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Kommunpolitik gör skillnad

J
•
•
•
•

I DAG ÄR ALLA de drömmarna verklig
het, vilket känns fantastiskt bra. Det
visar att kommunpolitik gör skillnad.
När det gäller skolresultaten visar
det också vilken kraft det finns när
elever, föräldrar, lärare, rektorer,
politiker och andra går samman för
att lyckas. Jag är otroligt stolt över
eleverna i Väsby som har kämpat som
aldrig förr för att lyckas.
Kommunen du lever i, Upplands
Väsby, påverkas till stor del av de
beslut som kommunens politiker
fattar. För att ta några exempel:
vattnet i kranen, vägar, skolor och
hemtjänst.
VI PÅVERKAS OCKSÅ av andra beslut.
En fråga som påverkar många, men
som inte bestäms av Väsbys politiker,
är busstrafiken.
När landstinget skar ned buss

Tre snabba frågor:

1

Hur får man nya invånare att
känna sig inkluderade?
– Genom att kommunen och alla vi
som bor i Väsby har ett öppet och välkomnande förhållningssätt.

FOTO: ROSIE ALM

•
•

ag engagerade mig politiskt
i Väsby för att göra skillnad.
När jag engagerade mig
drömde jag om:
Mer pengar till skolan.
Satsningar på mat som lagas på
plats.
Mer pengar till de elever som
behöver mest hjälp.
Rätt till 30 timmar i förskolan för
barn till jobbsökande och föräldra
lediga.
Fler sommarjobb.
Högre betyg för eleverna i Väsby.

turerna i Väsby med 25 procent,
påverkades mängder av Väsbybor.
Neddragningar är inte okej. Därför
är jag glad att kommunens opinions
bildning gjort skillnad. Nu får Väsby
tätare busstrafik på flera områden.

SAMTIDIGT SOM JAG gläds åt framgång
arna, är jag långt ifrån nöjd. Väsby
borna förtjänar ännu bättre kollektiv
trafik. Jag kommer aldrig att ge mig i
den kampen.
Det här numret av Hej Väsby har
temat välkommen. Välkommen

mathiasbohman

2

Mathias Bohman

Ditt bästa Väsbytips till nyin
flyttade?
– Engagera dig i någon av Väsbys
fantastiska föreningar. Gör täta besök på
biblioteket, Picchus café och på Gunnes
gård. Sommartid rekommenderar jag ett
svalkande bad i Kairo eller i Hasselbadet.

Jag kommer aldrig
att ge mig.
till ett nytt nummer av Hej Väsby,
välkommen till Väsby om du nyligen
f lyttat hit och välkommen att enga
gera dig politiskt.
Du behövs och du kommer att göra
skillnad.

•

MATHIAS BOHMAN (S)

ordförande i kommunstyrelsen

Mathias_Bohman
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Hur gör du för att få någon att
känna sig välkommen?
– Jag frågar nyfiket ut personen
och utifrån vad jag får veta, delar jag med
mig av mina bästa tips och råd.
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7 Trygghets-

vandring i Runby

Magasinet för oss i Upplands Väsby

– En vänlig atmosfär
där människor är snälla
(och gärna roliga).
Stina Fors, redaktör

3 Mathias Bohman har ordet:
		 ”Kommunpolitik gör skillnad”
6

7 Hillevi Engström
		 på trygghetsvandring i Runby
11

– Ett rungande hej och en kram
(gärna också om det bjuds
ett glas bubbel … och en stor
buffé … från världens alla hörn).
Rosie Alm, fotograf
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12 Hej ungdom!
		 ”Jag fick betalt för att måla på väggen!”
13 Röster från Sverigefinska förskolan
		 ”Hur gör man för att få vara med och leka?”

– En sprakande brasa
och nybryggt
kaffe.
Johan
Bryggare,
skribent

14

Med gemensamt arbetsspråk

20

Vinterkryss

22

Välkommen till Vägval Ungdom!

26

Pegah Afsharian är hela Sveriges kompis

28 Väsbyprofilen Helena Lindgren
		 ”Det är bara en kjol”
29

Kort & gott

30 Finland 100 år
		 Grattis Väsby, finskt förvaltningsområde

– Att bli mött med ett ordentligt hej och ögonkontakt.
Och kanske en hund!
Linn Fransson, formgivare

– Ögonkontakt
åtföljt av ett
leende!
Helena Westin,
ansvarig utgivare

För att maila till redaktionen:
hejvasby@upplandsvasby.se eller
fornamn.efternamn@upplandsvasby.se

4

2 | 2017

På omslaget:
Pegah Afsharian
Foto: Rosie Alm
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Pegah Afsharian

Hela Sveriges
kompis

tt känna sig välkommen eller inte kan
vara skillnaden mellan fantastiskt och
förfärligt. Ett leende, en vänlig blick,
istället för ett nonchalant, bortvänt ansikte
och jag blir glad och mild till sinnes.
Om jag fått ett vänligt ögonkast kan
jag lugnt vänta i kön till receptionen eller
ik
 assan. Men om ingen ser mig utan
demonstrativt tittar förbi mig, eller bort, ja,
då bubblar ilskan upp och jag kan komma
på mig själv med att tänka arga tankar … fast
inget egentligen hänt. Det är intressant hur
det där med kroppsspråk, blickar och alla
ordlösa signaler vi människor skickar ut,
påverkar hela stämningen.
I detta nummer av Hej Väsby! kan du läsa
om Väsbyprofiler som på inspirerande sätt
jobbar för att göra Väsby och världen till en
ännu bättre, tryggare och härligare plats
att bo, verka och vara i. Dessutom grattar vi
100-årsjubilaren Finland och har samlat fina
tips på hur du kan fira en hållbar jul.
Välkommen till Hej Väsby! vem du än är!
Helena Westin
ansvarig utgivare och
tf kommunikationschef

PS. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker
om tidningen och ge tips på vad du tycker vi
ska berätta om i nästa nummer. Mejla oss på:
hejvasby@upplandsvasby.se

20

Vinterkrysset

34

Tips!

Fixa en hållbar jul

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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K A L E N DA R I U M
Håll koll på vad som händer i Väsby
upplandsvasby.se/evenemang

2017

Föreställningen
”Ett århundrade
av dans” bjuder
på sång, dans
och musik.

2 DEC
7 DEC

Julpyssel
och sagor.
Kl. 13 – 16,
biblioteket.

Kulturlunch,
Messingen:
”Ett århundrade av dans”.

FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHETSDAG – 6 DEC
9 DEC

Suomi 100 vuotta! Finland firar 100 år!
Firande på Sverigefinska skolan. Andakt i Vilunda
kyrka och firande på Vilunda församlingshem.
Läs mer: upplandsvasby.se/finland100

Jubileumsfest
Finland 100 år, Messingen
upplandsvasby.se/finland100

13 DEC
Lucia
20 DEC
Terminsavslutning

15 DEC

16 DEC

Mingel från
kl. 17. Konsert
kl. 18.30.

Mingel från
kl. 14.30
Konsert kl. 16.

24 DEC
Julafton

– Det är lika läskigt när jag blundar
– Jo, snart är det ju

nyår så jag vill bara
berätta att jag tycker
att det är råläskigt när
det tjuter och smäller.
Om ni vill använda
fyrverkerier så snälla,
snälla gör det bara vid
tolvslaget. Då blir det
jobbiga lite kortare i
alla fall.

