens lärare konstate
rar att Elton har mycket att lära också
fortsättning på nästa sida
1 | 2016
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Barnen håller föredrag för
varandra. Ofta med hjälp
av smartboarden som
finns i klassrummen. Här
visar Elton hur han programmerar ett dataspel.

henne. Att ägna undervisningstid åt
programmering stärker bland annat
det matematiska och abstrakta tän
kandet.

Breddenskolan deltog under 2015
i utvärderingsprojektet Våga Visa
som innebär att lärare från andra
skolor och kommuner studerar hur
verksamheten och undervisningen
bedrivs. Skolan fick fina resultat, även
om Ebba Wannegård ser områden
som de kan arbeta vidare med. Ett är
att utveckla genusarbetet för att säkra
att flickor och pojkar får ett lika stort
inflytande och utrymme i undervis
ningen.
– Vi har länge jobbat med att för
ankra och på allvar diskutera skolans
värdegrund, berättar Ebba. Ett annat
område vi har prioriterat är det
kollegiala lärandet som är en viktig
förutsättning för god skolutveckling
och för att skapa effektiv undervis
ning. I en prestigelös skolkultur är
det möjligt att både analysera vad
24
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som fungerat och granska vad som
inte har fungerat och lära av det. Vi är
glada över att få besök från kommun
direktören och kunna visa skolans
arbetsro och elevernas tillit till sko
lans vuxna.
Nästa anhalt är en av skolans
förskoleklasser. I klassrummet finns

Att åka till Gröna
Lund är ett önske
mål. Fler sudd är ett
annat.
en mängd teckningar och kloka ord
uppsatta. Klassen har ett arbetssätt
där barnen först funderar enskilt,
därefter i par och slutligen diskuterar
alla frågan. Detta arbetssätt verkar
eleverna mycket nöjda med när de
berättar om hur bra det fungerar.
Breddenskolan har nyligen vunnit
en tävling vars mål var att minska
mängden matavfall. Eleverna i
förskolek lassen diskuterar ivrigt vad

prispengarna på 20 000 kronor ska
användas till. Önskemål finns det gott
om. Att åka till Gröna Lund är ett. Fler
sudd är ett annat. Den önskan där
enigheten verkar vara störst rör ett
träd. Ett godisträd. Som naturligtvis
ska placeras på skolgården utanför
deras fönster.
– Det viktigaste för mig är att lyssna
på eleverna, det är deras framtid det
handlar om. En likvärdig skola där
alla barn får goda förutsättningar och
en syn att det är roligt med kun
skap, tycker Hillevi Engström är det
v iktigaste med besöket på skolan.

I lärarrummet träffar vi några av
skolans engagerade lärare. Att lyssna
på deras funderingar och önskningar
inför framtiden är en stor och viktig
anledning till att Hillevi besöker
skolan.
– Vid personliga möten får jag
möjlighet att lyssna direkt på dem
som berörs av olika ställningstagan
den och beslut. Att få direktinforma

Barnen visar hur
skolans 3d-skrivare
fungerar.

Ebba, Synnöve
och eleverna
Julia och Casper.
Till vänster: Barnen samlas kring besök
arna i matsalen. Ida, Michelle, Tuva,
Tindra, Tim och bakom Tilda, från höger
Lilyan. Vid bordet sitter Astrid, Hillevi och
Ebba.

TRE FRÅGOR TILL HILLEVI

tion och möjlighet att ställa frågor är
väldigt lärorikt och inspirerande. Jag
känner en stor stolthet över alla våra
duktiga medarbetare och ser vilken
hög kvalitet vi har. Det finns ett stort
engagemang och en hög ambition att
våra medborgare verkligen ska vara
nöjda och stolta över att bo i Väsby.

Klasskompisarna
hjälper till att
utvärdera föredraget.
Presentationsteknik och förmågan
att tala inför grupper har blivit allt
vanligare inom skolans värld. När vi
besöker klass 5 är Harald precis redo
att presentera ett arbete som han
gjort på temat friidrott. Tekniken väg
rar dessvärre att samarbete, så den
presentation som Harald förberett
går inte att visa på smartboarden. Det
stoppar inte Harald, som förberett sig
med en utskrift av de bilder han tänkt
visa. Föredraget fångar klasskompi

sarnas intresse och de ställer många
frågor. Klasskompisarna hjälper
också till att utvärdera föredraget de
just lyssnat till. Två positiva inspel
och ett område som kan utvecklas
ytterligare. Att ge och ta feedback blir
allt viktigare i samhället och skolan
arbetar för att förbereda eleverna för
tiden efter skolan.

Besöket avslutas med lunch i
matsalen. Det serveras grönsaksbul
lar med potatis och tomatsås. Runt
borden diskuteras det livligt och
högljutt. Då reser sig en lärare och
påkallar uppmärksamhet. Eleverna
blir genast tysta och börjar titta på
sina klockor. Fem minuters tystnad
följer. Fem minuter då eleverna kan
äta upp maten och njuta av lite still
het. Fem minuter som uppskattas
och respekteras av såväl elever som
lärare. När de fem minutrarna är slut
har eleverna återigen mycket att prata
om. Även om de flesta hunnit äta upp
och kan ge sig ut på lunchrast.

•

V
 ilka utmaningar inom
skolan står Upplands Väsby
kommun inför?
– Att alla barn klarar kunskapsmålen i skolan och får
förutsättningar att förverkliga sina drömmar, oavsett
bakgrund. Förutsättningarna skiljer sig åt, det är den
största utmaningen för alla
Sveriges kommuner och för
oss.
T ror du att skolutvecklings
projektet Ett lärande Väsby
höjer resultaten och kun
skapen hos elever?
– Ja, det är en styrka att våra
förtroendevalda politiker
kunnat enas och samarbeta
om en ännu bättre skola och
hjälpas åt med att utveckla
skolan framåt.
V
 ad tar du med dig från besö
ket på Breddenskolan?
– Hur IT och digitalisering
blivit en naturlig del i skolbarnens vardag även i lägre
åldrar. Jag är imponerad av
skolans värdegrundsarbete
och de otroligt engagerade
och duktiga lärare våra elever
möter.
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Rätten till sin egen kropp
UNGDOMSMOTTAGNINGEN. Normer, lust och förväntningar är centralt
då Väsbys ungdomsmottagning träffar elever för att prata om sex
och vikten att få vara sig själv.

