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Med utsikt över
Suseboparken tror
vi att balkongen blir en
perfekt scen.

Mike Kumi,
ungkultursproducent

Äldreomsorg
på finska på

HEDVIGSGÅRDEN
Orkidéer i
huvudet på

VÄSBYPROFILEN
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Härlig höst i Runby.
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HÖSTFÄRGER

Alla människor är
utlänningar – överallt

MATHIAS
HAR ORDET

JAG BLEV POSITIVT ÖVERRASKAD över energin,
kreativiteten och framtidstron när jag nyligen
gästade ett boende med ensamkommande
barn. Rummen på de boendes väggar var
fyllda av konst och fotografier. En kille visar en
kartbild med två hjärtan – ett i Väsby och ett
i hans hemland. Han berättar hur de finns på
två olika håll i världen och tänker på varandra,
var och en från sitt håll. Orden sjunker in och

Tre snabba frågor:

1

Vad är det bästa med Väsby?
Väsby har småstadens alla fördelar.
Det går snabbt att uträtta ärenden,
är nära naturen och du träffar ofta personer du känner när du rör dig i Väsby.
Kombinerat med närheten till Stockholm, Uppsala och världen via Arlanda
har du allt du behöver.
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E

n helt vanlig lördag i Väsby. Tar en härlig
promenad, söker mig till Hugo Sabels
torg för att förgylla dagen med finsk
salmiak. Plockar på mig några askar,
ställer mig i kön för att betala. Mannen bredvid
mig tittar åt mitt håll och undrar nyfiket:
– Är du finne?
– Nej, svarar jag lite förvånat.
– Vad gör du här då?
– Jag älskar finsk lakrits, säger jag och ler.
Han skrattar till och blommar upp. Jag har
klarat testet. När allt kommer omkring är vi
alla människor av kött och blod. Människor
med känslor, tankar och drömmar. Alla vill vi
bli sedda och bekräftade för det vi gör och den
vi är. Vi tänker, dansar, blir förälskade och vi
vill förverkliga våra innersta drömmar.
I mitten av 90-talet engagerade jag mig i
kampanjen Alla lika, alla olika. I samma veva
köpte jag ett klistermärke på ett internationellt solidaritetsläger i Bonn. Budskapet
har etsat sig fast hos mig: Alle menschen sind
ausländer fast überall.
Alla människor är utlänningar – överallt.
Det är något poetiskt vackert över meningen.
Några få ord sammanfattar vad inkludering
och utanförskap handlar om – perspektiv och
förhållningssätt.

En kille visar en kartbild med två hjärtan
– ett i Väsby och ett i hans hemland.
skakar om. Det kunde lika gärna varit jag.
Integration som ord är svårt att ta på.
Förändringen sker i mötet mellan människor.
Det lilla spelar roll. Därför är jag tacksam
över alla privatpersoner, företag, föreningar
och offentliga aktörer som bidrar till att se,
bekräfta och utveckla också våra nya väsbybor. Att spela fotboll, lära sig sina första
svenska ord, få en svensk kompis i Väsby och
första praktiken på en arbetsplats spelar roll.
Precis som ett möte på torget när du köper ett
paket finsk salmiak.

mathiasbohman
Mathias Bohman
Mathias_Bohman

•

MATHIAS BOHMAN (S)

ordförande i kommunstyrelsen

Hur kan Väsby bli vänligare?
Väsborna är vänliga i dag och
det ska vi självklart fortsätta att
vara. Nästa steg är att lyfta fram allt det
fantastiska vi gör tydligare än i dag. Mitt
motto är: Var den person som du vill
möta. Jag är glad att det är många fler än
jag som lever efter det mottot.
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Vad har du gjort på sistone som
är vänligt?
I morse sjöng jag och barnen
för min fru och gratulerade henne på
födelsedagen.
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Magasinet för oss i Upplands Väsby

REDAKTIONEN

hejvasby@upplandsvasby.se

Vad gör du när du
vill vara extra snäll?
Då hittar jag på en rolig överraskning
till någon jag gillar. Eva

Jag frågade min familj. Tydligen köper
jag ost, iste och popcorn. Johan

I helgen fick familjen sovmorgon då
jag tog hunden på morgonpromenad.
Linn
Steker pannkakor. Nästan alla blir
glada av pannkaka. Stina

Då bjuder jag mina medarbetare på
hembakade bullar. Ulrika

ANSVARIG UTGIVARE:
Ulrika Walldén ulrika.wallden@upplandsvasby.se
REDAKTION:
Eva Wikdahl eva.wikdahl@upplandsvasby.se
Johan Bryggare johan.bryggare@upplandsvasby.se
Stina Fors stina.fors@upplandsvasby.se
FORMGIVNING:
Linn Fransson Simic linn.fransson@upplandsvasby.se
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22 Nytt liv
i Väsby

älkommen till andra numret av Hej
Väsby!, kommunens tidning för dig
som bor och verkar här i Upplands
Väsby. Vi har fått många glada tillrop efter
första numret av tidningen och hoppas att
ni uppskattar även detta nummer.
Upplands Väsby är en kommun som
utvecklas och växer och här bor människor från hela Sverige och världen. Tillsammans skapar vi en levande kommun
och det är tillsammans vi gör den precis så
bra som vi vill att den ska vara.
Detta nummer fokuserar på allt bra
som olika människor gör för varandra. Vi
vill att alla som bor, arbetar eller besöker
Väsby ska känna sig välkomna hit. Därför
kallar vi det här för det vänliga numret.
Längre bak i tidningen kan ni också läsa
om vårt arbete med något vi kallar Vänliga
Väsby.
Vi hoppas att du inspireras till vänlighet
i detta nummer och att du bland sidorna
hittar något intressant och nytt för just dig!

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

14

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 vår. DS.

Full fart

Massor av kul på kollo!

21

Natur
i lovtid!

Tips om sköna
uteaktiviteter

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
Vill du veta vad som är på gång i Väsby:
www.upplandsvasby.se/pagang

2016

HÖSTLOV
31 okt – 4 nov

Se
s. 20–21 för
höstlovstips!

21 NOV

23 NOV

Musikskolan
LIVE
Kl. 19,
Messingen

Musikskolan
konsert
Kl. 19,
Messingen
24 NOV
Stand up ”Jungfru
föderskan” med
Cecilia von Strokirch,
biblioteket

28–30 NOV
Musikskolan
adventskonsert
Kl. 19,
Messingen

29 NOV
4 DEC
Julpyssel för
alla åldrar
Kl. 12.30–15,
biblioteket

Kulturlunch med
deckarförfattaren
Anna Jansson
Kl. 12, biblioteket

13 DEC
Lucia
JULLOV
22 dec-8 jan
Läs tre böcker under
jullovet – få en! För
alla mellan 7 och 16 år.
www.upplandsvasby.
se/bibliotek

2017
SPORTLOV
27 februari
– 3 mars

28 FEB
Fettisdag
5 MARS
Musikskolan
Live, kl. 19
Messingen
(även 30/1
och 25/4)
VALBORG
20 april
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PÅSKLOV
10–13 april

Håll utkik efter nästa
nummer av Hej Väsby!
i din postlåda.

MEDARBETAREN
Riitta Vehnainen arbetar som vårdbiträde
på Hedvigsgården och
pratar med de boende
både på svenska och
finska.

Väsby är
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VISSTE DU ATT Upplands

FOTO: STINA FORS

Med språket
som trygghet

HEDVIGSGÅRDEN. I utkanten av en
skogsdunge ligger äldreboendet
Hedvigsgården. Här finns totalt fem
paviljonger med åtta lägenheter i
varje. Två av paviljongerna erbjuder
vård och omsorg specifikt för
finsktalande.
TEXT: ANNA MALM KELFVE , hejvasby@upplandsvasby.se
FOTO: ROSIE ALM
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MEDARBETAREN
För den som vill finns det
möjlighet att bada bastu.

6 december

Många äldre med demens känner sig tryggare om de får tala sitt modersmål. I Upplands
Väsby har 18 procent av invånarna rötter i F inland.

P

å Hedvigsgården finns ett
tydligt fokus på språk. Två av
de fem enheterna, som kallas
paviljonger, har finsk inriktning – såväl språkligt som kulturellt.
Totalt finns plats för 16 finsktalande
demenssjuka. Enheterna följer finska
traditioner och personalen gör finska
bakverk och maträtter. Det finns
också en bastu.

På den blå paviljongen arbetar
Riitta Vehnainen som pratar med de
äldre på både finska och svenska. Det
finns alltid en finsktalande medarbetare i tjänst.
– Det är en väldigt trevlig och vänlig stämning här hos oss. Jag tror att
det beror på att vi verkligen arbetar
för att ta in allas önskemål och idéer i
verksamheten. Om de personer som

Vi låter alla som bor här få utrymme att vara
egna individer och få känna att de har makt
över sina liv. Bara för att man blir gammal ska
man inte tvingas att bete sig på ett visst sätt.
Riitta Vehnainen, vårdbiträde på Hedvigsgården

8
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Tisdagen den 6 december är det
Finlands självständighetsdag,
till minne av frigörelsen från
Ryssland 1917.
Dagen uppmärksammas i
Vilundak yrkan:
Kl. 18:00 med
tvåspråkig
andakt
Kl. 18:30 med
fest i försam
lingshemmet

100 år!