31 DEC
Nyårsafton
8 JAN
Terminsstart

2018
13 FEB
Fettisdag
26 FEB–4 MARS
SPORTLOV
Biblioteket i samarbete med
Gunnes gård: ”Vikingatida lov”.
2–6 APRIL

30 APRIL
Valborgs
mässoafton

6
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PÅSKLOV
Tema ”Pax”
med aktiviteter
kopplade till
bokserien,
biblioteket.

Väsby Skolas
musikklasser ger
Lucia- och julkonsert
med mingelfika.

En trygghetsvandring

Till fots för
ökad trygghet
TEXT: JOHAN BRYGGARE FOTO: ROSIE ALM
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Svarta backen, spöken, klotter och ortengäng. Det finns
många saker som kan skapa en känsla av otrygghet och utsatthet.
Under en trygghetsvandring i regn och rusk får ungdomar från
Runby skola lyfta sin oro och sina otrygga platser för kommun
direktör Hillevi Engström och andra representanter för
kommunen och Väsbyhem.

T

rygghet är en fråga vars
betydelse har ökat de
senaste åren, inte bara här
i Upplands Väsby, utan i
hela landet. Kommunen
har som mål att verka för ett socialt
hållbart samhälle där trygghet samt
goda uppväxt- och levnadsförhållanden
för alla ger förutsättningar för en god
hälsa och ett gott liv. Det är så formu
leringen i årsredovisningen lyder.
Tyvärr har upplevelsen av trygghet
sjunkit bland de boende i kommunen.
Nu pågår flera projekt som ska ge
resultat under 2017. En av dessa
aktiviteter är trygghetsvandringar.
Dessa bygger på att de som bor eller
verkar i ett område är de som bäst vet
vilka platser som upplevs som trygga
och trevliga att vistas i och vilka som
inte gör det.

Den här kvällen samlas tolv ung
domar utanför fritidsgården vid Runby
skola tillsammans med representan
ter från kommunen. På plats finns
preventionssamordnaren Caroline
Ankarström, fältaren Anders Karlsson,
Carina Nordin och Joel Sahlholm från
kontoret för samhällsbyggnad, Mat
thias Ståhl från Väsbyhem och H
 illevi
Engström, kommundirektör. Av ung
domarna som deltar går ena hälften i
årskurs 6 och de andra i 9:an.
Alla kurar ihop sig i entrén till
fritidsgården för att undkomma den

tilltagande blåsten och regnet. Efter
att alla hälsat på varandra berättar
Caroline och Anders hur en trygg
hetsvandring går till. Några av de
äldre ungdomarna har deltagit vid en
vandring förra året. För de yngre är
detta däremot första gången.
Medan Anders hämtar regnpon
chos att dela ut, får alla en karta
med förslag på vilken rutt vi ska gå.
Det fnissas och knorras lite bland
ungdomarna när de tar på sig sina
regnponchos.
Innan vi går iväg frågar Anders om
hur de tycker att det är på fritidsgår
den. Under fredagar och lördagar
brukar det vara äldre ungdomar där,
vilket flera säger gör att de kan känna
sig lite otrygga. Anders påpekar att det

Träd bör klippas
så att belysningen
når gångvägen.
är viktigt att säga till de som jobbar
på gården eller någon fältare om det
är något, men att man också ska komma
ihåg att gården är öppen för alla.

När vi rör oss längs den planerade

rutten går vi förbi några gatlyktor som
inte fungerar. Det noteras i protokollet
som förs över olika saker som ska
åtgärdas. Carina från samhälls

byggnadskontoret pekar på några
träd som bör klippas ur så att
belysningen når ner till gångvägen
ordentligt.
Det är tydligt att trygghetsfrågorna
är viktiga för kommundirektör Hillevi
och att hennes tidigare erfarenhet
som polis i norrort spelar in. Hon
engagerar sig helhjärtat med såväl
frågor som tips till ungdomarna.
Efter att vi vandrat en stund ansluter
ytterligare personal från Väsbyhem.
Vinden och regnet ökar när vi när
mar oss Runby torg – en plats som
flera av ungdomarna menar inte känns
trygg. Någon har blivit rånad, det
finns en del klotter och ibland hänger
ungdomsgäng här. Vi står i skydd från
vädret i gången vid torget i väntan
på att kunna gå in till pizzerian för
mat och fortsatta diskussioner. Några
äldre damer som går förbi frågar
nyfiket vad det är som pågår.

På pizzerian klämmer vi in oss vid
två bord. Hillevi hamnar bredvid ung
domarna från 6:an och samtalet rör
sig inte bara kring trygghet. Hillevi tar
även tillfället i akt att fånga upp andra
synpunkter och idéer om skolan.
Ungdomarna tycker att duscharna i
skolan är ofräscha och att de får kyck
ling alldeles för ofta. Hillevi lovar att
ta med sig frågorna tillbaka.
– Känns det tryggt när ni går ner
mot centrum, frågar Hillevi.
fortsättning på nästa sida

8

2 | 2017

RI
TRYGGHETSÅTGÄRDE
MMUN
KO
Y
SB
VÄ
UPPL ANDS
e
Fältare och ungdomsfältar
ng/
dri
van
att
g/n
rin
Vuxenvand
föreningsvandring
Grannstödsbil
Trygghetsråd
t
Förebyggande arbete mo
g och
alkohol,narkotika, dopnin
tobak
gstråk
Byte av belysning längs gån
r
och i tunnla
Medborgarlöften mellan
kommunen och polisen
Trygghetsdagar
och
Väk tare, skolronderingar
kameror på skolor

... det genomförs sex trygghets
vandringar per år i Väsby. De
annonseras i lokaltidningen och
på upplandsvasby.se

Oskar Vallius tar
täten på vand
ringen i Runby.
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Ninn Johansson, Elin Alvbrink och Patricia Matei är
nöjda efter vandringen tillsammans med kommun
direktör Hillevi Engström.

– Nere vid stationen, speciellt vid
tunneln, kan det kännas lite obehag
ligt. Det är ofta äldre ungdomar som
hänger där, säger en av ungdomarna.
Bron som nyligen öppnats igen
upplevs som för mörk vilket gör att
tunneln trots allt oftast är den väg de
väljer. Till bron är dock ny belysning
redan beställd.
–Vad gör ni annars för att känna er
tryggare när ni är ute och går?
– Det är flera som håller på med
mobilen och gärna ringer någon
förälder eller kompis, säger två av
ungdomarna nästan samtidigt.
Samtidigt säger de att det är lite
jobbigt att känna sig rädd när man
möter någon eftersom man kanske
dömer någon som förmodligen är
snäll.

Vi fortsätter ner mot stationen.

Många brukar hänga vid Messingen
och biblioteket även om det inte är
lika ofta nu när de har möjlighet
att vara på fritidsgården i Runby.
De känner sig mest otrygga vid
stationsområdet med vad de kallar
ortengäng med sin speciella stil och
som ofta är kaxiga och högljudda.