T

rätrappan som leder upp till
Väsby ungdomsmottagning
påminner om en trappa i en fjäll
stuga. Omodern men hemtrev
lig. Men det där med omodern
stämmer inte alls på Väsbys ungdomsmot
tagning. Varken när det gäller arbetssätt
eller lokaler. Inne i väntrummet sitter en
tonårstjej och fipplar med sin mobiltelefon.
På en vägg står det »hångla mera«.
Jag har kommit till Väsby ungdomsmot
tagning för att jag hört att de jobbar på ett
proaktivt sätt och vill veta mer. Kuratorn
Linda Selberg möter mig och vi går in på ett
av kontoren där det står kaffe uppdukat. I
soffan sitter Soledad Quintana, barnmorska
och Annelie Möller Backman, kurator och
småpratar.

UNGDOMSMOTTAGNINGEN HAR funnits i 25 år.
Ungdomar kommer för att prata om allt från
relationer och psykisk ohälsa till kroppen
och preventivmedel.
26
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TEXT: INGELA KARLSSON, ingela.karlsson@upplandsvasby.se FOTO: ROSIE ALM

Ämnena
kan handla
om precis vad
som helst. Det
är viktigt att
ungdomarna
känner att de
kan prata med
oss om allt.
Annelie Möller Backman,
kurator

– Samtalen kan handla om precis vad som
helst, säger Annelie. Högt och lågt, det är
viktigt att ungdomarna känner att de kan
prata med oss om allt.

FÖRUTOM ATT FINNAS till hands när ungdomar
behöver prata med en vuxen har verksam
heten även i uppdrag att besöka skolor. Den
utåtriktade verksamheten riktar sig främst
till elever i åk 8 och gymnasiet, men även fri
tidsgårdar får besök. Ungdomsmottagningen
berättar om vad de gör och att alla är väl
komna, oavsett könsidentitet och ursprung.
– Vi pratar om sex och samlevnad, lust
och rätten till sin egen kropp, säger Soledad.
Hon menar att det är viktigt att prata om
normer, vad som förväntas av en hon, han
eller hen och rätten att säga nej till sex om
en inte har lust. Som exempel brukar de visa
”tekoppsfilmen”, där en person som tackar
nej till te gör det för att hen inte känner sig
sugen. Jämförelsen till ett icke önskat sam
lag är träffande.

Linda, kurator, A
 nnelie,
kurator och Soledad,
barnmorska, jobbar på
Väsby ungdomsmottagning.
Mottagningen har också tillgång till läkare, gynekolog
och venerolog (specialist på
sjukdomar i de yttre könsorganen). Mottagningen tar
emot ungdomar mellan
12 och 25 år och har ca 4 000
besök per år.

FOTO: INGELA KARLSSON

Ungdomsmottagningen
i Väsby besöker även
boenden med ensamkommande barn för att
prata om sex. Enligt
handledaren Emilie
Stensvi-Staaf är besöken
uppskattade av ung
domarna.
Ungdomsmottagningen besöker även
boenden för ensamkommande flyktingbarn
för att prata om sex och samlevnad. Ett sam
arbete som uppskattas av båda parter.
– Det är ingen skillnad på vad vi pratar om
med dessa ungdomar jämfört med andra.
Vi tar upp samma frågor om manlighets
normer, förväntningar och rättigheter, säger
Linda.
Jag åker ut till ett av de boenden som fått
besök. Där bor nu tretton killar i åldern 14
till 18 år. Två killar håller på att meka med en
cykel och en sitter i köket och läser. Jag frå
gar honom vad han tyckte om besöket från
mottagningen.
– Det var bra, säger han lite blygt. Spän
nande och intressant. Det är ju frågor som vi
inte pratat så mycket om.

EN DEL i ungdomsmottagningens arbete är
att all personal är hbtq-diplomerad. De har
lärt sig mer om olika sexualitet, könsidenti
tet och normkritisk pedagogik. Personalen

vill kunna bemöta alla ungdomar på ett bra
sätt för att alla ska känna sig välkomna och
inkluderade.
– Vi nämner inte själva begreppet hbtq när
vi är ute på skolor och pratar utan det hand
lar mer om hur vi pratar om saker, att vi inte
förutsätter att en tjej ska vara tillsammans
med en kille och vice versa, säger Soledad.

PERSONALEN HAR MÄRKT att fler homo-, bioch transpersoner besökt verksamheten
efter att ungdomsmottagningen varit ute på
skolor och pratat, vilket tyder på att de når
fram till dem.
Soledad menar att ungdomsmottagningen
har en unik position jämfört med många
andra verksamheter som jobbar med barn
och ungdomar.
– Det är ungdomarna själva som söker
upp oss, vi behöver inte jaga dem, säger hon.
Men det är viktigt att vara flexibel, att utgå
från deras villkor och förutsättningar, inte
vara alltför rigid och fyrkantig.

•

LÄNKAR:
www.FSUM.org
www.lafa.nu
www.umo.se
vasbyum
Väsby Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen
i Väsby
På ungdomsmottagning
ens hemsida finns
öppettider, adress och
kontaktuppgifter:
www.upplandsvasby.se/
vasbyum
Ta en titt på tekoppsfilmen:
https://vimeo.com/
126553913
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Att läsa är att lära

U

tan adekvata läskunskaper har
eleven svårt att ta till sig kunskap i
samtliga skolämnen!
Det känns som att det varje vecka
kommer ett nytt larm kring barn och ung
domars läsande och läsförståelse. En av de
vanligaste frågorna jag fått under mina år
som barnbibliotekarie, skolbibliotekarie och
nu bibliotekschef är: Hur får jag min son,
mitt barnbarn, min elev att läsa? Jag förstår
att folk är oroliga, men jag förstår inte varför
alla glömmer bort allt de i vanliga fall kan om
inlärning så fort det handlar om läsning. När
jag blev ombedd att skriva den här krönikan
var uppdraget att ”skriva en krönika på tema
lärande och där få med lite grann av vad bib
lioteket gör för att främja lärandet i Väsby?”.
Jag väljer att vända på frågan (och omfor
mulera den lite). Vad gör DU för att främja
läsandet i Upplands Väsby?