Nästa år firar Finland 100 år som
självständig stat.

bor här vill ha en surströmmingsskiva, gör vi allt vi kan för att se till att
det blir av, berättar Riitta.

MÅNGA ÄLDRE PERSONER med demens
drabbas av att så kallade kognitiva
förmågor påverkas negativt. Det
kan innebära att minnet försämras,
förmågan att orientera sig blir nedsatt
och att språk och tidsuppfattning
påverkas.

MEDARBETAREN

På de finsktalande paviljongerna följs f inska
traditioner och personalen lagar finska
bakverk och maträtter. Till v änster syns
memma med gräddmjölk.
DEMENS
Att se en anhörig utveckla
demens är svårt för de flesta.
Många demenssjuka förlorar
minnet av nyligen inträffade
händelser, men kommer tydligt
ihåg vad som hänt tidigare i livet.
För vissa personer kan det innebära
att förmågan att kommunicera på ett
inlärt språk försvinner. Det ersätts
då istället av modersmålet, oavsett
hur länge personen bott i Sverige och
använt svenska som det vardagliga
språket. Att få kommunicera på sitt
modersmål gör många äldre dementa
lugnare och ökar deras känsla av
trygghet.

ATT FÖLJA RIITTA under några timmar på Hedvigsgården är en behaglig upplevelse. Hon känns säker
och lugn i bemötandet av de äldre.
Intrycket stärks av den lugna miljön
på paviljongen.
– Vi arrangerar många olika

aktiviteter som engagerar alla. Vi har
en trubadur som besöker oss, vi har
grillkvällar och vi bakar varje dag,
säger Riitta.
– Alla som bor hos oss bestämmer
själva hur de vill ha sin dag. Vissa
dagar kanske de vill äta tillsammans
med de andra, andra dagar kanske
de hellre vill hålla sig på sina rum. Vi
låter alla som bor här få utrymme att
vara egna individer och få känna att
de har makt över sina liv, fortsätter
Riitta.

Som anhörig kan många behöva
stöd i att bemöta sin anhörig
under dessa nya förutsättningar.
Via Väsby Direkt, 08-590 970 00,
kan du få kontakt med rätt
person som kan hjälpa till med
detta.

– BARA FÖR ATT MAN blir gammal ska
man inte tvingas att bete sig på ett
visst sätt. Respekten för människan är
vår ledstjärna.

•
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FOTO: EVA WIKDAHL

UNGDOMSKRÖNIKAN

NAMN: Susan Jibran
stiska
SKOLA: Sig tuna Humani
Läroverk
p,
LINJE: Samhällsvetenska
inriktning internationell
specialisering
DET SNÄLLASTE NÅGON
GJORT FÖR MIG:
a för att
Bjudit mig på middag bar
ta det lugnt

Känslan av att få hjälpa

D

en tuffaste tiden under mitt 17-åriga
liv var när min pappa gick bort. Min
mamma studerade sin andra termin
för att bli undersköterska men i
samband med det som hände tog hon en paus
på flera år. Där och då trodde jag att allt slit
som hon gått igenom för att kunna plugga
varit förgäves. Jag hoppades att hon skulle
hitta styrka att fortsätta med studierna och
peppade henne allt jag kunde.
Dagen då hon, efter flera års paus, valde
att återuppta sina studier bestämde jag mig
för att stå vid hennes sida och göra allt jag
kunde för att stötta henne. Att få hjälpa henne
genom den svåra perioden var en fantastisk
känsla. Just den känslan har jag burit med mig
överallt, i jobbet och i skolan, med vänner och
familj.

SOMMAREN 2016 FICK JAG och en kompis
möjlighet att göra något vi brann för. Via
Upplands Väsby kommun hittade vi entreprenörsprogrammet ”Roligaste Sommarjobbet”.
Där får man som ung möjlighet att starta och
utveckla ett företag. Vi ville kombinera själva
jobbet med det vi brann för – att hjälpa andra

Att få hjälpa henne genom den svåra
perioden var en fantastisk känsla.
10
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– vilket gav oss mottot ”hjälpa och sälja”.
Genom att tillverka handgjorda armband
i olika färger som vi sedan sålde för en billig
peng hade vi klarat av ”säljabiten”. Det som
var kvar nu var att hjälpa. Därför valde vi att
skänka 40 procent av våra intäkter till diverse
kvinnoorganisationer.
På så sätt fick vi möjlighet att testa på något
helt nytt samtidigt som vi fick hjälpa en grupp
som har det tufft i samhället. Vi vågade testa
och lyckades!

DAGENS UNGDOMAR HAR ett hjärta som brinner
för fullt för att hjälpa och finnas till för andra.
Men det är inte alltid lätt att veta hur man ska
gå till väga. Fast det är inte alltid nödvändigt
att börja med något stort, att hjälpa handlar
om att göra det du kan för någon annan.
Att hjälpa kan vara att ha ett sommarjobb
där du skänker en del av intäkterna till en
organisation.
Eller så kan det vara att stötta din mamma
genom hennes studier under en svår tid.
Det viktigaste är bara att ta det första steget.
För jag kan lova dig att känslan av att få hjälpa
andra är ovärderlig.

•

UNGA VÄSBY
TYCKER TILL

Röster från förskolan Borgen

Hej! Salam!* Salut**
När är du snäll?
TEXT & FOTO: STINA FORS, stina.fors@upplandsvasby.se

TEODOR MAGNUSSON, 5 år
När var någon snäll mot dig
senast?
– Min kompis Philip är snäll. Han
leker med mig varje dag.
Kan du komma på en gång då du
varit särskilt snäll?
– En gång ramlade Philip av cykeln
när vi cyklade runt vårt hus. Han
ramlade utan att jag körde på
honom. Han körde bara en liten
sväng och då ramlade han av.
Jag cyklade så fort jag kunde och
hämtade mamma.

Min kusin Elvira brukar vara ganska
snäll mot mig ibland. Fast hon bor i
Knivsta.

EMMA NYGREN, 5 år
När var någon snäll mot dig
senast?
– Jultomten är snäll, han ger
presenter till alla. Min kusin Elvira
brukar vara ganska snäll mot mig
ibland. Fast hon bor i Knivsta.
Vad är det att vara snäll mot
någon annan?
– Att man inte slår någon.

Hej Väsby! har träffat några av
 arnen på förskolan Borgen för att
b
prata om att vara snäll.

LINNEA BRUNNER, 5 år
När var någon snäll mot dig
senast?
– Min kompis Nellie är ganska snäll
mot mig. Vi leker mycket. Vi brukar
leka häxor. Goda häxor.
När är du snäll?
– När jag bjuder in kompisar på mitt
födelsedagskalas.

WILLIAM NYSTRÖM, 5 år
När var någon snäll mot dig
senast?
– Min farmor och farfar kom till mig
igår. De bor i Västerås. Då nattade
de mig.
När är du snäll?
– Jag bjöd precis in William och
Alvin på lek för att de ville det.

*Salam betyder hej på persiska. **Salut betyder hej på franska.
2 | 2016
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KORT & GOTT
BILDGÅTAN

Känner du igen platsen?

Kanske har du sett den här silverfärgade
bilen rulla förbi på din gata och undrat
vad det är? Grannstödsbilen!

Sedan 2003 kör den runt i olika områden i kommunen
för att öka tryggheten. 50 frivilliga förare turas om
att köra bilen under ledning av den lokala polisen.
Vill du vara med och köra grannstödsbilen? Mejla till
kommunens säkerhetsstrateg Anita Ackeberg:
anita.ackeberg@upplandsvasby.se så får du veta mer.

Kan du svaret?
Skicka in ditt svar senast den 31
december 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, Kommunika
tionsenheten, 194 82 Upplands Väsby, eller mejla till:
hejvasby@upplandsvasby.se

KOLL PÅ

Offentlighetsprincipen

Vad innebär offentlighetsprincipen?
• Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar.
• Tjänstemän inom all offentlig verksamhet (landsting, kommun,
myndighet) har rätt att berätta vad som pågår i deras arbete.
Vad är det bra för?
• Medborgare ska kunna få insyn i samhällets förvaltningar
och därmed garantera sin egen rättssäkerhet.
Vad är allmänna handlingar?
• Handling som förvaras, har kommit in eller upprättats i en offentlig
verksamhet.
• Handlingen kan vara en bild, en text eller i någon digital form.
När gäller inte offentlighetsprincipen?
• En handling som omfattas av sekretessbestämmelser är
inte allmän och går inte att begära ut.
• Ett utkast i ett ännu inte avslutat ärende är
heller inte en allmän handling.