10

2 | 2017

Alla åsikter förs till protokollet.
Hillevi passar på att fråga barnen
om bussarna och får till svar att de
tycker att det ofta är trångt. De stora
bussarna går inte vid de tider de
borde, tycker de.
Vi fortsätter upp mot Runby igen
och går tillbaka mot skolan. Vi går
förbi det barnen kallar svarta backen

Nere vid stationen,
speciellt vid
tunneln, kan det kännas
lite obehagligt.
som är en genväg genom skogen. Vi
går dock på gångvägen. En av ung
domarna är helt säker på att ha sett
ett spöke i skogen, alldeles i närheten
av skräckhuset. Fantasin eldar gärna
på känslan av otrygghet.
Alla frågor tas på allvar och noteras.
Efter några gruppbilder är vi strax
tillbaka vid skolan. Ungdomarna får
goodiebags och både de och kommu
nens representanter är nöjda med att
ha fått ge och få en massa värdefulla
idéer och synpunkter.

•

CAROLINE ANKARSTRÖM,
PREVENTIONSSAMORDNARE

Vad gör en preven
tionssamordnare?

– Jag arbetar
förebyggande med
fokus på barn och
unga. Min tjänst är
inriktad på alkoholoch drogf örebyggande arbete men
omfattar även en del trygghetsfrågor.
Till exempel att gå trygghetsvandringar
och sammankalla lokala trygghetsråd
där skola, fältare, fritids, polis med flera
träffas för att diskutera tryggheten.

Vilken är den största
utmaningen i trygghetsarbetet?

– Det är att det ofta handlar om en känsla
som är väldigt individuell. Det som är tryggt
för en kan vara otryggt för en annan.

Vilken förebyggande åtgärd är du
mest stolt över?
– Att se hur alkoholkonsumtionen har
halverats bland våra unga de senaste
åtta åren är häftigt. I Upplands Väsby
är vi många som arbetar med att lyfta
frågan, bland annat i kampanjen ”Att
säga nej är att visa att du bryr dig”.

Boktips!

Biblioteket ger tips på läsning under ledigheterna:
VAKUUM
av Mia Öström
Skarpt
skriven ungdomsbok om
förlust och att
tillåta sig själv
att sörja.

DET FINNS INGA BARN!
av Moni Port
En liten enkel bilderbok om rädslor.
Lilla monstret tror på
barn, även
om mamma
monster
säger att de
inte finns.

KÄLLA: WWW.LOC.GOV

DE KOMMER ATT
DRUNKNA I SINA
MÖDRARS TÅRAR
av Johannes
Anyuru
Gripande skild
ring av ett terror
attentat där de
inblandades
historier får ta plats
genom tid och rum.

MIRAKLET
av Emma
Donoghue
Fängslande
historisk roman 
som på ett
lågmält sätt
skildrar stora
frågor som tro,
tvivel, kärlek
och död.

… världens största bibliotek sägs
vara Library of Congress i Washing
ton? Där finns cirka 25 miljoner
böcker fördelat på 13 våningar med
3 500 sittplatser.

I höstas besökte polis Johan
Lundgren biblioteket och läste
Halvan – här kommer nya
polisbilen för barnen. Tillsam
mans med kollegan Malin Sund
ström visade
de också upp
saker som
de har i sin
uniform och
utanför biblio
teket kunde
barnen få
kika in i deras
polisbil.

Under 2017 och 2018 har vi med stöd av
Kulturrådet ett projekt där vi delar ut
en bok på svenska till alla nyanlända barn
och ungdomar. Det hoppas vi ska ge lust att
vilja läsa på svenska och en anledning att
besöka biblioteket och upptäcka allt man
kan göra här!

HANNA MOTZKAU

Håll koll på bibliotekets aktiviteter på bibliotek.upplandsvasby.se
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”Jag fick betalt för
att måla på väggen”
TEXT & FOTO: STINA FORS

Hur kommer det sig att du har målat på
väggarna i huset på Dragonvägen 88–90?
– Jag fick feriejobb på Väsbyhem
och trodde att jag skulle städa i
olika bostadsområden. Men när jag
visade min arbetsledare mitt insta
gramkonto med min konst blev han
intresserad och visade sin chef. Då
föreslog de att jag skulle måla konst
på väggarna här på ålderdomshem
met.

Hur var det?

– Det var som en dröm! Jag vill ju sälja
min konst – nu fick jag betalt för att
måla den.

Kan du beskriva motiven?

– Då det bor äldre människor här ville
jag måla något som gör dem glada. En
målning visar ett par på promenad.
En annan föreställer djur på savan
nen. Den tredje tavlan är en fantasi
om en svensk båt på en exotisk plats
där solen som speglar sig i vattnet
bildar svenska flaggan.

Hur började du måla?

– Att måla är bra när man vill berätta
en känsla men inte vet för vem. Jag
har målat i två år – lika länge som
jag har bott i Väsby. När jag var liten
målade jag mycket tillsammans med

Abdul Karim Katungi, 20 år, har ferie
jobbat som konstnär för Väsbyhem.
min pappa och storebror. Vi brukade
ha tävlingar om vem som målade
finast.

Vad är din dröm?

– Att få jobba och tjäna pengar på
min konst. Jag skulle vilja öppna ett
galleri dit unga kan komma och lära
sig mer om att måla och hur man kan
uttrycka sig med konst.

Vad betyder det för dig att ha din konst
här på väggarna?

– Det känns fint att veta att ett hus
här i centrum har målningar med min
signatur på. Förmodligen kommer de
sitta uppe under en lång tid då de är
målade direkt på väggen. Så länge de
finns kommer jag bli ihågkommen.

•

Två av Abduls målningar: Ett par på
promenad samt en fantasi om en svensk
båt på en exotiskt plats.

12
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Hei kaveri!*
ALVAR TÖRNLÖV
Vad gör man om man ser att en
kompis vill vara med och leka?
– Man ska ta en kompis med in i
leken. Först frågar man om den vill
och sedan berättar man vilken lek
det är.

Vill man vara med och leka
är det bara att ta för sig och
fråga! Det är panelen
med femåriga barn
på Sverigefinska
förskolan eniga om.
TEXT & FOTO: STINA FORS

LILLY KEARNS
Hur gör du för att få
vara med och leka?
– Jag brukar faktiskt
fråga om jag får vara
med. Sen går jag bara
till den leken jag vill och
börjar leka.
Hur gör du om du ser
att någon vill leka?
– Jag bara säger: kom
och lek då.

ONNI TIGONEN
Hur gör man för att
komma in i leken?
– Jag måste fråga
om jag får vara med
i leken.
Hur kan man se att
någon är leksugen?
– Om ingen leker med
kompisen. Då går jag
och frågar om den vill
leka med mig.

MARWIN TJÄRNBERG
Hur bär du dig åt för att få vara
med och leka?
– Jag säger att jag vill leka med den.
Hur kan man se att någon vill leka
med en?
– Med mina ögon. Så kan man fråga:
får jag leka med dig?

SIIRI FORSBERG
Hur gör man för att börja leka?
– Man frågar om man får leka – om
det är för fullt kan man inte leka. Då
får man kolla om någon annan vill.
Om man vill leka med någon annan
mitt i leken måste man leka kvar.
Sen kan man leka med andra.

NICO ROSENGREN
MAAJAAKKOLA
Hur kan man se att en kompis är
leksugen?
– Med ögonen. Sen kanske jag säger
HEJ!
*Hei kaveri betyder »Hej kompis«
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Med gemen
TEXT: STINA FORS
FOTO: ROSIE ALM

14
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Sedan juni i
år är Nader
Alkeswani
anställd på
Sättra gård.
Hans chef
beskriver
honom som
en av gårdens
absolut bästa
mekaniker
och en högt
uppskattad
kollega. Detta
trots att Nader
inte talar
svenska.