JAG HÅLLER NU PÅ och ska ta körkort vid 37 års
ålder. Det är handledarkurs tillsammans med
den du ska övningsköra privat med, teoriut
bildning, riskettan och körlektion, körlektion,

Är du orolig för att ditt barn inte läser?
Läs själv! Läs för dig själv så att barnet
ser. Läs för barnet!
28
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körlektion. Det hela är väldigt pedagogiskt
och rådet till de som ska lära ut är tydligt. Att
lära din tonåring (eller 37-åring) att ta ansvar
i trafiken handlar mer om vad du gör när du
kör, än vad du gör när hen kör och du sitter
bredvid. Den sanning som vi alla känner till
om att lära någon annan någonting, vad som
helst:
”Barn gör inte som du säger, de gör som du
gör!”
Detta är något som vi alla vet, ändå verkar
få koppla att detta även gäller läsning. Vuxna
funkar precis likadant. Det har blivit ett par
utbildningar i ledarskap genom åren och ofta
kan även de sammanfattas på samma sätt:
Var en förebild! Lyssna, prata och ge förut
sättningar. Är du som chef orolig för att dina
medarbetare jobbar för mycket övertid? Sluta
jobba övertid själv!

ÄR DU OROLIG FÖR att ditt barn inte rör på sig?
Rör på dig själv och erbjud barnet att vara
med. Det är en enorm skillnad mellan ”Gå ut
och lek” och ”Kom med ut och lek”.
Är du orolig för att ditt barn bara sitter
framför datorn? Var inte det, sätt dig bredvid
och engagera dig i vad de gör för något.
Jag tror de flesta av er har förstått hur
denna text kommer sluta men vi tar det för
säkerhets skull ändå: Är du orolig för att ditt
barn inte läser? Läs själv! Läs för dig själv så
att barnet ser. Läs för barnet! Prata om det du
läser, prata om det ni läser tillsammans, prata
om det barnet läser.
Välkommen in till biblioteket så lovar jag
att hitta minst en bok som passar dig, en som
passar ditt barn och en som passar fantastiskt
för er att läsa tillsammans.

•

FOTO: JOHN NILSSON

Hemtjänstmat
via surfplattan

Från barndomskvarteret till drömresemålet.

Cykla bakåt i tiden
VAD SKULLE HÄNDA om en
demensdrabbad person hop
pade på en cykel kopplad till en
skärm och virtuellt besökte sina
barndomskvarter eller platser
som de rest till under sitt liv?
Många positiva saker visar det
sig. JDome BikeAround, som
är en svensk uppfinning, är ett
hälsofrämjande hjälpmedel för
personer som lider av demens,
funktionsnedsättning eller

andra kognitiva svårigheter. Det
finns belägg för att en virtuell
tur med jDome kan leda till ett
ökat inre lugn och skapa en posi
tiv sinnesstämning för använ
daren. Personen på cykeln blir
guide genom sitt eget liv – både
för sig själv och för den personal
eller anhörig som står bredvid.
Effekterna av cykelturen kan
sitta kvar långt efter att perso
nen har klivit av cykeln.

52 %
BLI VÄN
MED DATORN

HOS SENIORNET VÄSBY är ingen
fråga dum och det finns ingen
åldersgräns för att lära sig nya
saker. SeniorNet Väsby anordnar kurser om datorer och IT
för seniorer. Hit kan man också
vända sig med sina datorfrågor.
Mer information:
www.seniornetvasby.se

Så mycket minskar
risken att drabbas av en
stroke om du äter många
grönsaker och frukter
med vitt fruktkött, som
äpple, banan och päron.

KORT & GOTT

UNDER VÅREN inleds ett
projekt där hemtjänsten ska
ge äldre möjlighet att köpa mat
via webben. De som tar hjälp av
hemtjänsten för sina matinköp
kan på så sätt få bestämma
mer själva.
Detta kan ge äldre en bättre
insyn i varuutbud och priser och
det blir en bättre arbetsmiljö för
personalen, som slipper kånka på tunga matkassar.
Projektet kommer att utvärderas efter tre månader.
BIBLIOTEKETS TOPPUTLÅNING 2015

Skönlitteratur vuxna:
➊ Camilla Läckberg:
Lejontämjaren
➋ Lena Andersson:
Utan personligt ansvar
➌ Karin Fossum:
Helveteselden
➍ Kristina Sandberg: Tidskrifter:
➌ Anna
Liv till varje pris
➊ ICA➎ Paula Hawkins:
kuriren ➍ Hus & hem
➎ M-magasin
Kvinnan på tåget
➋ Land

Känner du Väsbyfixaren?
Har du svårt att byta glödlampor eller hämta ner
saker från vinden? I kommunen finns Väsby
fixaren som erbjuder hjälp till personer som fyllt
75 år eller som har en funktionsnedsättning och
bor i eget boende. Det kan handla om sysslor som
kräver pall, stol eller stege och syftet är att und
vika fallolyckor i hemmet och att öka tryggheten.
Vill du komma i kontakt med Väsbyfixaren
Göran Zeláhn? Han jobbar på måndagar,
tisdagar och torsdagar och nås på 08-590 974 99.

”Jag har fina minnen från mina
besök då jag har hjälpt äldre med
alltifrån att sätta upp gardiner till
batteribyte i brandvarnaren.”
Göran Zeláhn har varit kommunens Väsbyfixare i nästan tio
år och tycker att hans arbete är helt underbart.