Offentlighetsprincipen har funnits i svensk lag
sedan 1766 års tryckfrihetsförordning. 960
hyllmeter med handlingar finns lagrade i Upplands Väsby kommuns arkiv. Här kan du söka
vilka handlingar som finns i arkivet:
www.upplandsvasby.se/kommunarkiv

VISSTE DU ATT…

… betyg är den vanligaste
handlingen som begärs ut

12
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KORT & GOTT
VISSTE DU ATT…

Väsbys eget
makerspace
Under hösten kan alla barn i
Väsbys förskolor och skolor
besöka det kreativa centrumet
för IT-slöjd och testa programmering, 3D-skrivare, robotar
samt ljus- och ljudmojänger.
www.vasbymakerspace.se

1928
ton glas, papper, tidningar, plast och
metall återvann väsbyborna tillsammans under 2015

TOPPUTLÅNING
UPPLANDS VÄSBY BIBLIOTEK*

Bilderböcker
Gunilla Bergström :
Alfons och odjuret
Kapitelböcker
Martin Widmark & Helena Willis:
Fängelsemysteriet
Ungdomsromaner
Mikael Engström:
Isdraken

Hur hälsar du?
Vår vardag är fylld av möten – vi hälsar
på folk hela tiden. På vår partner,
barn, kollegor och främlingar. Ålder,
kön, kulturell tillhörighet och vår relation till personen avgör hur vi gör det.
En annan faktor till hur vi väljer
att hälsa är geografi. Kindpussar,
handen på hjärtat och bugande är
bara några exempel på hur det hälsas
runt om i världen. En del av dessa
hälsningar kan uppfattas som en
aning udda. Eller vad tycker du?

Runt om i världen:

MAORIER, Nya Zeelands urinvånare,
hälsar traditionellt genom att trycka
näsorna och pannorna mot varandra en
eller två gånger.
I den kända MASSAJSTAMMEN
spottar man på varandra som ett sätt
att visa respekt och uppmuntran.
I TIBET sträcker man ut tungan för att
visa vördnad för en annan person.
I SYDAFRIKA finns ett handslag där
två personer griper tag om varandras
händer och trycker på varandras
tummar.
Det har varit vanligt förekommande
att INUITER hälsar genom att gnugga
nästipparna mot varandra. Med det är
bara med familjen som man hälsar så
– inte med främlingar.

KÄLLOR: SYDSVENSKAN, AFTONBLADET

…det finns spår av reliktbockar
i det nybildade naturreservatet
Norra Törnskogen? Reliktbocken är en 7–13 mm lång
skalbagge som trivs under
barken på gamla tallar. Bevarad
skog med 100 år gamla tallar
blir allt ovanligare i Sverige och
är en av anledningarna till att
arten är hotad.

I Sverige är det vanligaste sättet att
hälsa att kramas. KÄLLA: SIFO-UNDERSÖKNING

*Barn- och ungdomsböcker perioden aug 2015–aug 2016.

2 | 2016
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Full fart på
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Utflykt till Gröna Lund är tradition under
kolloveckorna. Många ser fram emot den
hela året.

dagkollo
Under dagkollot i somras anordnades flera
aktiviteter. Bland annat hölls en fotbollscup mellan chefer och kollodeltagare. Från
vänster: Amanda, Diana och Kina hejar på.

DAGKOLLO. Finns
det ett kollo som
samlar entusiastiska
personer mellan
23 och 90 år? Ja,
det gör det och i
somras höll de till i
Runby fritidsgård.
Här spelades det
fotboll, dansades
och ordnades andra
roliga aktiviteter
under de tre veckor
lägret pågick. Men
det som många sett
fram emot mest var
utflykten till Gröna
Lund.
TEXT: EVA WIKDAHL,
eva.wikdahl@upplandsvasby.se
FOTO: ROSIE ALM
fortsättning på nästa sida
2 | 2016
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Tommy är laddad inför matchen.
På sin t-shirt har han skrivit
Ibrahimovic efter sitt eget namn.

S

edan 2010 har det anordnats kollo för personer som
går på daglig verksamhet i
Upplands Väsby. På kollot
samlas alla som vill. Vissa
har med sig en personlig assistent,
andra går dit själva.
Deltagarna kan själva välja vilka
dagar de vill vara med och därför
varierar antalet personer dag för
dag.
– De får välja själva. Det beror ju
lite på dagsformen, säger Elin Katlav,
som arbetar som boendestödjare och
under dessa veckor ser till att allt
flyter på med kollot.

16
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Gröna Lund,
är det mest
populära. Det börjar
pratas om det redan
under den första
veckan.
Elin Katlav, boendestödjare

I ÅR HÖLLS KOLLOT under sommarens
varmaste veckor. Två veckor med
aktiviteter som fotbollscup, tävlingar
och disco på agendan.
Tredje och sista veckan är traditionsenligt fylld med utflykter. En av
dessa verkar locka mer än de andra
– en utflykt som vissa sett fram emot
hela året.
– Gröna Lund är det mest populära.
Det börjar pratas om det redan under
den första veckan, berättar Elin.
SÅ KOMMER ÄNTLIGEN den stora dagen
och i samlad tropp åker gänget från
kollogruppen i en gemensam buss till

Ovan: Elisabeth sätter
bollen mitt i prick.
Till vänster: Med till Grönan
är åtta kollodeltagare och nio
personal. Det gör att alla del
tagare har möjlighet att göra det
de vill, som att till exempel åka
tekopparna.
Nedan: En paus i skuggan.

Gröna Lund. Väl på plats är det inte
alla som vill åka karuseller, men de
flesta verkar trivas bra ändå.
– Att arrangera en sådan här utflykt
är inte så komplicerat. Det svåra är att
se till så att alla får ut det de har förväntat sig av dagen, säger Elin innan
gruppen delar upp sig och alla beger
sig iväg mot olika mål.

YNGVE NILSSON GÅR med bestämda
steg mot åkattraktionen ”Tekopparna”. Yngve är en av de som verkligen gillar att åka och han betar av
flera åkattraktioner under dagen.
fortsättning på nästa sida
2 | 2016
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Efter lunch vill några köra radiobilar. När
ett regnoväder drar in blir de erbjudna
gratis åkturer vilket Tommy och Mattias
inte är sena att nappa på.

JUST DEN HÄR DAGEN är Gröna Lund
välbesökt. Solen gassar och efter
lunch vill några köra radiobilar.
Plötsligt slår den tryckande hettan
över till ett våldsamt regnoväder.
Ingen vill lämna det lilla inhägnade
området vid radiobilarna där taket
skyddar mot regn.
Några rådiga radiobilsoperatörer
erbjuder gratis turer med radiobilarna till de som sökt skydd under
taket. Ett erbjudande Tommy Fagerberg och Mattias Jansson inte är sena
att nappa på.
På väg ut från det skyddande taket
råkar Tommy plaska rakt i en pöl, stor
som en mindre insjö, och ser ingen
18
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Att arrangera en sådan här utflykt är inte så
komplicerat. Det svåra är att se till så att alla
får ut det de har förväntat sig av dagen.
Elin Katlav, boendestödjare

annan utväg än att ta av sig båda
strumporna och fortsätta barfota i
sina loafers.

OVÄDRET OCH REGNET gör några av deltagarna lite missnöjda. Det var ingen
som hade väntat sig regn och det oplanerade kan kännas jobbigt. Trots det
dröjer det inte länge innan de börjar
prata om nästa års utflykt.

•

Yngve är en av de kollodeltagare som
till vardags går på kommunens dagliga
verksamhet.

2 | 2016
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Höstlov!

Tips på vad du kan göra under höstlovet:
MÅNDAG 31 OKTOBER

TISDAG 1 NOVEMBER

ONSDAG 2 NOVEMBER

Gör din egen dinosaurie
15 platser, föranmälan*
Ålder: Från 7 år
Ledare: Erik Thulén
Plats: Upplands Väsby bibliotek,
barnavdelningen
Tid: Kl. 13–15

Sagostund och pyssel
med dinosaurietema
Ålder: 2–5 år
Pysselledare: Evelina Hedin.
Plats: Upplands Väsby bibliotek,
barnavdelningen
Tid: Kl. 10–12
Föranmälan för grupper, som även
inkluderar dinosauriepysslet*

Dinosaurieshow
Lär dig mer om dinosaurier! Urban
Wahlstedt berättar om dinosaurier
och visar upp sina dinosauriefigurer.
60 platser
Ålder: Alla åldrar
Plats: ABBA, Messingen
Tid: Kl. 13–14

Massor av dinosaurier
på lovet! Gör din egen
dinosaurie, lyssna
på sagor och titta
på film, allt på
Upplands Väsby
bibliotek.

Bokcirkel
Fika och prata om boken Två
städer av Eva Susso. Du behöver
ha läst boken innan – den finns
att låna på biblioteket.
Tid: Kl. 14–15
Plats: Upplands Väsby bibliotek, barnavdelningen

Läs en bok på höstlovet!
På tisdagen bjuder biblio
teket på fika och pratar
om boken Två städer.
Biblioteket har öppet
måndag–torsdag 10–19,
fredag 10–18, lördag 11–16
och söndag 12–16.