-D

et enda jag
egentligen vet
om Nader är att
han kommer
från Syrien och
har fru och fyra barn, säger
Mats.
– Vi tror att han jobbat
inom jordbruk förut, men
ibland tror vi också att han
kan ha varit elektriker.

16
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Oavsett vilket, märker vi att
han har mer kompetens än
vad vi någonsin hade kun
nat hoppas på när vi sökte
personal.

MATS ERIKSSON är grundare
av Sättra gård, och våren
2016 var han i akut behov
av arbetskraft.
– Jag behövde folk. Vid

den tiden sökte vi inte min
dre än fyra tjänster under
brinnande högkonjunktur.
Det var svårt att hitta per
soner med erfarenhet så jag
tänkte att jag skulle kunna
anställa en nyanländ. För
mig var erfarenheter av
liknande arbete viktigare
än språkkunskaper.
Mats kontaktade arbets

förmedlingen men proces
sen där var alldeles för
långsam för hans behov.
Trögheten irriterade
honom. Han undrade hur
det kunde komma sig att
han skrek efter arbetskraft
samtidigt som människor
med uppehållstillstånd gick
arbetslösa? Tillsammans
med kommunen arrang

För mig
var erfarenheter av liknande
arbete viktigare
än språkkun
skaper.
Mats Eriksson,
grundare Sättra gård

pappa i arbete på åkrar,
ängar och med maskiner.
Hela familjen – föräld
rarna och elva syskon
– delade på ett stort
lägenhetshus i centrala
Damaskus som Naders
pappa byggt. I dag finns
huset inte kvar.
– Jag kan inte se någon
anledning att återvända
till Syrien. Det jag och min
familj en gång hade där,
kommer inte gå att åter
ställa. Kanske om tio år,
men jag vet inte.

erade Mats en speeddate
där ett antal Väsbyföretag
fick träffa nyanlända
Väsbybor och med hjälp av
en tolk presentera sig för
varandra.

NADER VAR DÄR. Han hade
sökt flera jobb under sina
två år i Sverige och deltagit
i olika introduktionsprojekt

men inget hade lett vidare
till arbete.
– När jag fick veta att ett
jordbruksföretag fanns
på plats den där kvällen
bestämde jag mig för att
jag skulle prata med dem.
Det var ju det jag ville jobba
med. Jag var nervös. Jag
ställde mig i kö och tänkte
att det här var min chans.

I DAMASKUS DREV Nader ett
jordbruksföretag med sin
familj där de odlade korn,
vete och betor.
Innan flykten hade han
aldrig funderat på att ens
skaffa sig ett pass. Som
barn valde han jordbruket
framför skolan och det
bästa han visste var att
tillbringa dagarna med sin

2014 FLYDDE NADER, hans
fru och de tre barnen,
varav två tvillingar, från
Syrien till Egypten.
Efter en tid där beslutade
de sig för att försöka ta sig
till Europa. För alla pengar,
smycken och andra värde
saker familjen ägde, köpte
de biljetter till Italien. I en
båt för femtio passagerare
trängdes familjen med
trehundra andra personer
under sju skräckfyllda dygn
över Medelhavet.
– Min familj har varit
med om mycket. Även om
fortsättning på nästa sida
2 | 2017
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vi känner att vi är trygga
nu och har etablerat oss
här i Väsby så bearbetar vi
fortfarande allt som hänt.
Från Italien tog de tåg till
Sverige. De hamnade först
i Flen men när de fick per
manent uppehållstillstånd
placerades familjen i Väsby.
Här kom Nader senare att
gå på den speeddate som
tog honom till fikarummet
där han nu står, iklädd
verkstadskläder med Sättra
gårds logotyp.

SÄTTRA GÅRD AB är Väsbys
till ytan största företag med
tusen hektar jordbruks
mark. Det motsvarar 2 100
fotbollsplaner. Företaget
bildades 1990 och Mats
är delägare tillsammans
med Maria Eriksson.
Bolaget omsatte förra året
37 miljoner kronor och
18
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Jag kan inte se någon anledning
att återvända till Syrien. Det vi
en gång hade där, kommer inte gå att
Nader Alkeswani
återställa.
sysselsätter 27 personer
med bland annat jordbruk,
vinterväghållning och
grönskötsel.
– För mig är det viktigt
att inte bara fokusera på
att företaget ska gå bra
ekonomiskt – vi ska också
ta ansvar. Jag är upp
vuxen i kommunen och
vill hjälpa till med det jag
kan. Att erbjuda jobb till
människor, trots att de inte
kan svenska, är ett sätt att
bidra.

– Njae, inte så värst fak
tiskt. Vi måste visserligen
alltid visa vad Nader ska
göra istället för att förklara,
men det går bra. Han är helt
rätt person för jobbet och
då är språket ett mindre
problem. Det kommer med
tiden. Fast det är klart,
— funderar Mats, om jag
kunde prata med honom,
hade jag ställt tusen frågor.

FÖR ATT MATS och Maria
ska kunna få svar på sina
frågor tar Hej Väsby! med
en arabisktalande tolk till
Sättra gård. Mats börjar
med att fråga vilka arbets

erfarenheter Nader har
från sitt hemland.
Nader berättar sin histo
ria om familjeföretaget, om
sitt intresse för elektricitet,
om sina (numera) fyra dött
rar, resan över medelhavet
och föräldrar och syskon
som är kvar i Damaskus.
Maria utbrister: Men är
de i säkerhet?
Nader svarar att de mår
bra.
Mats ställer frågor om
hur han har det i Väsby,
hur hans boende ser ut och
hur han trivs i företaget.
Han ger också feedback
på arbetet.
– Nader, alla tycker att
du är otroligt duktig – vi
är supernöjda med dig
och dina färdigheter som
mekaniker. Jag vill att du
ska veta det. Du är precis
vad vi behöver!

– Alla på företaget
älskar Nader, säger
Maria Eriksson,
delägare av Sättra
gård.

Jag är uppvuxen i den här
kommunen och vill hjälpa till
Mats Eriksson
med det jag kan.
Sedan passar Maria och
Mats på att förklara schemat
för vinterns snöplogning
och jourarbetet det innebär
– information som annars
skulle behöva förmedlas med
tecken- och kroppsspråk.
Språk som förvisso både
Maria och Mats behärskar.
Inget verkar oroa Nader.
Han säger att han trivs och
att han vill arbeta mer, men
att han blir frustrerad av att
inte kunna språket.
– Går du på svenskunder
visning? undrar Mats.
– Två kvällar i veckan,
svarar Nader.
– Bra, det ska du priori
tera.

UNDER SAMTALET får Maria
och Mats veta att Nader är
van att beskära träd och
klippa buskar, vilket de
båda vill utnyttja på sikt.
Maria säger att hon gärna
hjälper Nader med att
översätta information från
myndigheter och försäk
ringsbolag.
– Och till våren blir det
företagsfest! kommer Mats
på. Då ska jag se till att klå
dig i gocart. Men dessför
innan ska vi ha julbord.
Även om du är muslim så
finns det julmat du kan äta,
konstaterar Mats.
De skrattar.
Klockan är elva. Snart

Med hjälp av arabisktalande tolk får Mats veta mer om Naders
bakgrund.
samlas kollegorna för att
äta lunch i fikarummet
utanför Mats och Marias
kontor. Det påminner dem
om att de behöver återgå
till sina arbeten.