1 | 2016
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Multihus för alla

TEXT: EVA WIKDAHL, eva.wikdahl@upplandsvasby.se FOTO: BO SVENSSON
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605 ELEVER BEGER SIG dagligen till
Väsby Nya Gymnasium som huserar
på de övre våningsplanen i Messingen.
En skola där kunskap
och eget ansvar är
honnörsord. Rektor
John Gustafsson är
stolt över att Väsby
Nya Gymnasium är
den lugnaste sko
lan han arbetat på.
En stor anledning
tror han är att det i Messingen finns
bibliotek och att många vuxna rör
sig i området. Här sitter också både
kommunledningen, den politiska
ledningen, oppositionen och utbild
ningskotoret.

FOTO: ROSIE ALM

LÄRANDE & KULTUR. Ett hus för kultur och
lärande. Det var ambitionen när multihuset
Messingen tog form. Resultatet blev ett hus
med bibliotek, en musikskola, två gymna
sieskolor och i december 2015 utökades
huset med ett scenrum. Tanken med
Messingen är att det ska finnas något för
alla och vara en plats där väsbybor i olika
åldrar dagligen möts.

HUS FÖR KULTUR & LÄRANDE
Tidigare låg här
en mässingsfabrik. Därför
heter huset
Messingen.

Messingen

O

FOTO: EVA WIKDAHL

m du står framför Messing
ens entré ligger scenrum
met till vänster. Här händer
mycket som inte
alla känner till.
Som kultur
producent är
Åsa Danell en av
dem som ska se
till att Messingen
och scenrummet
blir en kulturell mötesplats för alla
väsbybor.
– En god förutsättning för detta
är att det finns ett oerhört aktivt
föreningsliv här och samtidigt en
efterfrågan på kultur, säger Åsa.
När musikteatern Maja Grädd
nos sattes upp i februari kom det
600 personer, ett tecken på att det
finns en kulturtörstande publik i
Upplands Väsby.
Åsas roll är att planera program
met för scenrummet men också att
lyssna och förstå vad folk vill göra

Liksom lärande
är en demo
kratisk rättighet är
även kultur det.
Åsa Danell, Messingen

– Det var lite av en lycklig omstän
dighet att det blev så. När Väsby Nya
Gymnasium startade hade vi inte
fulla klasser på skolan. Då öppnades
möjligheten att fylla huset med andra
verksamheter. Nu växer skolan och
om tre år beräknar vi att 800 elever
går här, säger John.

Det här är verk
ligen ett unikt hus.
John Gustafsson, Väsby Nya Gymnasium

Messingen, som ligger strategiskt
placerad på gammal industrimark,
nära Upplands Väsby station, stod
klart 2011 och har lockat folk från hela
Sverige som varit nyfikna på huset

med så många olika verksamheter.
– Det är verkligen ett unikt hus det
här, säger John Gustafsson.

TILL VÄSBY NYA Gymnasium har det
anlänt en stor grupp elever från
andra länder och för dessa kan kultur
och estetiska ämnen bli ett sätt att
bli bättre på att uttrycka sig i tal och
skrift för att kunna ta sig vidare till
högskola, menar John. Men inte bara
för dem, kultur är av stor vikt för alla
elevers lärande.
– Tyvärr har vi knappt några este
tiska ämnen kvar som gymnasieval
eftersom många elever väljer bort
dessa. Men vi har dramatik som ämne
och våra pedagoger arbetar med att

och hur det engagemang som
finns ska organiseras.
Messingens placering mitt i
centrala Väsby möjliggör närhet
till kultur för alla som bor, arbetar
och rör sig här. Liksom lärande är
en demokratisk rättighet är även
kultur det, menar Åsa.
–Både att få möta professio
nella aktörer som dansare, förfat
tare och skådespelare men också
att det finns möjlighet att vara
med och skapa egen kultur.
I Messingens scenrum kommer
verksamhet för barn och unga
särskilt lyftas fram och i höst
planerar Åsa Danell att åka runt
och träffa elever och lärare i kom
munens s kolor och berätta om
detta.

•

fortsättning på nästa sida
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HUS FÖR KULTUR &LÄRANDE
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fans
Dagbok för alla mina
Jef f Kinney

försöka få eleverna att frigöra kreativa
krafter för att våga erövra rummet,
och bli bättre på att uttrycka sig i tal
och skrift i alla ämnen.
John berättar att flera flyktingung
domar från Afghanistan uttryckte en
stark önskan om att få möjlighet att
spela fotboll. Det fick honom att ta
kontakt med Djurgården och på det
sättet drog projektet Djurgårdsandan
igång i Upplands Väsby.
– Det innebär att barn och ung
domar har möjlighet att spela fotboll
i Multihallen i Messingen på lördag
kvällar. Det är delvis ett integra
tionsprojekt och ett sätt att lära sig
svenska.

a
Harry Potter-böckern
J.K. Rowling

er
Böcker om dinosauri
in
ilog
-tr
len
Hungerspe
Suz anne Collins

Kan vem som helst komma med en
idé om en aktivitet här?

– Ja, då kan de kontakta mig, sin
mentor eller någon annan på skolan.
Men för att det ska funka måste det
vara ett rätt så stort antal ungdomar
som verkligen är dedikerade och som
kommer dyka upp fler en än gång.

•

Läslusten ökar hos barn och unga
Vad är bättre för barn och ung
domars lärande än böcker?
Inte mycket om du frågar barn
bibliotekarie Emelie Kellnberger.

FOTO: EVA WIKDAHL

– BÖCKER KAN ÖPPNA en annan värld
och med hjälp av
litteratur kan man
få förståelse för hur
andra människor
tänker, menar
Emelie Kellnberger.
Messingen rym
mer inte bara gym
nasium och kommu
nens ledning. Här finns även bibliotek
uppdelat på ett huvudbibliotek och
ett barnbibliotek på våning två, samt
en obemannad del i Messingens
entré. Det var här som Emelie för ett
och ett halvt år sedan drog igång ett
32
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läsprojekt för att öka läslusten hos
ungdomar i årskurs 8. Hon säger att
receptet hon valt för att locka fram
läslusten är att barnen i grupper om
6–8 personer läser en bok som de
själva valt och sedan har möjlighet att
prata om efteråt.
– Jag upplever att läslusten hos ung
domar ökar när de har någon annan att
bolla sin tankar med. Särskilt om det är
en bok som de verkligen tycker om.