TV-spel
Ålder: Från 9 år
Plats: ABBA, Messingen
Tid: Kl. 16–18
Klättring i Fadderbyn
Föreningen Bokstavsbarn anordnar
klättring i Fadderbyn – alla barn i
alla åldrar är välkomna
Kostnad: 40 kr/barn, föräldrar klättrar gratis
Plats: Fadderbyn, Hotellvägen 1
Tid: Kl. 18–20
Flaggfotboll för alla
Wäsby flaggfotboll ordnar provapå-dag för alla som är nyfikna
och vill testa
Plats: Vilundavallen
Tid: Kl. 14–16

20
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Sugen på att prova
klättring? På tisdagen
anordnas klättring i
Fadderbyn.

TORSDAG 3 NOVEMBER
Lövkoja
En dans-, musik- och filmupplevelse
80 platser, föranmälan*
Ålder: 3–6 år
Plats: ABBA, Messingen
Tid: Kl. 10
Längd: 30 minuter

Minecraft-workshop
Spela Minecraft och skapa en helt ny
spännande värld tillsammans. Har
du en egen dator kan du ta med den,
annars kan du låna bibliotekets.
12 platser, föranmälan*
Ålder: Från 8 år
Ledare: Erik Thulén
Plats: Upplands Väsby bibliotek,
barnavdelningen
Tid: Kl. 13–15

FREDAG 4 NOVEMBER

HELA VECKAN:

Filmvisning
Filmer med 
dinosaurietema
Film från 7 år
Tid: Kl. 13
Film från 11 år
Tid: Kl. 16
Plats: ABBA,
Messingen
Biljettsläpp/
föranmälan*

Boka en bibliotekarie!
Under hela veckan kan du boka tid
med barnbibliotekarierna för att
få personliga barn- och ungdoms
boktips!
För att boka en tid hör av dig till:
Om du är 0-10 år:
Hanna 08-590 973 67
Om du är 11 år och uppåt:
Emelie 073-910 43 62
Träna med
Team pannben
Alla ungdomar under 18 år
tränar gratis med Team Pannben. 11 pass i veckan med ledare.
Utomhuspassen är på på Vilunda
vallen och inomhuspassen i
Vilundahallen. Se
mer på www.
facebook.com/
groups/TeamPannben/

Tenniskul
Minitennis/tennis, bollövningar
och lekfull fysträning som avslutas med miniturnering.
Inga förkunskaper krävs.
Tid: Kl. 9–12
eller kl. 13–16
Plats: Tennishallen,
Stora Wäsby Gård
Kostnad: 150 kr
Anmälan:
emil@swtk.nu

Amerikansk fotboll för alla
Alla är välkomna när Wäsby Warriors
anordnar prova-på-dag.
Plats: Vilundavallen
Tid: Kl. 10–12

*Föranmälan (start 24 oktober), tfn 08-590 973 90.
Håll koll på vad mer du kan göra i Väsby: www.upplandsvasby.se/pagang

Natur i lovtid!

Byt skärmtid mot friluftsliv i lovtider. Hej Väsby!
tipsar om tre uteaktiviteter att göra i kommunen.

1

Törn
skogen

Har du ett

FAVORITSTÄLLE?

Tipsa: hejvasby@
upplandsvasby.se

Tätorts
nära vild
mark i
Väsbys
nyaste
natur
reservat.

2

Vilundaparken

Gymträning
utomhus. Tolv
stationer träning
för styrka, kondi
tion, smidighet och
balans.

3

Upplevelse
stråket

”Upplev Väsby”
sträcker sig utmed de
gamla vattenlederna
mellan Saltsjön och
Mälaren. Gå eller
cykla hela stråket på
totalt 37 kilometer
eller välj en etapp.

2 | 2016
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MATHIAS OCH MARIA MÖTER …

Nytt liv i Väsby
MÖTET. I ett tämligen anspråkslöst hus i Upplands Väsby är ett
boende för ensamkommande ungdomar inrättat. Mathias Bohman
(S), kommunstyrelsens ordförande och Maria Fälth (KD), grupp
ledare, är här för att få en bild av hur verksamheten fungerar.
Under mötet träffar de 17-årige Mohammad från Afghanistan som
berättar om sina drömmar, intressen och hur det är för honom att
bo i Upplands Väsby.
TEXT: EVA WIKDAHL, eva.wikdahl@upplandsvasby.se FOTO: ROSIE ALM

Mathias Boman (s) imponeras
av kreativiteten på boendet .

22
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Mathias och Maria träffar
Mohammad över en fika.

reprenad
Boendet drivs som ent
mun av
kom
åt Upplands Väsby
Det finns
.
ljus
Vår
AB
get
eta
för
r i huset
28 platser för ungdoma
personer
och totalt arbetar 12
på boendet.

Det är en lång väg som
Mohammad och de andra
ungdomarna har tagit sig.

V

erksamheten startades
i april och samtliga
boende är från Afghanistan och i åldrarna 15–17
år. Mathias Bohman
och Maria Fälth har den här kvällen
kommit för att träffa de som bor här,
men när de kommer in är huset tomt
och stilla.
– De flesta är ute vid 18-tiden,
särskilt när det är fint väder, säger
Fredrik Sahlman som arbetar på
boendet.

Efter ett tag dyker sjuttonåriga

Mohammad upp. Han berättar hur
han på sin resa från Afghanistan
genom Europa, till slut hamnade i
Malmö där han bodde tillfälligt ett

På väggarna
hänger stämningsfulla målningar på
båtar och natursköna
gröna kullar.
par dagar. Därefter blev han tilldelad
en plats på ett boende i Uppsala där
han bodde ungefär fem månader
innan han hamnade i Upplands
Väsby.
– Jag trivs bra här. Det är en liten
stad med få bilar. Det är lugnt och
nära till både skola och natur. Jag
tycker om att jogga i skogen.

På boendet delar många rum två
och två medan andra har ett eget.
Mohammad bor själv och visar oss sitt
rum. På väggarna hänger målningar
på båtar och natursköna gröna
kullar och han berättar med försiktig
stolthet att det är han själv som målat
tavlorna.

Mohammad har ingen konstut
bildning, men i Sverige har han fått
möjlighet att gå till en konstnär vid
Slussen. Där har han fått lära sig olika
tekniker och att använda olika material. Maria och Mathias är märkbart
imponerade av målningarna och
börjar snart prata om Mohammads
möjlighet att ställa ut sin konst.
Vi går ut till allrummet där det nu
fortsättning på nästa sida
2 | 2016
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MATHIAS OCH MARIA MÖTER …

I allrummet kan de boende
umgås och spela sällskapsspel.
Mohammad och Maria vinner överlägset över Mathias i bordsfotboll!

börjar bli liv och rörelse. Från det
öppna köket som ligger precis bredvid
börjar det lukta mat. För samtliga
boende gäller självhushåll vilket
innebär att de handlar och lagar mat
samt gör budget varje vecka. För de
som fått uppehållstillstånd finns det
möjlighet att få CSN-bidrag.
– Eftersom de har hand om sin egen
ekonomi går vi igenom vikten av att
inte köpa skräpmat och hur de kan
hushålla med pengarna. De måste ju
flytta när de fyller 18 år så då är det
viktigt att de får inblick i hur det går
till att handla och vad saker kostar så
att de är redo att klara sig själva när
den dagen kommer, säger Fredrik.
Maria och Mathias fikar med
Mohammad och några av killarna.

24
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Att inte kunna
svenska helt gör
att det är svårare att
både söka praktikplats
och att träffa svenska
kompisar.
De verkar både förvånade och
imponerade över att se ungdomar
stå och steka aubergine. Mat är
ett tacksamt ämne att prata om
konstateras det.
– En annan så kallad dörröppnare
till samtal med människor du inte
känner kan vara väder eller fika,

berättar Maria. Mohammad.
Mohammad läser något som heter
språkintroduktion på ett gymnasium i
Uppsala. Utöver svenska läser han även
andra ämnen som biologi och kemi.

Att inte kunna svenska helt tycker
han och flera av de andra killarna
gör att det är svårare att både söka
praktikplats och att träffa svenska
kompisar.
– Ja, det är svårt med svenskan,
men jag försöker, säger Mohammad.
I framtiden vill han fortsätta med
måleriet men drömmer också om att
bli kurator.
Kvällen rullar på. Några spelar
bordsfotboll, någon annan spelar
gitarr och de sista kommer in och

Atmosfären är trevlig i allrummet.
Några av ungdomarna gillar att spela
musik.
Målning är ett
av Mohammads
största intressen.

Ungdomarna handlar själva.
Hjälplappen visar de viktigaste
orden att kunna.

Eftersom det är
självhushåll går
vi igenom vikten av att
inte köpa skräpmat och
hur de kan hushålla
med pengarna.
börjar laga kvällsmat innan köket
stänger klockan nio.
– Jag tycker det här besöket har
varit hur kul som helst, sammanfattar
Maria sitt intryck av boendet. Många
samtal utmynnade i att ta sig ut i
samhället i Väsby och få möjligheten
att bli delaktiga och kunna visa vad

de är duktiga på. Det finns mycket för
dem att upptäcka i Väsby och vi andra
kan visa dem det.