FÖR NADER INNEBÄR det
bland annat att ägna sig åt

något som tidigare bara var
ett önsketänkande. Innan
kriget brukade han titta
på TV-program om stora
maskiner och drömma om
att få se sådana. I dag både
meckar och kör han dem
på Sättra Gård.
I vinter plogar han snö.

•
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Vinterkryssa med Hej Väsby!
Facit hittar du på www.hejvasby.se
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Reza Amiri och
Yasin Ghaderi .
6 
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Vad vill du? Vad kan du? Vad behöver du?

Välkommen till
Vägval Ungdom!

Ungdomar i åldrarna 16–24 år som inte går i skolan
eller jobbar. De som försvinner från systemen och samhället
för att de har tappat motivationen. Var är de? Vad gör de? Vad vill de?
Det är frågor som Vägval Ungdom har som ansvar att ta reda på.

Y

TEXT: STINA FORS FOTO: ROSIE ALM
asin Ghaderi är 18 år och
kom ensam till Sverige från
Afghanistan för två år sedan
Han går på yrkesskola
vid Infracity och pluggar matte och
svenska och hoppas klara proven
för att komma in på ett nationellt
program och läsa på gymnasiet. För
två månader sedan fick han perma
nent uppehållstillstånd.
– Förut hade jag svårt att motivera
mig när jag inte visste om jag skulle få
stanna, men nu känner jag att jag kan
fixa allt. Därför vill jag börja jobba.

GENOM VÄGVAL Ungdom har Yasin fått
hjälp att hitta en praktikplats i sex
veckor. På Scandic Upplands Väsby
har han jobbat med fastighetsskötsel.

Nu kan jag tjäna
egna pengar och
göra ett CV.

• Vägledningssamtal
• Motivationssamtal
och 
• Hjälp att skriva CV
ev
br
gt
nli
rso
pe
ingar
• Presentationsövn
tik
• Prak
• Studievägledning

– Jag lär mig jättemycket. Inte bara
svenska, utan också om svensk
arbetskultur. Till exempel att du ska
titta din chef i ögonen när ni pratar
med varandra. I Afghanistan visar
man respekt genom att inte titta sin
chef i ögonen. Sådana saker.
Efter praktiken har Yasin fått en
timanställning hos Scandic. Den bety
der mycket.

– Nu kan jag tjäna egna pengar och
göra ett CV.
Dessutom har Yasin blivit ledsagare
för Reza Amiri, som precis inlett sin
praktik på samma arbetsplats.

VÄGVAL UNGDOMS uppgift är att moti
vera och engagera ungdomar som
inte studerar eller arbetar, att hitta
vägar som kan få dem att bli en del av
samhället.
– Man kan
beskriva oss som
en slussverk
samhet, säger
A zarina Bäck
ström, projekt
ledare på Vägval
Ungdom.
– Till oss kan
ungdomar komma för att få råd om
hur de ska komma vidare med s tudier,
jobb eller andra aktiviteter. Till exem
pel hjälper vi till med att skriva CV,
söka praktik eller förmedla kontakter

2 | 2017
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KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET (KAA) :
”En kommun ska löpande
hålla sig informerad om hur
de ungdomar i kommunen
som fullgjort sin skolplikt men
som inte fyllt 20 år är sysselsatta
i syfte att kunna erbjuda dem
lämpliga individuella åtgärder.”
Utdrag ur skollagen kap 29, 9§

Sobhan Ekbatani hjälper
Reza Amiri att skriva sitt CV.

vidare till andra förvaltningar inom
kommunen eller till andra myndig
heter som Arbetsförmedlingen.
Kommunen har alltså enligt lag
skyldighet att erbjuda vägledning och
stöd till ungdomar mellan 16 och 20
år som inte studerar på gymnasiet
eller har ett arbete. Vägledningen är
friv illig. (Se gul faktaruta ovan.)

FÖR ATT HITTA ungdomar arbetar V
 ägval Ungdom uppsökande. Via brev,
telefon, sms och hembesök försöker
de få tag på ungdomar och erbjuda
aktiviteter.
– Det finns många anledningar
till varför dessa ungdomar hamnar
utanför. Det kan vara svårigheter
under skoltiden, psykisk ohälsa,

Det viktigaste för
oss är att skapa
framtidstro och motivation hos ungdomarna.
8 
24
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Scandic Infracity
sby
Scandic Upplands Vä
Ma x
McDonalds
J Bil

funktionsvariationer, hemma
sittande, social isolering eller andra
svårigheter, säger Azarina.
– Det viktigaste för oss är att skapa
framtidstro och motivation hos
ungdomarna – oavsett vilka hinder
som finns. Vi försöker hjälpa dem
att komma igång och nå sina egna
personliga mål.

DET LIGGER I samhällets intresse att
ungdomar inte hamnar utanför. Det

är viktigt inte bara ur ett mänskligt
perspektiv, utan också socioeko
nomiskt.
Bank- och försäkringskoncernen
Skandia har i en analys av unga,
skolmisslyckanden och arbetsmark
naden, räknat ut att i en årskull om
110 000 barn kommer tolv procent
att varken studera eller arbeta under
några år efter gymnasiet. De räknade
också ut att detta skulle kosta sam
hället sex miljarder kronor varje år i
form av samhällsinsatser, försörjning
och förlorade produktionsvärden.
Även om analysen gjordes för sex år
sedan, menar Azarina att situationen
är densamma i dag.
– Det är viktigt för alla att vi inves
terar i ungdomarna. Vi vet att det
finns unga i vår målgrupp 16–24 år
i Väsby som inte har något att göra,
men som vi inte har kontakt med.
Därför går en stor del av vårt arbete
ut på att nå ut med information om att
vi finns, säger Azarina. Det gör vi på
flera olika sätt. Till exempel genom

Erika Ekström
är ungdoms
ambassadör
på Vägval
Ungdom.

att ha öppet hus i olika bostadsområ
den, eller som i november, då Vägval
Ungdom arrangerade ett nattgibb för
att samla unga och spela online.

Under tolv timmar samlades nitton ungdomar för att spela dataspel
när Vägval Ungdom ordnade ett Nattgibb den tredje november.

I UPPLANDS VÄSBY rör det sig om
mellan tre- och fyrahundra ungdomar
som hamnat utanför studier och
arbete. Av dem är ungdomar födda
utomlands överrepresenterade. Det
vill Vägval Ungdom ändra på. Yasin
och Reza har deltagit i ett specifikt
projekt som riktar sig till ensamkommande ungdomar. För dem har
projektet fallit väl ut och lett till såväl
praktik som arbete.
När väl det första steget är taget är
det lättare att planera för nästa. Båda
har redan planer för framtiden.
På gymnasiet vill Reza utbilda sig
till bilmekaniker och Yasin till under
sköterska.
– Om tio år har jag pluggat vidare till
sjuksköterska och jobbar på sjukhus,
säger Yasin. Jag trivs i Väsby, kanske
kan jag köpa en lägenhet här då.

•
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Hon blev inte delfinskötare enligt planen. Men
hon är heller inte längre blyg, osäker och tillbakadragen som hon
var som barn. Pegah Afsharian är grundare av Kompis Sverige
— organisationen som vill minska fördomar genom fler vänskaps
relationer.