Böcker kan öppna
en annan värld
Emelie Kellnberger, biblioteket

ATT BESÖKA ETT bibliotek och inte
minst att läsa en bok kan ta emot och
kännas främmande för somliga. Inte
alla växer upp med föräldrar som läser
eller har tillgång till böcker hemma.
Det fanns ett motstånd hos vissa

av ungdomarna i början men nu har
projektet hållit på i ett och ett halvt år
och Emelie tror att många känner sig
stolta över alla böcker de hunnit läsa.

SOM BARNBIBLIOTEKARIE vurmar
 melie inte helt oväntat för böckernas
E
vikt i barn och ungdomars lärande.
– De lär sig inte bara språket bättre,
de kan också bli mer analytiska. I
dessa tider kan böcker också erbjuda
en lugn oas.
Hon berättar att biblioteket har
många olika aktiviteter som är
kopplade till saker som barn och
ungdomar har specialintresse i eller
vill lära sig mer om, som Star Wars,
rymden och Harry Potters värld. Ett
smart sätt att även locka barn till
läsning eftersom böckerna erbjuder
fördjupning och kunskap i allt som de
kan tänkas vilja veta mer om.

•

VÄSBY DIREKT

SOMMARJOBBET

RICARDO DONOSO,
grundare av Väsby konsthall
Vilket var ditt första
sommarjobb? Det var på det
numera nerlagda tryckeriet
Rotogravyr, som låg mellan
Solna och Bromma. Tryckeriet
var ett av de största i Skandinavien, där trycktes bland andra Läkartidningen,
tidningen Land, Vi bilägare, Vi båtägare, Ellos och
Rowells kataloger och tipskuponger.
Vad lärde du dig? Det var gott om arbete på den
tiden, vi arbetade dubbla arbetspass pga brist på
arbetare och man lärde känna folk från olika nationaliteter och man lärde sig tekniker inom branschen
som har försvunnit med den digitala utvecklingen.
JOSEFIN LILLHAGE,
Väsby simsällskap, med 43
internationella medaljer
Vilket var ditt första
sommarjobb? Jag simmade
väldigt mycket varje sommar
från det jag var 12–13 år så jag
har inte haft ett långvarigt
sommarjobb. Simningen tog
väldigt mycket tid. Vi var på läger och hade tävlingar. När jag var ledig brukade jag jobba lite extra
hos mina föräldrar på deras café och bageri. Jag fick
göra lite blandade saker.
Vad lärde du dig? Jag lärde mig mycket, om jag tar
simningen så har jag med mig målmedvetenhet och
även kunskapen om att kunna planera och strukturera träning. Hos mina föräldrar lärde jag mig att
möta kunder och arbeta praktiskt.
TOMMY FAGERBERG,
konferencierproffs Väsby
melodifestival
Vad tyckte du om att jobba
med Väsby Melodifestival?
Det var roligt och spännande,
väldigt kul att öva på låtarna
med de tävlande.
Vad lärde du dig av det? Man
gör så gott man kan och trivs med det som man håller
på med. Jag lärde mig även att ta hänsyn till andra.

Väsby Direkt tel: 08-590 970 00
Väsby Direkt är kommunens kundkontakt
center. De kan svara på de allra flesta frågor
så du inte själv behöver ringa runt till olika
handläggare eller bli vidarekopplad. Väsby
Direkt tar hand om ungefär 500 samtal och
55–60 besökare varje dag.

Tre vanliga frågor:

1

Hur ansöker jag
om färdtjänst?
Du behöver skicka in ett
läkarintyg, en ansökningsblankett och ett fotografi
till Väsby Direkt, Upplands
Väsby kommun, ”färdtjänst”, 194 80 Upplands
Väsby. Ansökningsblanketten kan du få hemskickad
genom att ringa till Väsby
Direkt, knappval 1 ”Äldreomsorg och särskilt stöd”.
Det går också att hämta
blanketten i kommunens
reception i Väsby centrum.

2

Hur ställer man sig i
kö till förskolan?
Använd kommunens
e-tjänst för att ställa ditt
barn i kö till förskolan. Du
kan ställa ditt barn i kö till tre
förskolor. E-tjänsten hittar
du på kommunens hemsida,
www.upplandsvasby.se/
barnomsorg. Här utför du
alla ärenden som rör barnomsorg, som att till exempel
beräkna barnomsorgsavgift.

3

Hur gör jag om jag vill göra en tillbyggnad
på mitt hus t.ex. en inglasad altan?
Först behöver du ta reda på hur du får
bebygga tomten. Du kan ringa till Väsby Direkt,
knappval 3, Bygga, bo och miljö, så hjälper de dig att ta reda
på detta.
När du vet hur mycket tomten får bebyggas kan du börja
planera för din tillbyggnad. Ta fram fackmannamässiga
ritningar på den planerade tillbyggnaden och skicka in dessa
tillsammans med en ifylld bygglovsansökan och en kontrollplan till kommunens bygglovsenhet.
Om det saknas handlingar i ärendet blir du kontaktad med
information om vad som saknas. Komplettera din ansökan så
snabbt som möjligt.Tänk på att handläggningstiden kan vara
upp till 10 veckor från och med att ansökan är komplett.
Ansökningsblanketten, exempelritningar och exempel på
kontrollplan hittar du på kommunens webbplats. Skicka din
ansökan till Upplands Väsby kommun, referens ”bygglov”,
194 80 Upplands Väsby.
13 kundvägledare och 3 telefonister jobbar på Väsby Direkt.
1 | 2016
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NÄRINGSLIV

Carl Bernelöv,
Andreas Ingelgård
och Dante Haqués,
grundare till företaget SnapNap UF.