När vi går därifrån berättar
Mathias att han känner sig imponerad
över den kreativitet han fått se.
– Jag blev positivt överraskad över
att huset rymmer så mycket – det
anade jag inte vid första anblick.
Personerna jag mötte visade ett engagemang som jag inte förväntat mig,
säger Mathias.
– När vi kom in i Mohammads
rum blev hans liv så verkligt, på ett
sätt som är svårt att föreställa sig på
förhand. Här mötte jag en person av
kött och blod med framtidsdrömmar,
precis som du och jag.

•

FAKTA
Afghaner är den näst största
gruppen asylsökande i Sverige
efter syrier.
Under januari – augusti 2016
hade 2262 afghaner sökt asyl i
Sverige.
Totalt hade under samma period
20 117 sökt asyl i Sverige.
Upplands Väsby har ansvar för
160 ensamkommande flyktingbarn.
De flesta kom under hösten
2015.
Under 2016 fram till och med
september hade det kommit 11
barn.
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Väsbyprofilen

Bo Mossberg
trivs i Väsby.

En rik flora i portföljen
VÄSBYPROFILEN. När jag svänger upp framför Bo
Mossbergs hus i Ägget i Runby vet jag inte riktigt vad
jag kan förvänta mig, men jag hoppas på ett krypin fullt
med pennor, penslar och färger. Jag blir inte besviken …

F

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

ör 24 år sedan kom ”Den nordiska
floran” ut, en bok som blivit ett
standardverk bland växtjägare,
botaniker, ekologer och andra
naturintresserade. Bo Mossberg
är den som svarat för illustrationerna av
de fler än 3 200 arterna i boken, ett arbete
som pågick i mer än tio år. Just nu arbetar
han tillsammans med sin medförfattare
på en uppdaterad utgåva där de lägger till
omkring 400 arter.

VID KÖKSBORDET SLÅR Bo Mossberg upp sin
bildbiografi som nyligen kommit ut och
berättar om sin uppväxt i Ängby och hur
intresset för att teckna fanns där redan i
26
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Många
fridlysta
blommor målas
på plats. Då kan
det ibland bli
till att ligga på
mage på ett ligg
underlag och
måla.
Bo Mossberg,
illustratör

Ängsnyckeln,
en av Bo Mossbergs
favoritblommor.

tidig ålder. I boken finns teckningar från
barndomshemmet, av hans föräldrar och
av den egna familjen, ungefär som i ett
fotoalbum.
Efter att hans teckningslärarinna uppmuntrat honom att söka till Konstfack kom
han in redan som 15-åring, en av de yngsta
genom tiderna. Även om tiden efter konstutbildningen och militärtjänstgöringen
på Bilddetaljen fylldes av en karriär som
jazzmusiker fanns tecknandet och målandet alltid med honom. Han visar flera fina
pennteckningar från resor på pendeltåg och
tunnelbana och från turnerandet runt om
i Sverige och Europa.
Det var under sin tid som illustratör på

Ovan: Ett utsnitt av tryckarken till den
kommande utgåvan av ”Den nordiska
floran”. Höger: Bo Mossbergs nyutkomna
bildbiografi. Längst till höger: Konstverket
”Lundmiljö vid Fysingen”.
Almqvist & Wiksell som han fick möjlighet
att arbeta med flora och fauna efter att han
gjort bilder för en svampbok tillsammans
med svampkännaren Olle Persson.

också målas på plats eftersom de är fridlysta.
Då kan det ibland bli till att ligga på mage på
ett liggunderlag och måla. Ibland sätter jag
blomman i ett glas och målar den.

TILL VÄSBY KOM Bo Mossberg 1961 efter att en
kollega på förlaget lockat med Runsahalvön
och att där fanns mycket som borde intressera
honom.
– Runsahalvön är ett fantastiskt område
med många blommor, svampar och vackra
miljöer jag målat av. Där finns till exempel
åtta arter orkidéer och flera rödlistade
svampar och blommor.
Vi bläddrar i biografin och han berättar
om de olika bilderna och visar några av de
målningar som är från Väsby. Några av landskapsbilderna känner jag igen platsen för, de
andra vill jag besöka.

ARBETET MED ATT illustrera böckerna om orkidéer har tagit Bo genom hela Europa, från
Krim till Kreta och till en av favoritplatserna,
Monte Gargano i Italien. Ett annat ställe som
ligger Bo varmt om hjärtat är Öland, där
familjen tillbringat några månader varje år
sedan slutet av sextiotalet. Det syns också
i boken som är fylld med vackra öländska
landskapsbilder.
Även om Bo Mossberg är mest känd för sina
böcker har hans illustrationer letat sig fram
även till frimärken och som utsmyckningar
i offentliga miljöer. Vid Runby torg finns till
exempel en väggdekor som han står bakom.

Har du några favoritplatser i Väsby?

DEN SISTA FRÅGAN jag ställer är den som han
har svårast att svara på.
– Favoritblomma? Det är nästan omöjligt
att svara på, det finns så många. Men en jag
tycker mycket om är ängsnyckeln som är en
orkidé. Jag är också svag för ärtväxterna.
I januari planerar Bo Mossberg att ha en
utställning i Väsby konsthall, så är du nyfiken på hans målningar och illustrationer får
du hålla utkik då. Kanske dyker såväl ängs
nyckeln som vyer från Runsahalvön upp.

– Lövstaskogen nere vid Oxundasjön är ett
av flera ställen jag tycker om. Hela Runsahalvön egentligen. Fysingen och markerna
runt sjön är mycket artrika och vackra.

Hur går det egentligen till när du målar dina
växter, målar du av efter fotografier eller
hur fungerar det?
– Jag målar aldrig av efter fotografier utan
det är alltid riktiga blommor. Många måste

•

Håll utkik!
I januari har Bo en stor
utställning i Väsby
konsthall där du kan se
flera av hans olika verk.

FAKTA
Namn: Bo Mossberg.
Bor: Ägget i Väsby
sedan 1961.
Yrke: Illustratör.
Aktuell med: Bildbiografi
där han sammanfattat sitt
liv som illustratör.
Favoritplats i Väsby:
Många! Lövstaskogen
nere vid Oxundasjön,
Fysingen och Runsahalvön är några exempel.
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GÄSTKRÖNIKAN
FOTO: JONAS BOTTIGER

NAMN: Azita Shariati
rige.
AKTUELL: VD Sodexo Sve
ets
sliv
ring
”Nä
till
s
ett
Har uts
kans
mäktigaste kvinna” av Vec
ning
led
nes
hen
er
Und
r.
äre
Aff
till 50 %
har Sodexo gåt t från 14 %
på 5 år.
kvinnor i ledningsgruppen
L
VIL
DU
R
VAD GÖR DU NÄ
VARA EXTRA SNÄLL?
lper
Uppmärksammar och hjä
till.
na
gär

Lönsam mångfald

T

änk att vi i Sverige år 2016 fort
farande måste ägna stor kraft till att
flytta jämställdhetsfrågor framåt.
De flesta är ju ändå överens om att
kvinnor och män ska ha samma möjligheter,
skyldigheter och rättigheter. Nog för att jag
vet att förändringsprocesser tar tid. Men hur
lång? Är det kanske det som är problemet? Vi
har inget tydligt mål, ingen deadline. Att vilja
och tycka något räcker inte.
Som företagsledare är min erfarenhet att
det är svårt att gå rätt utan karta och kom
pass. Det är även svårt att få med sig männ
iskor om man inte vet varför man ska gå i en
viss riktning.

NÄR VI I LEDNINGSGRUPPEN på Sodexo
bestämde oss för att bli jämställda på de
ledande chefspositionerna ägnade vi tid till
just de frågorna. Vad är en rimlig tid, vad ska
göras och varför? Svaret på frågan varför är
enkel i företagssammanhang. För att det ökar
lönsamheten. Inte för att kvinnor är bättre
än män. Det är för att en mix av människor
med olika erfarenheter och kunskap bidrar

Hos jämställda ledningsgrupper ser
man bättre tillväxt, bättre resultat,
 öjdare medarbetare och kunder.
n
28
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till innovation och utveckling. Hos jämställda
ledningsgrupper ser man bättre tillväxt,
bättre resultat samt nöjdare medarbetare
och kunder. Jämställdhets- och mångfalds
frågor är alltså affärskritiska frågor och ska
därför inte drivas av eldsjälar, utan av högsta
ledningen.
Visste ni att om vi fortsätter i samma takt
så är börsbolagens ledningar jämställda först
år 2042. Detsamma gäller för utjämnandet
av löneskillnader. Styrelserna är däremot
jämställda redan år 2026. Detta enligt Andra
AP-fondens kvinnoindex från 2014.