Kompis Pegah
O

TEXT: STINA FORS FOTO: ROSIE ALM

FOTO: PRIVAT

med etablerade för en kompisdejt med en förhoppning
m Pegah skulle beskriva sin uppväxt i Upp
om långvarig vänskap.
lands Väsby som en smak, skulle det bli som
pulvergodiset ”flygande tefat”. Pegah hörde till
– Fördomar är en samhällsrisk och jag tycker att
den avundsvärda skaran barn som fick äta hur
alla har ett eget ansvar för integration. Förståelse och
mycket godis hon ville, då pappa Massoud var ägare av
kunskap om varandra minskar risken att klyftor uppstår
Sigma Superlivs.
mellan olika grupper.
Föräldrarna jobbade långa pass så Pegah och hennes
lillebror hade Sigma centrum som ett andra vardags
SEDAN STARTEN 2013 har Kompis Sverige haft ett stort
rum efter skola och dagis. I dag är butiken stängd och
medialt genomslag och i dag har de flera samarbeten med
igenbommad med galler för skyltfönstren och familjen
kommuner, landsting, stiftelser och företag. Hittills har
A fsharian har flyttat till södra Stockholm.
4 000 kompismöten skapats och nio heltidsanställda och
– Att pappa och mamma kom hit från
tre praktikanter arbetar för organisa
Iran som flyktingar för 30 år sen har
tionen.
präglat min uppväxt, säger Pegah.
Organisationsutveckling, mänsk
Mellanstadiet och högstadiet gick
liga beteenden och att göra en budget
Pegah på Sollentuna musikklasser där
är exempel på saker Pegah fått lära sig
hon var den enda eleven med utländsk
efterhand som organisationen Kompis
bakgrund.
Sverige växt.
– Jag kände mig annorlunda och det
– Mina föräldrar har inspirerat mig
gjorde mig osäker. Jag blev tyst, till
väldigt mycket i att våga testa nya
bakadragen och vågade inte ta plats.
saker. Mamma utbildade sig till sjuk
Beteenden som jag inte alls känner igen
sköterska för att sedan bli florist när
hos mig i dag. Nu identifierar jag mig
pappa öppnade en blomsteraffär. Min
Pegah och hennes bror.
snarare som en utåtriktad person.
devis är att aldrig begränsa mig själv
för att jag saknar erfarenhet. Det jag
OSÄKERHET FANNS OCKSÅ hos Pegahs föräldrar i att förstå
inte kan, tar jag reda på.
svenska sociala sammanhang och försöka anpassa sig till
dem. Som äldsta barnet i en syskonskara om fyra, fick
I DAG TILLBRINGAR Pegah dagarna på Birger Jarlsgatan
Pegah hjälpa sina föräldrar att tolka de osynliga regler
i Stockholm där Kompis Sverige har lokaler i Norrsken
som finns i en ny kultur.
House, ett kontorshotell för verksamheter som arbetar för
Hur sent får ett barn vara ute och leka? Får barn leka
att lösa dagens globala utmaningar, ett initiativ av Niklas
med kompisar om de har läxor? Ska man ha moped när
Adalberth, IT-företaget Klarnas grundare.
man fyller femton?
Men i Sigma centrum, mellan gallren i den igenbom
Med sin erfarenhet såg Pegah att det saknades mötes
made lokalen som en gång var Sigma Superlivs, har Pegah
platser för etablerade och nya svenskar att träffas
lämnat spår. Inte ens den mest idoga sanerare har lyckats
som jämlikar. Idén att skapa sådana mötesplatser blev
skrapa bort det tjugotal klistermärken som Pegah och
g runden till en ny ideell organisation.
hennes bror prydde glaset med för tjugo år sedan; då när
Tillsammans med kollegan Natassja Fry bildade Pegah
de tillbringade dagarna i Sigma centrum och fick äta hur
organisationen Kompis Sverige. Nya svenskar matchas
mycket godis de ville.

•
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Helena Lindgren har bott i Upplands Väsby i
20 år och arbetar för att sprida kunskap om
romsk kultur. Hon är bland annat ordförande
för Öppet hus för unga romer i Väsby. Under
en vecka i oktober arrangerade Helena en
utställning med romska kläder på biblioteket,
där allmänheten kunde höra henne berätta om
kläderna och få prova dem.
TEXT OCH FOTO: STINA FORS

”Det är bara en kjol”
Varför gjorde du en utställning om
kläder?

– För att göra det möjligt för de som är
intresserade att se kläderna på nära
håll. Det är ett försök att avdramati
sera plaggen och
minska fördomarna
om dem. Om du
provar kjolen så
ser du att den inte
innehåller några
gömda fickor. Det är
bara en kjol.

En kvinna väljer själv om hon vill
bära dem. Det symboliserar då att
hon blivit kvinna och tar ansvar för
sitt liv och sitt hem. En man bär ofta
svarta byxor och karaktäristiska skor.
Olika kulturer har
sina uttryck – det

Vilka fördomar har
du mött?

– Jag har klätt mig i
kläderna sedan jag
var 16 år och har hört
allt möjligt om vad
vi gömmer i kjolarna
och hur de är kon
struerade. Kjolarna
har alltid varit en anledning till att
folk tittar och undrar. Man måste vara
stark för att bära dem.

Vad berättade du under föreläsningen?
– Att kläderna är kännetecknande
för finska romer. Romer i andra delar
av världen bär dem inte. Men för
vår grupp är det en viktig del av vår
identitet och vi har burit dem i flera
generationer.
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här är vårt. Men kläderna gör oss inte
annorlunda som människor – vi har
samma rättigheter och skyldigheter
som alla andra.

Går det mode i kläderna?

– Absolut. Till exempel har kant
bandet på kjolarnas överdel krympt
betydligt sedan jag var ung. I dag är
det smalare kant som gäller.
Detsamma gäller spetsarna på
blusarna som också har blivit
smalare.

Berätta mer om kläderna!

på biblio
Under utställningen
reporter
y!s
sb
Vä
j
teket får He
r.
de
klä
as
len
He
a
prov
a 3,5 meter
En blus innehåller oft
.
ets
tyg och 10 meter sp
åt ca
t
de
r
gå
de
För ett förklä
.
tyg
5 meter
1,5 år.
En kjol håller i ungefär

– En kjol väger ungefär
10 kg och totalt syr man den
av 30 meter tyg i tre lager. Det
innersta lagret är foder, det
andra lagret är ett mellantyg
och det yttersta lagret är sam
met. Det finns ingen ställning
under kjolen, det är bara tyg.
En kvinna äger oftast två k
 jolar
– en som hon bär hemma och
en som hon bär när hon går ut.

Kommer du att ha fler utställningar?

– Kanske. Jag gör det som behövs för
att sprida mer kunskap om romsk
kultur. Ju mer vi lär känna varandra
desto färre fördomar behöver spridas.
Vi vägrar bli förtryckta på grund av
sättet vi klär oss. Det är bara kläder.

•

1

Anställda
lärare och
pedagoger har stort
engagemang
och hög kompetens.

2

Elever
följs
upp i ett
tydligt system
som löper
i sjuveckors
perioder.

Det kinesiska
nyåret infaller vid
nymåne mellan
den 20 januari
och 19 februari.

3

Höga
förväntningar på
eleverna.

Persiskt nyår
No ruz, firas vid
vårdagjämningen
i mars, en högtid
som funnits i
minst 3 000 år.