Företagare på försök
Största lärdomen är att tro på sig själv och det man gör. Våga satsa
på det du tror på! Det är råden som de tre vinnarna av 2016 års
utmärkelse som årets företag inom Ung Företagsamhet i Väsby ger till
kommande unga entreprenörer.
TEXT: MARIA SUÁREZ, maria.suarez@upplandsvasby.se
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G

rundarna av SnapNap UF
har ett späckat schema.
Med bara nio veckor kvar
till studenten har Carl
Bernelöv, Andreas Ingelgård och
Dante Haqués mycket på gång med
skoluppgifter som ska göras färdigt
och dessutom ett gäng studentskivor
att gå på.
Vi ska prata om året som gått, ett år
då killarna som del i sitt gymnasieprogram startat, drivit och så småningom
ska avveckla ett företag. Jag är nyfiken
på vad killarna lärt sig under året, och
hur det varit. UF-året började med en
enkel idé, en lösning på ett vardagsproblem, och fortsatte med design,

affärsplan, med- och motgångar.
Det kröntes med att Dante, Carl och
Andreas fick ta emot pris som årets
UF-företag i Upplands Väsby.
– Vi har bland annat lärt oss att inte
snäva in för mycket på grundidén.
Man måste vara öppen för andra
alternativ om någonting inte fungerar
som planerat, säger Andreas.
ATT GÖRA EN AFFÄRSPLAN lät enkelt

UF-året började
med en enkel
idé, en lösning på ett
vardagsproblem.
och de trodde först att det bara skulle
ta någon lektion, men det visade sig
vara en hel del detaljer att reda ut.
Allt tog mycket längre tid än vad de
trodde och de förstod vikten av att
planera och ha ordentliga marginaler.
När de hade en genomarbetad

Produkten SnapNap som
den såg ut i starten.

design till sin produkt, en sorts
knapp att fästa täcke och påslakan i
så att de hålls på plats under natten,
bad de om offerter för tillverkningen.
Då fick de en chock – kostnaden för
att tillverka 100 st knappar skulle bli
10 000 kronor.
– Vi var tvungna göra om stora
delar av affärsplanen. Och fick
praktiskt känna hur viktig den där
flexibiliteten är i praktiken. Så här
efteråt lärde vi oss jättemycket av
det, även om det såklart var jobbigt
då, säger Carl.

JUST DERAS FLEXIBILITET och förmåga att finna nya vägar var starkt
bidragande till att SnapNap UF vann
priset. Förutom en trerättersmiddag, fick de lyssna på föredrag med
entreprenören Douglas Roos och ta
emot 1 000 kronor var.
– Föreläsningen var extremt
intressant. Största lärdomen var att
tro på sig själv och det man gör. Det
är klart att det kan vara lättare om

Det roligaste med
UF är att rent praktiskt få applicera det
man lärt sig teoretiskt.
man har vissa förutsättningar hemifrån, men alla kan bli entreprenörer
och alla kan lyckas oavsett förutsättningar, säger Dante.
För att våga gå utanför sin ”comfort zone” behöver man bestämma
sig att ta steget, göra det och få det

till en vana. Man kan börja med att
förändra småsaker och så småningom får man in förändringen i
ryggmärgen. Till exempel om man
vill lära sig att vara mer utåtriktad
får man helt enkelt börja ta kontakt
med okända människor, kanske
ringa upp någon man inte känner. I
företagandet blev det till sist en rolig
grej och till och med en kick. Ju mer
vi snackade med folk på en mässa
desto mer sålde vi.
Företagandet har gjort att killarna
kommit närmare varandra privat,
och samarbetet har lett till andra
typer av samtal än de skulle haft
annars. De har också lärt sig olika
program som Excel och redovisning
av varandra.
Enligt killarna är det viktigt att
man har samma målsättning och
drivkraft, så att arbetsfördelningen
blir jämn. De är överens om att det
skulle vara jättesvårt att arbeta i ett
UF-företag med någon som inte har
samma målsättning och ambition.
Ni är ju mycket ambitiösa i ert
pluggande. Har ni något tips på
hur man kan lära sig nya saker?
– Hur man pluggar bäst är individuellt. Nyfikenhet, kolla hur andra
gjort, lära sig av dem. Att planera
ordentligt är också viktigt, att själv
skriva in tid för plugg inför olika
prov. Det är lättare att ta till sig det
som lärs ut om det märks att läraren
brinner för sitt ämne. Sen beror
det ju på, vissa ämnen får man
bara nöta sig igenom medan det är
lättare att motivera sig själv i andra,
säger Carl.

AVVECKLINGSFASEN av SnapNap UF
har precis påbörjats när läsåret går
mot sitt slut.
– På ett sätt är det väldigt tråkigt
eftersom vi lagt mycket arbete på
det och det blivit mer framgångsrikt än vad vi hade räknat med. Vi
har fått många nya erfarenheter
och lärdomar som vi är säkra på
att vi kommer ha användning av i
framtida entreprenörskap, avslutar
killarna.

•

Yrkeskaravan sår frön

H

ur kan elever på högstadiet
inspireras att komma på var de
vill göra praktik, vilket gymna
sium de vill gå på eller arbeta med när
de blir vuxna? Yrkeskaravanen är ett
sätt som Väsby Promotion testar. Våga
prova er fram i livet, var företagarnas
budskap när de besökte Runbyskolan.
Yrkeskaravanen, bestående av tre
till fyra personer från olika företag
som besöker högstadieskolorna i
Väsby.