VI SOM LEVER NU kan påverka hur lång tid det
kommer att ta. När vi insåg hur illa det såg ut i
vår egen ledningsgrupp klarade vi att gå från
14 procent till 50 procent kvinnor på fem år.
Vi behövde bli medvetna om fördomar och
gamla mönster. Vi ställde nya krav på de som
rekryterar. Det finns massa kompetenta kvin
nor därute men de finns inte alltid i de gamla
nätverken. Det går inte att förändra utan
ansträngning.
Sist men inte minst, vi måste ta tid till att
lyssna. Fråga kvinnorna vad som hindrar
dem från att ta ett kliv uppåt. För det handlar
inte bara om att män tar för sig. Kvinnor tar
fortfarande ett stort ansvar för familjen och
det påverkar deras situation på jobbet. Detta
resulterade bland annat i att vi bestämde att
hos oss inte lägga möten tidigt eller sent på
arbetsdagen. Man ska kunna vara förälder
utan att behöva ursäkta sig för att man behö
ver hämta och lämna sina barn på skolor och
barnomsorg.
Jämställdhet handlar i grunden om rättvisa
och demokrati. För företagen handlar det om
lönsamhet. Mångfald bidrar till det.

•

KORT & GOTT
Fem snabba frågor:

1

TRÄFFA EN NY VÄSBYBO!

FOTO: ROSIE ALM

till Ann-Christin
Martens, ordförande
i Social- och äldrenämnden

SPRÅKCAFÉ
Fika med möjlighet att
träna vardagssvenska med
etablerade svenskar.
Tid: Mån–tors kl. 15–20
Plats: Möjligheternas
hus, Ryttargatan 278.

Vad är bäst
med Upplands
Väsby?
Alla vi människor som bor här. Jag som
har bott här sedan jag var nyfödd har
sett kommunen växa upp och hur människorna som bor här har format den.
Här bor hela världen! Sedan älskar jag
mixen av stad och landsbygd, vatten och
skog.

3

DROP-IN FOTBOLL
Fotboll där alla är välkomna. Tid: Lör kl. 20–23. Plats: Messingens sporthall
Vill du hellre testa TENNIS eller AMERIKANSK FOTBOLL så ger både Stora
Wäsby Tennisklubb och Wäsby AFF möjlighet för den som vill prova på.
Läs mer på www.swtk.nu och www.wasbywarriors.se

FOTO: LINN FRANSSON SIMIC

2

Varför är integration viktigt?
Ingen människa klarar sig ensam.
Vi behöver varandra för att
överleva, för att bli bekräftade och för
att känna att vi har en plats och ett syfte
i samhället. Integration betyder att
känna sig delaktig i samhället och är en
förutsättning för ömsesidig respekt och
delaktighet.

KOMPIS NYANLÄND
Träffa en ny person under en timme
och lär känna en vän.
Plats: Biblioteket,
Love Almqvist torg 1
Anmälan:
https://bibliotek.
upplandsvasby.se

Hur kan integrationen bli
bättre?
Några saker är fundamentala som
arbete, bostad och utbildning. Det är
samhällets ansvar. Men därutöver kan vi
alla göra något genom att visa respekt,
medkänsla och en vilja att förstå och
veta.

4

Vad kan den enskilda väsbybon göra för nyanlända?
Många föreningar i Upplands
Väsby arbetar aktivt med att hjälpa
nyanlända med allt från fotbollsträning
till språkcaféer och läxläsning. Kompis
Nyanländ är ett initiativ där man kan
anmäla sig för ett kulturellt utbyte. På
kommunens hemsida kan man hitta
mer information vad man kan göra som
enskild person.

5

När gjorde du något snällt
senast?
Senast jag var snäll mot en helt
okänd människa var under semestern.
En kille som stod före mig i kassan på
Coop saknade tjugo kronor när han
skulle betala. Då fick han dem av mig.

Arash Dehvari och
Pegah A
 fsharian från
”Kompis Sverige”,
som matchar ihop
nya svenskar med
redan etablerade.
Genom nya kompisrelationer hoppas
de att individer kan
vidga sina perspektiv
och att samhället kan
förebygga segregation och utanförskap.

Hållbarhetspriset

”Kompis Sverige”
– årets vinnare

Upplands Väsby kommun
delar varje år ut Hållbarhets
priset till en person eller
organisation som jobbat med
hållbarhet på ett inspire
rande sätt. 2016 års pris gick
till ”Kompis Sverige”.

Hur känns det att vinna Hållbarhetspriset?
– Superkul! Jag känner extra för Upplands Väsby eftersom jag växte upp här och
blir lite nostalgisk när jag kommer hit. Nu hoppas vi kunna få till ett samarbete med
kommunen, säger Pegah Afsharian, en av grundarna till Kompis Sverige.
Vilka utmaningar tror ni att Upplands Väsby står inför med att få nya
svenskar att känna sig välkomna?
– Samma utmaningar som andra kommuner, att ge av sitt engagemang och ta
sig tiden att göra en förändring, menar Arash Dehvari. Att inte se individer som ett
problem utan en möjlighet att berika kommunen med nya perspektiv.
– Ett ömsesidigt utbyte har alla att vinna på! Den som är ny i Sverige kan få
inblick i hur landet fungerar – men även en etablerad svensk kan få nya perspektiv.
Som till exempel hur en myndighet som Migrationsverket arbetar.
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Simmande
gemenskap
IDROTT & HÄLSA. Vilundabadet har varje dag
omkring 600 besökare i badanläggningen.
Väsby simsällskap bidrar till en stor del av
antalet med sina totalt 1 600 medlemmar
som tränar här. Några av dessa är Tove och
Kajsa Sparrman.
— Vi tränar simning upp till tio timmar
per vecka och varvar detta med några pass
på gymmet. Det tar tid. Men det ger också
väldigt mycket tillbaka.
TEXT OCH BILD: EVA WIKDAHL, eva.wikdahl@upplandsvasby.se
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HEJ VÄSBY! TRÄFFAR Väsbysystrarna
Tove och Kajsa Sparrman i Vilunda
badets café. Här sitter de med väskor
fulla med utrustning som de använ
der under träningen.
De pratar varmt om simningen som
träningsform och radar upp flera saker
till sportens fördel. Först är det alla
roliga träningsläger och tävlingar de
fått vara med om. Där har de fått lära
sig att ta eget ansvar då inga föräldrar
varit med och tagit hand om dem.
– Simning är också kul för det krävs
så lite för att nå en
förbättring i snabb
het. Ibland räcker det
med att bara testa
att vrida handen lite,
säger Tove och visar.
– Men det bästa
med simningen är

IDROTT&HÄLSA

Vilundabadet

VILUNDABADET

Öppnade år 2009.
Här finns gym, gruppträning, bad
och café.
Har ett av Stockholms härligaste
ävent yrsbad med vattenrutschbana, strömbassäng och fritt fall.
Totala ytan är cirka 6 000 kvm.
Vattenvolym i bassängerna är
1 433 kubikmeter, det vill säga
1 433 000 liter vatten, vilket är
jämförbart med cirka 4 776 badkar.
År 2015 hade Vilundabadet cirka
252 000 besökare.

UTRUSTNING TILL
G:
EN VANLIG TR ÄNIN
• baddräk t
• simskor
• shorts och linne
• t vå set simmössor och
simglasögon
• fenor
• paddlar
• fly tbräda

gemenskapen med alla i klubben,
säger Tove.

LIKSOM MÅNGA andra barn i Sverige
började Kajsa och Tove på simskola på
föräldrarnas initiativ.
— De ville att vi skulle lära oss
simma. Det var ju
bra eftersom det kan
rädda liv. Vi tyckte
mest att det var kul
att bada och vem
gillar inte det liksom,
menar Kajsa.
I en ålder när
många slutar med sin
sport fortsatte systrarna. Både för att
det var roligt och för att de märkte att
de blev allt bättre.
Tove har vunnit flera ungdomstäv
lingar för Väsby simsällskap. Nu har

Det bästa med
simningen är
gemenskapen med alla
i klubben.

Tove Sparrman

hon fått idrottsstipendium för att gå
på Long Island University i New York
där hon kommer fortsätta med sin
sport.
– Det ska bli jättekul men det känns
konstigt att flytta hemifrån. Jag kom
mer träna ungefär lika mycket där
som jag har gjort här hemma så det
blir ingen skillnad.
Hennes målbild är att försöka bli så
bra som hon kan och samtidigt ha kul.

ÄVEN OM SYSTRARNA TRÄNAR mer än
tio timmar i veckan har det hittills

VÄSBY SIMSÄLLSKAP, VSS

1 600 medlemmar.
Kända elitsimmare från klubben:
Josefin Lillhage,
Malin Svahnström (nu Borensjö)
och Gabriella Fagundez.
VSS har medaljer i både SM, EM
och VM, bland annat VM- och
EM-guld 2007.
År 2010 var klubben bäst i landet
vid Ungdoms SM.
År 2012 blev Väsby Simsällskap
svenska mästare.

fortsättning på nästa sida
2 | 2016
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IDROTT&HÄLSA

Vilundabadet
fungerat att kombinera simning med
skolan, säger de.
Fram tills nu. Kajsa berättar att hon
tycker det blivit för mycket ”av allt”
och att hon tappat gnistan.
– Det är klart att det var ett svårt
beslut att fatta, jag har ju hållit på
med det här de senaste tio åren,
berättar Kajsa om sitt beslut att sluta
tävlingssimma. Däremot gör det ingen
skillnad för mig att Tove fortsätter – vi
är ju två olika personer.
Men hon kommer inte sluta med
simningen helt. Som en del i sin
utbildning på Arlanda idrottsgymna
sium kommer hon arbeta extra som
simtränare för barn.