Judiska nyåret
Rosh Hashana
firas den första
dagen i månaden Tishri (sep/
okt).

Islamiskt nyår
Al-Hijra firas
första dagen
av månaden
Muharram i
september.

Hinduiskt nyår
Diwali firas vid
regnperiodens
slut under
månaden Karttika (nov/dec).

Fresta
kyrka

Grattis!

Upplands Väsby kommunsköld är från 1961.
KYRKAN symboliserar de tre socknar
som slogs ihop till Upplands Väsby
(Fresta, Hammarby och Ed).
KUGGH JULEN symboliserar
Väsbys industrier.
Hammarby

KÄLLOR: NORDISKA MUSEET, UTSTÄLLNING ”KONSTEN ATT FIRA NIO
NYÅR”, NE.SE, PERSIA.ORG OCH HOLIDAYFESTIVAL.COM

Hanna Thunholm,
rektor Väsby skola

Enligt den
gregorianska
kalendern
infaller nyår
natten mellan
den 31 december
och 1 januari.

Väsby skola är kommunens
största skola med 750
elever från åk f till 9. Där har
andelen elever i åk 9 som
är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram
ökat från 51,3 % till 69,4 %.
Nämn tre faktorer som
lett fram till ökningen?

BILD: WIKIPEDIA

Bättre skolresultat

Eds kyrka

kyrka

Heathcliff Farinez,
Rose-Marie Olihn och
Marika Wecek jobbar
på Nav1.

ÖPPETTIDER
Måndag och tisdag:
.30
11–13 samt 15.30–18
: lökar har planterats under hösten för att Väsby ska blomma i vår.
ag
sd
tor
h
oc
ag
sd
On
15.30–22
Fredag och lördag:
16–23

I oktober öppnade en ny verksamhet för ungdomar i
Messingen, Nav1. Rose-Marie Olihn är ny ungdomschef.
Hur har det gått?
– Jättebra! Sedan starten kommer ungefär 80 ungdomar om dagen – rekordet var en lördag då det
kom 170 personer!
Vilken är målgruppen?
– Unga mellan 16 och 20 år med anknytning till
Väsby.
Vad kan man göra här?
– Allt möjligt! Vi försöker möta ungdomarnas behov
och erbjuda aktiviteter utifrån vad de efterfrågar. Då
vi finns i Messingen har vi alla möjligheter – här finns
bibliotek, multihall, biosal, scen med mera.

För att hinna dela ut
julklappar i världens alla
2,5 miljarder hem måste
tomten färdas i 5 800
km/h och stanna i endast
34 mikrosekunder i varje
hushåll.
KÄLLA: SWECO
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Finland firar 100 år
– leve Upplands Väsby!
Upplands Väsby är finskt förvaltnings
område tillsammans med 58 andra svenska kommuner.
Det i nnebär att sverigefinnar har särskilda rättigheter här.
Kommunens minoritetssamordnare Mari Forsberg
förklarar vad det egentligen innebär.
TEXT: STINA FORS FOTO: LINN FRANSSON

Mari Forsberg,
minoritets
samordnare,
firar Finlands
jubileumsår.
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Sverigefinnar
nas egen flagga
sedan 2014.

Finlands
flagga.

Det betyder att enligt lagen om
nationella minoriteter och minoritets
språk har regeringen utsett Upplands
Väsby till en av de kommuner som har
särskilda skyldigheter och de finsk
talande särskilda rättigheter.

Hur märks det i praktiken?

Man kan prata finska när man ringer
till kommunen. Barn har möjlighet att
lära sig finska eller förstärka sitt språk
och sin kulturella identitet i Sverige
finska förskolan och i grundskolan.
I alla kommunens skolor har barnen
rätt till finska som modersmål även
om det inte pratas hemma.
Biblioteket och Scenrummet i
Messingen har aktiviteter på finska
eller med anknytning till finsk eller
sverigefinsk kultur och såklart finns
flera hyllmeter finsk litteratur.
Många äldre tappar det svenska
språket, i samband med demens eller
alzheimer. Då finns det tillgång till
äldreomsorg på finska, både hem
tjänst, dagverksamhet och äldrebo
ende.
Hedvigsgården har två avdelningar
för finsktalande med personal som

uppmärksammar finska traditioner
och dukar fram finska maträtter.

Hur kommer det sig att det bor så
många sverigefinnar just i Väsby?

Sverige och Finland var ett och
samma land fram till 1809 så det har
funnits ett utbyte i hundratals år.
Under 1960- och 70-talet var det
många företag som värvade arbets
kraft direkt från Finland. Metallverk
städer som till exempel Optimus hade
flera anställda från Finland, vilket
också Löwenströmska sjukhuset och
senare även Marabou hade.
Föreningsverksamheten har alltid
varit väldigt aktiv här i Väsby, finska
klasser fanns redan på 1970-talet och
sedan 1993 har Sverigefinska skolan
varit en viktig faktor till varför många
valt att etablera sina familjer i Väsby.

Den 6 december är det F inlands
nationaldag – hur brukar den firas?

Självklart varierar det från familj till
familj men oftast är firandet stillsamt;
en bättre traditionell middag med
familjen, två tända ljus i varje fönster
och man tänker på de offer landet
gjort i krig för att bevara sin själv
ständighet.

Vissa väljer att besöka en guds
tjänst. Här i Väsby har det, och
efterföljande firande på Vilunda
församlingshem, blivit en tradition
för många.
I Finland håller presidenten en bal
på slottet och många följer den på tv.
Balen kan jämföras med nobelmid
dagen, bara att det är en mingelfest,
inte middag.

Fira med
gudomliga
karelska piroger.
Vilket är ditt bästa finska tips?

Besök någon av de finska föreningar
nas julmarknader och köp gudomliga
hemgjorda karelska piroger. Eller låna
en bok: till exempel Tommi K innunes
Där vägarna möts (för vuxna) eller
Linda Liukas Hej Ruby (för barn) från
biblioteket. Personalen tipsar gärna
om andra spännande finska författare.
Eller gå och se en finsk film på
Messingen. Du behöver inte vara rädd
för språket, allt är textat på svenska.

Hur var det nu igen – vad är skillnaden?
Finnar
Finsktalande
personer bosatta i
Finland.

Sverigefinländare
Alla i Sverige bosatta personer
som härstammar från Finland,
oavsett vilken språkgrupp de
tillhörde i Finland.

Finlandssvenskar
Svensktalande personer
med ursprung i Finland.

Finländare
Alla i Finland bosatta
personer, oavsett vilken
språkgrupp och/eller
etnisk grupp de tillhör.

Sverigefinnar
Alla i Sverige bosatta
personer med finska rötter
som huvudsakligen härstammar från den finskspråkiga språkgruppen i
Finland.
KÄLLA: SVERIGEFINLÄNDARNAS DELEGATION

Vad betyder det att vara ett finskt
förvaltningsområde?
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En mistel i en dörrpost innebär enligt traditionen att man
får pussa den man möter där.
Utanför Vittraskolan står ett
träd med mistel. Året om.

av Väsbys befolkning har finsk anknytning
(räknat två generationer bakåt).
Cykel i klassrummet? Javisst!
För eleverna på Väsby skola
är det tillåtet som ett sätt i att
skapa en skolmiljö anpassad
till elevernas olika behov.