Till en grupp elever i åttonde klass på
Runbyskolan kom Hans Pedersen från
Scandic, mäklaren Karin Sökare från
HusmanHagberg och Mona Ekelöf,
reklammakare på Fantasimakarna.
Karin berättade om hur det är att
arbeta som mäklare och vad som
krävs för att bli det.
– Vägen till det arbete som man vill
ha är inte alltid spikrak. Det kan vara
bra att prova flera olika saker för att
nå sitt mål.
Det höll samtliga företagare med
om. Hans började först studera juridik
för att sedan sadla om till bartender
och arbetar nu som säkerhets- och ITansvarig på Scandic InfraCity.
– Vill du prova på att arbeta på
hotell så kom gärna till oss. Då märker
ni snabbt om det kan vara något för er.
Det gäller att prova sig fram, menade
även han.
Att nå ut till åttondeklassare är inte
alltid lätt men trots viss rastlöshet så
kom det ändå ett par frågor till företa
garna och Mona från Fantasimakarna
var nöjd med besöket.
– Jag tror att det såddes ett litet frö
hos några av eleverna.
TEXT: EVA WIKDAHL
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FÖRR & FRAMÅT

Gångvägen vid ån och
bron till Väsby station.
Dagens Messingen
ligger där det stora
huset ”Brobacken”
ligger på bilden från
1915. Då var det fotograf Hedvig Lundqvists
fotoateljé, det är också
Hedvig som tagit
bilden.

Namnet Wäsby kom med järnvägen
För 150 år sedan den 20 september 1866 öppnade järnvägen mellan Stockholm och Uppsala och som tur
var fick platsen nere vid ån en station som döptes till Väsby. Om inte det hade hänt kanske Väsby inte alls
hade funnits. Tanken svindlar när jag förstår att det är en märklig slump som gör att Väsby heter Väsby.
TEXT: HELENA WESTIN, helena@enholmen.se
WÄSBY VAR DÅ en sömnig plats med
en å. Sverige fattigt och nästan alla
arbetade med jordbruk. Runt den
nya stationen växte ett samhälle
fram där folknöjet var att titta på
tågen som passerade.
Järnhästen som tåget kallades, var
spännande och skräckinjagande.
Det sas att tåg-vidundren med sina
ohyggliga farter på 30–40 km/h
skulle skrämma slag på folk och
fä. Då som nu var det både härligt
och förfärligt med det nya. Att
stationen fick namnet Wäsby är
egentligen konstigt, för platsen heter
sen urminnes tider Runby. Roland
Storm, hembygdsföreningen och
Väsbys bästa, berättar att först hade
stationen planerats vid Hammarby
apotek på gården Stora Wäsbys
ägor, därav namnet. Men loken skulle
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inte orka uppför
Rotsundabacken
och därför byggdes järnvägen
istället så platt
som möjligt, längs
ån, och stationen
lades på Runbys
mark i Eds socken,
men namnet
Wäsby blev kvar…

barnbarnsbarnbarns barn som möts
i resecentrumet Väsby Entré där
tågen far förbi i en svindlande
fart på 300 km/h …

Söndag
18 september

NÄSTAN BARA EN SAK
är likadan nu som då;
utsikten från tågfönstret mellan Rotebro
Vi firar namnet Väsby
och innan tåget sakoch järnvägen 150 år
tar in vid Upplands
Läs mer om framtiden på
Väsby.
www.vasbyentre.se
150 ÅR TILLBAKA
Utsikten över ängkänns som en evigarna ner mot Edssjön
het. Sverige fick då sin
är nog densamma idag som
första statsminister, Louis De
1866, och kanske kommer den
Geer, och tvåkammarriksdag. Men
som åker tåg år 2166 fortfaranade
bara män som tjänade över 800 riksatt se samma vackra vy? Undrar hur
daler om året fick rösta och kvinnor
Upplands Väsby ser ut då? Undrar
inte alls. Undrar hur det är om 150 år
vad människorna gör då och framför
framåt? År 2166 är det kanske dina
allt; vart de är på väg?

•

Alla jobb behövs

OSKAR
HAR ORDET

J

ag är Väsbys nya oppositionsråd. Vet
du inte vem jag är? Låt mig då försöka
ändra på det.
Passande nog är temat för detta
nummer lärande. Vill man så kan man dra
lärdom från allt vad man har varit med om i
livet. Det är inte för inte som det är på arbets
platsen invandrare bäst lär sig svenska. Jobb
är ofta nyckeln till kunskap. Samtidigt är
kunskap nyckeln till jobb. Det kan låta som en
självk larhet men alla jobb är viktiga. Utan det
första kan man aldrig få det andra.

JAG HAR VISSERLIGEN högskolestudier i såväl
kommunikation som i statsvetenskap i bagaget.
Men särskilt viktigt för mig är det jag lärt
mig på extrajobb, sommarjobb, heltidsjobb,
vikariat och från alla de arbetsplatser och
arbetsuppgifter jag har varit med om.
Vissa kanske ser de arbeten jag har haft
som skitjobb. Det gör inte jag. Alla jobb
behövs. Den tid och ansträngning jag har lagt
ned som vårdbiträde, personlig assistent,
garderobspersonal på krogen eller trädgårdsarbetare på skogskyrkogården i Boden har
varit viktiga för mig – både personligen och
professionellt. Dessa jobb kanske inte är lika
tjusiga som de jag har haft senare på bank
eller på konsultbyrå. Men de har gett mig väldigt mycket. Förutom de slantar jag tjänade
ihop under tiden gav de mig lärdomar om hur
människor och samhället fungerar. Lärdomar
som jag har med mig för alltid.
UTAN DE ERFARENHETER jag fått av äldreom
sorgen hade jag kanske inte sett att det är
människor av kött och blod bakom siffrorna
och statistiken. Utan de många och långa timmarna jag har jobbat i garderob på nattklubb

Tre snabba frågor:

1

Vad lärde du dig senast?
Vad memma är. Uppvuxen tolv
mil från finska gränsen som jag är
måste jag erkänna att det är lite i det
senaste laget. Det blev inte att smaka
detta år så det får bli till nästa påsk.

2

Vill man så kan man dra lärdom från
allt vad man har varit med om i livet
hade jag kanske inte blivit lika stresstålig.
Utan de år jag har arbetat som politisk tjänsteman för Väsbymoderaterna hade jag inte vetat
vilka frågor som är viktiga för väsbyborna.
Detta och många andra erfarenheter har jag
med mig i arbetet som oppositionsråd.
Jag hoppas att ni som läsare lär känna mig
av texten ovan och från det sätt jag agerar på
som politiker. Jag vill också lära känna dig. Jag
har träffat flera av er när jag har knackat dörr
runt om i kommunen och ser fram emot att
även i fortsättningen höra mer om vad just du
tycker är viktigt. Snart kanske jag knackar på
hos dig!?

oskarweinmar
och
vasbymoderat

•

OSKAR WEINMAR,

oppositionsråd Moderaterna i Upplands Väsby

Vad betyder lärande för dig?
Det är roligt. Jag gillar att veta
saker. Min flickvän kan ibland
tycka att jag är en besserwisser, något
som blir rätt tydligt när det är dags för
frågesport.