EFTER INTERVJUN går systrarna in till
badet för att köra ett simpass tillsam
mans. Här i Vilundabadet har de alltid
tränat och det är inte svårt att före
ställa sig att simhallen nästan blivit
som ett andra hem. Att vara en del av
en stor klubb har haft stor betydelse
för dem.
– Det är lättare att prestera och
utvecklas om man är fler som tränar

Vi tyckte mest att
det var kul att bada
och vem gillar inte det
liksom.

Kajsa Sparrman

tillsammans, även om simning till stor
del är en individuell sport, säger Kajsa.
– Ja, utan de andra på träningarna
hade det varit svårt att motivera sig,
fyller Tove i.
Till de som funderar på att börja
träna simning hälsar systrarna:
– Testa! Gemenskapen i klubben
såväl som i din egen grupp är jättebra,
så du kommer få många vänner och ha
superkul!

•

KAJSA SPARRMAN 17 år
Medaljer: Brons i simkapp under
Ungdoms SM. Simmare jag beundrar:
Michael Phelps. Han har presterat
mycket under en lång period. Det
tycker jag är lite häftigt. Det roligaste
med simningen: Allt roligt jag fått vara
med om på träningsläger och tävlingar.
Och att jag lärt mig så mycket.
TOVE SPARRMAN 20 år
Medaljer: Sum Sim i Ungdoms SM, och
har både brons, silver och guld i lagkapp
på Ungdoms SM och i Junior SM. Simmare jag beundrar: Katinka Hosszú från
Ungern. Det roligaste med simningen:
Alla kompisar och att det är en sport
som är väldigt mätbar. Samt att lite kan
göra stor skillnad för resultatet.

”Alla är välkomna hit och prova!”
då börja träningssimma?

Victor Lindekrantz är en av
Vilundabadets tränare och han
coachar just nu barn från 8 till 12 år.

– Ja, det är bara att komma hit och
provsimma, så ser vi vilken grupp
personen passar i. Vi har även simträ
ning för vuxna – alla är välkomna att
komma hit och prova!

Vid vilken ålder tycker du barn kan
börja lära sig simma?

– Det är bra om barn tidigt får vatten
vana och blir bekväma med och i
vattnet.
Babysim kan man börja med redan
när barnet är 2 månader – så snart
naveln är läkt och huvudet hyfsat
stabilt. Simskolan börjar barnen i när
de är runt 4 år gamla.

Om man inte har gått i någon simskola men ändå kan simma – får man
32

2 | 2016

Victor Lindekrantz, ansvarig för Väsby
Simsällskaps simskola.

Vi behöver de
ideella krafterna
för att föreningen ska
fungera.

Victor Lindekrantz

Mitt barn vill träningssimma – vad
krävs det av mig som förälder?

– Vi ser gärna att familjen hjälper
till och är engagerade i föreningen.
Det kan vara att stå i kiosken under
en tävling, vara funktionär, skjutsa
och så vidare. Vi behöver de ideella
krafterna för att föreningen ska
fungera och för att barnen ska kunna
simma.

•

Röster från stan

När gjorde du något
snällt för någon senast?
TEXT & FOTO: EVA WIKDAHL, eva.wikdahl@upplandsvasby.se
		
STINA FORS, stina.fors@upplandsvasby.se

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

ZANDRA BJÖRKVAL
L,
föräldraledig med
Alma 9 mån

– Jag tycker jag var
rät t snäll när jag
gick till öppna försk
olan i dag. Barnen
tycker om att gå dit
. Sångstunden där är
särskilt populär.

LIANG ERIKSSON,
kock
– I morse hjälpte jag en
kompis som inte hunnit
koka ris. Då fick hon ris av
mig. Ibland kommer det
kunder som inte har så
mycket pengar. Då ger jag
dem rabatt eller låter dem
betala på krita. Jag och
min man hjälper varandra
mycket. Det är viktigt att
hjälpa varandra.

VÄSBYBOR
SVARAR

CHRISTER KARLSSON,
förtidspensionär
– Häromdagen när jag bjöd
mitt barnbarn på en glass.

Jag pussade
min fru så
sent som för tio
minuter sedan.
FREDERICK BLICK,
pensionerad sjöman
MATTIAS LINDSTRAND,
ställningsmontör

MALIN ÅKERBLOM,
kontaktperson

– Jag försöker göra allt snällt.
I går hjälpte jag en kompis
med ryggskott att bära hans
väska.

– I går besökte jag en vän
på sjukhus efter det att hon
hade opererats.

SANDRA LAVESAM, lärare
LISBET BJON
SUNDQVIST, pensionär

EMIL REBMANN,
pensionär

– Det är en svår fråga, men jag
var snäll när jag lagade extra
god mat till min syster och
hennes familj när de var på
besök nyligen.

– Jag är vänlig mot min son
varje dag eftersom han är
viktig för mig. Men jag är snäll
mot alla människor.

– Jag gav råd till en kompis som
skilt sig. Även om man går skilda
vägar så ska man vara snälla mot
varandra. Han tackade mig mycket
efter det.
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– Här kan drömmar bli sanna! Man
träffar andra talangfulla personer, säger
Mariam Smith.

Nya Vega invigt

klara belastning bättre, och med utsikt
över hela Suseboparken tror vi att den
kommer att bli en perfekt scen, säger
Mike.
På entréplan finns ett kök, en stor
spegelklädd danssal och ett dj-rum.
Och inte minst rummet som Mike
beskriver som verksamhetens hjärta
– musikstudion. De flesta ungdomar
som kommer till Vega, gör det för att
spela in musik.
I dag är Mariam Smith i studion för
att lägga sång på den låt hon jobbar
TEXT OCH FOTO: STINA FORS , stina.fors@upplandsvasby.se
med för tillfället. Hon säger att Vega
gör det möjligt för henne att ägna sig
RENOVERINGEN AV HUSET var högst
cent på Vega sedan fyra år.
åt musik.
nödvändigt för det mer än 100 år
När Hej Väsby! gör sitt besök är det
– Här kan drömmar bli sanna! Man
gamla huset i Suseboparken. Inte
september och verksamheten är i
träffar andra talangfulla personer och
minst för att anpassa lokalerna till de
full gång under vår husesyn av de tre
får chans att uppträda och kanske bli
verksamheter som ungdomarna själv
våningsplanen.
upptäckt. Det är svårt att göra på egen
önskat.
På den översta våningen finns ett
hand.
Då huset byggdes var syftet att
biorum, ett spelrum och ett allrum.
På det sista våningsfungera som exklusiva hem för Väsbys
Allrummet är tänkt
planet, i källaren, finns
absoluta företagarelit. Idag ska huset
för läxläsning och att
ett gym. Hit kan ungdovara tillgängligt för
vara ett utrymme för
mar komma och träna
Öppettider:
alla Väsbys unga i
lugn och ro. I hallen
gratis. Mike Kumi ser
pp
(gru
1
15–2
Måndag:
ålder 16–22 år.
som binder samman
att allt fler ungdomar
verksamhet)
– Jag tycker det är
alla rum, finns en
hittar till Vega.
Tisdag: 16–22 (för alla)
Onsdag: 15–21 (för tjejer
spännande att det
dörr som leder ut mot
– Huset har enorm
och gruppverksamhet)
gamla möter det nya,
en stor balkong.
potential och det känns
Torsdag: stängt
säger Mike Kumi som
– Vi har precis renolyxigt att ha ett helt hus
Fredag: 16–22 (för alla)
är ungkultursproduverat balkongen för att
alldeles för oss själva.
gt
stän
ag:
Lörd
alla)
(för
Söndag: 14–20

VEGA. Efter nästan ett års renovering är kultur

huset Vega klart. Sedan flytten från Central
vägen har verksamheten för unga i åldern 16
till 22 år haft uppehåll i väntan på att den nya
lokalen i Suseboparken ska stå klar. Innan
sommaren var det invigning och under hösten
har aktiviteterna för unga kommit igång igen.

•
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VÄSBY VÄXER
Det finns något i Väsby
som vi ska vara stolta över
Varje dag engagerar sig personer och föreningar för att
hjälpa andra och göra det lilla extra. Vi vill lyfta fram alla
som bidrar till en positiv utveckling av Upplands Väsby.
En av många är Malin Sundström, kommunpolis.
– Jag väljer att vara med i Vänliga Väsby för att jag ser
så många bra saker som händer i vår kommun och jag
vill att fler ska ha möjlighet att se det. Jag tänker att
goda gärningar smittar av sig och med Vänliga Väsby
tror jag att vi kan sprida en trend.
Malin Sundström,
kommunpolis Upplands Väsby kommun

Var med och sprid din väsbyberättelse med #vänligaväsby

ILLUSTRATION: FUNKIA

ILLUSTRATION: METHANOIA/ZAHA HADID ARCHITECTS

Väsby växer!
Nya parken i Fyrklövern.