3

Varför är det viktigt att fortsätta lära genom hela livet?
Att lära är att hålla sinnet smidigt.
Att få mer kunskap gör att vi kan tackla
situationer på ett bättre sätt, förutsättningar förändras ju.
1 | 2016
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VAD ÄR EN NÄMND?
VARFÖR FINNS KOMMUNFULLMÄKTIGE?

Hur fungerar
en kommun?

4
Vart

Kommunfullmäktige (KF)
Kommunstyrelsen (KS)
Nämnder och utskott

Nämnder och utskott
Utöver KF och KS finns ett flertal
nämnder och utskott som arbetar
med olika frågor. T ex utbildningsnämnden som ansvarar för frågor
som rör skola och förskola, social-
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Om
Mathias
syn på
lärande
på sidan 3

kan jämföras med Riksdagen och
är kommunens högsta beslutande
instans.
I kommunfullmäktige i Upplands
Väsby finns 51 platser, eller mandat
som det också kallas. Sedan valet
2014 fördelas mandaten så här:
Socialdemokraterna
16
Miljöpartiet
5
Vänsterpartiet
4
Väsbys Bästa
2
Moderaterna
13
Liberalerna
4
Kristdemokraterna
2
Centern
2
Sverigedemokraterna
3
Politikernas uppgift är att besluta
om hur kommunen ska styras och
organiseras. I kommunfullmäktige
beslutas om övergripande frågor
som rör kommunen, exempelvis
frågor om budget.

:e år är det val i Sverige

Alla med rösträtt väljer då vilka partier
och politiker som ska leda kommunen.
För att få rösta i kommunvalet ska man ha
fyllt 18 år och ha varit folkbokförd i Sverige
minst tre år. Antalet röster avgör hur
platserna fördelas mellan partierna i:

Kommunfullmäktige (KF)

Kommunstyrelsen (KS)
består av representanter
från de politiska partierna i
kommunfullmäktige. Kom
munstyrelsen ansvarar för
hela kommunens utveckling
och ekonomi och ser till att
alla ärenden som KF tar upp är
förberedda och genomförs.
Kommunstyrelsen består av
15 ledamöter från olika partier.
Ordförande är Mathias B
 ohman

och äldrenämnden som arbetar
med frågor som rör äldre och
personer som behöver extra stöd
och kultur- och fritidsnämnden
som ansvarar för bland annat

som är socialdemokrat. Social
demokraterna, Miljöpartiet,
Vänsterpartiet och Väsbys
Bästa samarbetar och utgör
majoriteten i kommunen.
Inom oppositionen samar
betar Moderaterna, Libera
lerna, Kristdemokraterna och
Centern. Oppositionsrådet
heter Oskar Weinmar och
representerar Moderaterna.

bibliotek, idrottsanläggningar och
musikskola. Ledamöter och ersät
tare i nämnderna föreslås av de
politiska partierna och beslutas av
kommunfullmäktige.

Hur
Oskar
ser på
lärande
kan du
läsa på
sidan 37

UPPLANDS VÄSBY KOMMUN
SÅ HÄR FÖRDELAS DINA SKATTEPENGAR:
I Sverige beslutar kommunerna själva
hur mycket medborgarna ska betala i
skatt och vad pengarna ska användas
till, det kallas kommunalt självstyre.
Politikernas uppdrag är att ge väsby
borna den kommunala service som
de behöver och vill ha. Politikerna ska
också förvalta kommunens pengar,

medarbetare tillhör olika kontor, som i
andra kommuner kallas förvaltningar.
I Upplands Väsby finns kommunled
ningskontoret, kontoret för samhälls
byggnad, miljökontoret, utbildnings
kontoret, social- och omsorgskontoret,
kultur- och fritidskontoret och stöd och
process.

som till stor del består av de inbetalda
skatterna. De allra flesta politiker i vår
kommun är fritidspolitiker som sam
tidigt har ett annat arbete.
Till sin hjälp att genomföra den politik
som beslutats finns anställd personal
som ger service till invånarna. Alla

En hundralapp fördelas enligt följande:

29,70 kr
Äldreomsorg och
omsorg om funktionsnedsatta
PÅ NYA SEDELN: Greta Garbo
(1905–1990) var en svensk
skådespelare. Hon var en av
de största filmstjärnorna på
1920- och 30-talen. Ameri
kanska filminstitutet rankar
henne som den femte största
Hollywoodskådespelerskan
genom tiderna.

24,20 kr
Grundskola

14,70 kr
Barnomsorg

Sedeln är här märkt
”specimen”, ett ord
centralbanker använder
för att illustrera hur en ny
sedel kommer att se ut.
Den nya 100-kronorsse
deln introduceras 3 okto
ber 2016 och den gamla
hundralappen är giltlig
fram till 30 juni 2017.

9,70 kr
Gymnasieskola
och vuxen
utbildning
8 kr
Individ- och
familjeomsorg

5,10 kr
Kultur
och fritid

6,90 kr
Gator, vägar, fastigheter, sam
hällsplanering och räddningstjänst

1,70 kr
Politisk
verksamhet
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TIPS!
Natur, bad,
grill och gym
– upptäck
ditt Väsby!

FYSINGENBADET
SMEDSGÄRDSSPÅRET
SANDASPÅRET

SÄTTRABADET
KAIROBADET

BOLLSTANÄSBADET

Badplats
Grillplats
Naturbad

RUNBYSPÅRET

VILUNDAPARKEN

Utegym

AVSÄNDARE:

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby
facebook.com/upplandsvasby

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