… är ett nytt bostadsområde som byggs i
anslutning till Väsby centrum. Totalt byggs
1 600 bostäder. Mitt i området blir det en ny
park, där det planeras för:
550 meter långt grönstråk
311 träd, varav 173 nyplanterade
1 linbana
1 scen
1 298 kvadratmeter stor äng
115 meter lång brygga byggd
av 766 stycken brädor
111,4 meter sittyta
358 meter lång vattenränna
Det är vad vi kallar #byggkärlek

KÄLLA: FUNKIA ARKITEKTER

FYRKLÖVERN …

VÄSBY ENTRÉ …

… är visionen för Upplands
Väsbys nya stationsområde.
30 000 fler pendlare per
dag, vilket är en fördubbling
mot dagens 24 000 pendlare per dag
1 000 nya bostäder ska
byggas och utgöra ett nytt
stadsområde
35 000 kvm yta planeras
för butiker och andra verksamheter

63 000
– så många Väsbybor är visionen att vi ska vara i kommunen
2040. För det krävs att vi växer med 814 personer per år.
43 553 invånare bor i Upplands Väsby (sep 2016)
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Förr & framåt

1965

VILUNDA GÄRDE 1965. Två män skördar ett fält. I bakgrunden står HSB:s höghus vid Herrgårdsvägen.
Upplands Väsby är vid tiden 12 832 invånare stort. Totalt finns 4 138 lägenheter och småhus i kommunen.

2016

VÄSBY CENTRUM OCH DRAGONVÄGEN 2016. Herrgårdsvägens höghus har fått sällskap. Upplands Väsby
har vuxit till 43 553 invånare. Från 1971 till 2011 byggs i kommunen ca 14 568 lägenheter och småhus.

36
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In Sweden we call it ”fika”

OSKAR
HAR ORDET

A

tt bjuda på fika är något typiskt
svenskt. Och ja, det finns något
som är typisk svensk kultur och
det finns svenska värderingar. Att
värna dem och vara stolta över dem är det
bästa sättet att skapa delaktighet och gemenskap. I tider då det kommer många människor
från andra delar av världen till Väsby och
Sverige blir detta särskilt viktigt.
Ett uppmuntrande av den egna kulturen
behöver inte betyda ett utestängande av de
som idag inte tillhör den. Tvärtom. Det är
väldigt svårt för de som inte är uppväxta inom
landets gränser att lära sig hur vårt samhälle
fungerar med alla dess skrivna eller oskrivna
sätt att vara mot varandra om dessa inte är
tydliga. Genom att hävda att det inte finns
något typiskt svenskt förvägrar vi människor
den möjligheten.

DET FINNS DE SOM i toleransens namn missförstått det hela. Som tror att vi blir mer
tillmötesgående mot andra genom att förakta
och förringa vår egen kultur. Som tror att
vi blir mer förstående mot andra genom att
acceptera sådant hos dem som vi inte skulle
acceptera hos oss.
Å andra sidan finns det de som tror att det
ena utesluter det andra. Att de som kommer
hit måste förneka var de kommer ifrån för att
kunna tillhöra vårt samhälle.
De har alla fått detta med gemenskap om
bakfoten.
ISTÄLLET FÖR ATT förneka oss själva eller de
som kommer hit borde vi lära av norrmännen. Norge är ett land med en stark nationell
självkänsla. Ingen har väl undgått med vilken
iver och glädje norrmännen går man ur huse
för att fira den 17 maj. Det är ett bra exempel

Tre snabba frågor:

1

Vad har du gjort på sistone som
är vänligt?
Senast var i dag då jag köpte finkaffe
till min kollega liberal-Johannes.

2

Ett uppmuntrande av den egna
kulturen behöver inte betyda ett
utestängande av de som idag inte tillhör
den. Tvärtom.
på att ett sunt bejakande av den egna kulturen
inte leder till främlingsfientlighet. Tvärtom
fungerar integrationen bättre i Norge än i
Sverige.
Vi borde se den svenska kulturen som det
enande kitt det är och kan vara i ännu större
grad. Det är något som vi alla ska kunna ta
del av oavsett hur länge vi har bott i landet.
Genom att bjuda in de som kommer hit att ta
del av den skapar vi en starkare gemenskap.
Varför inte börja med att bjuda på en fika?

oskarweinmar
OskarWeinmar

•

OSKAR WEINMAR,

oppositionsråd Moderaterna i Upplands Väsby

Vad är det bästa med Väsby?
Framåtandan. Det är spännande
att bo på en plats med sådant driv
och sådan utveckling.

3

Hur kan Väsby bli ännu
vänligare?
Genom att tryggheten ökas.
Osäkra människor har taggarna utåt.
Det vill jag ändra på.
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UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

Stort & smått
om vår kommun
Marcus Ershammar,
statistiker i Upplands
Väsby kommun.
Varför jobbar kommunen med statistik?
– Statistik gör det helt enkelt möjligt att
fatta bättre beslut.
Kommunen arbetar dels med statistik
som ska göra det enklare för de som bor
här i Väsby att välja saker som skola och
äldreomsorg. Genom mått som till exem
pel andel lärare med pedagogisk examen
eller hur nöjd man är med måltiderna på
äldreboendet, får medborgaren möjlig
het att fatta mer välgrundade beslut.
Vi arbetar också med statistik för att
politiker och tjänstemän inom kommu
nen ska få ett underlag som ger bättre
medborgarservice. Genom att titta på
befolkningsprognoser kan vi beräkna
behovet av exempelvis vård, förskolor
och skolor.
Var kommer all statistik ifrån?
– Den mesta statistiken kommer via
SCB även om vi självklart samlar in egen
statistik också.
Jag vill gärna avsluta med en liten
uppmaning till alla, nämligen att besvara
de enkäter och undersökningar som
skickas ut från SCB och från kommunen.
Ju fler som svarar, desto bättre under
lag får vi för att fatta alla de beslut som
påverkar väsbyborna.
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845

personer – så stor var befolkningsökningen i Väsby 2015

BEFOLKNINGSÖKNING

i Upplands Väsby kommun 1952–2015
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446
bostäder färdigställdes 2015
i Upplands Väsby

6

plats
av 290

20 VANLIGASTE YRKENA I KOMMUNEN
MÄN KVINNOR

1 Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare
2 Kontorsassistenter och sekreterare
3 Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.
4 Butikspersonal
5 Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare
6 Barnskötare och elevassistenter m.fl.
7 Snickare, murare och anläggningsarbetare
8 Undersköterskor
9 Lagerpersonal och transportledare m.fl.
10 Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.
11 Ingenjörer och tekniker
12 Städare och hemservicepersonal m.fl.
13 Sjuksköterskor
14 Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.
15 Civilingenjörsyrken
16 Installations- och industrielektriker m.fl.
17 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri
18 Skönhets- och kroppsterapeuter
19 Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.
20 Vårdbiträden
(avser anställd dagbefolkning, 2014)

691
144
265
302
95
49
404
18
249
139
217
108
26
237
184
205
100
12
85
32

VILL DU SE FLER SIFFROR?

339
588
438
388
434
399
8
304
61
142
57
147
227
6
56
4
107
184
106
159

I Svenskt Näringslivs RANKING AV
FÖRETAGSKLIMAT I SVERIGE place

rar sig Upplands Väsby på sjätte
plats (av 290) och stärker därmed
sin position som en av Sveriges
mest företagsvänliga kommuner.

På upplandsvasby.se/kommunfakta hittar du mycket mer information och statistik om kommunen.
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TIPS! På http://vasbykartan.upplandsvasby.se/
kan du bland annat hitta vilka utegym och motionsspår
som finns i kommunen. Du kan också se var närmaste
återvinningsstation ligger, hitta förskolor, se gamla
flygfoton, kartor från 1700-talet och mycket annat.

KAIROSPÅRET
Längd: 4,54 km
Plogat skidspår

RUNSA

SMEDSGÄRDSSPÅRET
Längd: 1,45 km

LÖWENSTRÖMSKA

BRUNNBYVIKSPÅRET
Längd: 1,75 km

HAGÄNGEN
LÖVSTA
SÄTTRA

NIBBLE

STORA VÄSBY

BRUNNBY

VIKINGALEDEN

RUNBY
VILUNDA

Sjöisbana

VÄSBY
CENTRUM

HARVA

ED

CARLSLUND
EKEBY

ODENSLUNDA

FRESTABY

PRÄSTGÅRDSMARKEN
SMEDBY

SANDA

BOLLSTANÄS
VÄLLSTA

ANTUNA

GRIMSTASPÅRET

SKÖLDNORA

Längd: 0,84 km
Grillplats

SMEDBYSPÅRET
Yttre spåret, längd: 1,7 km
Västra spåret, längd: 1,1 km
Östra spåret, längd: 1,0 km

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

NORRVIKEN
Sjöisbana,
längd14 km

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

STORA ALBY