Under 2017 köpte Väsby omsorg in två parcyklar som används
på äldreboendena Brobacken, Speldosan och Hedvigsgården.
Med cykel kan de äldre komma längre än vid promenader
då det är personal som trampar
och styr. Utflykter att
längta till!
Linnea och
Scot på tur från
äldreboendet
Brobacken.

gatulamporna vid Optimusvägen,
Järnvägsparken och Suseboparken är
uppförstorade versioner av en av Väsbys enskilt viktigaste produkter?
Lamporna är en hyllning till företaget
Optimus och alla som arbetade där.
Fotogenlampan var en försäljningssuccé både i Sverige och utomlands.
Behovet av arbetskraft och den
inflyttning av folk till kommunen som
blev följden är orsaken till att orten
Upplands Väsby blev till.
… gatulamporna vid Optimusvägen, Järnvägs
parken och Suseboparken är uppförstorade
versioner av en av Väsbys enskilt viktigaste
produkter? Lamporna är en hyllning till företaget
Optimus AB och alla som arbetade där. Fotogenlampan var en försäljningssuccé både i Sverige och
utomlands. Behovet av arbetskraft och den inflyttning av folk till kommunen som blev följden är en av
orsakerna till att orten Upplands Väsby blev till.
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Välkommen till Väsby!
Här delar några Väsbybor med sig av sina bästa tips på vad man
kan se och göra i kommunen. TEXT & FOTO: STINA FORS

ADMIR DURIC
VIDAR OCH JINO SHAHABI
– Gunnes gård. Där kan man se djur, ta en fika, baka bröd – allt
för en billig peng. Entrén är dessutom gratis.

– Om man är idrottsintresserad:
Vilundaparken! Där kan man
spela fotboll, springa i spåren,
träna i utegymmet eller bada i
simhallen.

Fler tips?
Håll koll på
upplandsvasby.se/
evenemang

KJELL ZETTERGREN
– Gå upplevelsestråket utmed
Väsbyån. Där kan man få information längs med promenaden
om olika saker och man kan
variera sträckorna på flera sätt.

Cykla runt
i Väsby!
Smedby, Runby,
Fresta – det
finns många
fina cykelvägar.

Ett lunchtips
är restaurang
Café Astrid. De har
alltid hemlagad
mat, ofta husmanskost.

MALIN OLEA LEIVA

LINNEA BLOMGREN

SONJA SVENSSON

MICKE HOTTI

– Väsby centrum. Det är rent,
snyggt, tryggt och inte trångt.
Det är trivsamt. Som en liten by.

– Lokalpuben Magasinet. Det
är ett trevligt ställe.

MARGARETHA GÖTHE
– Jag har bott i Väsby i hela
mitt liv – 79 år! Jag skulle
nog säga Edssjön.

ARMAS SUNDIN
– Jag skulle nog tipsa om
Kairo. Där är det fint året om.
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Köp färre saker och sortera det som ska slängas på rätt
sätt. Det är tips från kommunens kretsloppsenhet för en
hållbar god jul. Här får du exempel på hur du gör.
Spara dina stearinstumpar och stöp egna
ljus. Värmeljus sorteras som metall och
lämnas på återvinningscentralerna.
Du kan också lämna in dem till
secondhandbutiken Skopan. De
skickar värmeljusen vidare till
Thailand där aluminiumet återvinns och blir till benproteser.

Köp upplevelser istället för saker. Teater, bio eller
en spahelg belastar oftast miljön mindre än prylar,
kläder och elektronik. Presentsnören sorteras som
vanliga hushållssopor. Presentpapper – öppna
varsamt, spara och återanvänd nästa år – eller
återvinn som pappersförpackningar.
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Vegetarisk mat är mindre resurskrävande än kött.
Om du ersätter ett paket köttbullar med sojaeller kikärtsbullar minskar du mängden koldioxid
motsvarande vad en bil släpper ut under fem mils
körning.*
Gör mellandagarna till restfestdagar
och ta till vara på mat som blir över.

Måndag 15 jan kl. 16.30–19.30
Runby (återvinningsstationen vid
Bromsbodavägen)
Måndag 29 jan kl. 16.30–19.30
Sigma (vändplanen vid Hammarby
vägen 70)
Måndag 12 feb kl. 16.30–19.30
Väsby centrum (östra parkeringen)
Hela schemat hittar du på:
upplandsvasby.se/mobilavc

Visste du att …
… det finns 14 återvinningsstationer
i Upplands Väsby? Under stor
helgerna töms och städas de oftare
för att kunna ta emot den ökade
mängden skräp. Se på sista sidan var
du hittar dessa.

* Beräkning gjord på 450 gram
köttbullar. Klimatpåverkan
räknas utifrån de 300 gram
av köttbullarna som består av
blandfärs. Resterande ingredienser ingår inte i beräkningen.

Recept och foto: @foodbysimic

När julen är slut kan du lämna
din gran på återvinnings
centralen i Smedby eller till den
mobila återvinningscentralen.
Granarna flisas och blir till
bränsle i värmeverk.

4 portioner
Sallad
300 g pasta, kokt
romansallad, strimlad
gurka, urkärnad och tärnad
röd lök, skivad
oliver
julskinka, strimlad
julköttbullar
gravad eller rökt lax, skivad tunt
3–4 msk Philadelphiaost
1–2 msk färsk riven pepparrot
Dressing
1 msk julsenap, stark
1 msk fransk senap
1–2 msk flytande honung
3 msk vitvinsvinäger
1 dl olivolja
svartpeppar
Sallad:
1. Blanda pasta, sallad, gurka, lök, oliver,
skinka och köttbullar.
2. Blanda i en fjärdedel av dressingen
och blanda väl.
3. Blanda philadelphia och pepparrot
och bred på laxskivorna.
4. Snurra ihop laxen som små rosetter
och lägg på salladen.
Dressing:
1. Vispa ihop senap, honung och vinäger.
2. Häll försiktigt i oljan droppvis under
vispning. Efter halva mängden vispar
du i resterande del olja.
2. Smaka av med peppar.
2 | 2017
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Förr & framåt

LIONS JULMARKNAD 1963. Bilden visar julmarknaden när den fortfarande höll till på Stora
Torget på Centralvägen där Kulturhuset nu ligger. Här kunde Väsbyborna bland annat köpa julgran.
1972 flyttade marknaden till det då nybyggda Väsby Centrum.

1963

En god Väsbytradition
Söndag den 3 december håller Lions Club Upplands Väsby sin
årliga julmarknad i Väsby Centrum. Syftet är att samla in pengar
till behövande. Alla jobbar med julmarknaden ideellt. De flesta
Väsbybor känner till julmarknaden – men visste du att den hölls
första gången 1956?

2016

LIONS JULMARKNAD 2016. Tomteparad, lotterier, aktiviteter och försäljning är några av de stående inslagen i den
moderna upplagan av julmarknaden. Förra årets julmarknad hade drygt 11 000 besökare. 2016 kunde Lions Club
Upplands Väsby dela ut 200 000 insamlade kronor till behövande i Upplands Väsby. Till exempel genom ekonomiskt
stöd för optiker- och tandläkarbesök eller julklappar till barn vars föräldrar inte har råd.
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Saffran, ja tack!
J
ag gillar julen. Jag gillar högtider
och traditioner. Julen är för mig och
många andra en tid där livet kopplas
samman med de som levt före oss och
där det märks hur det samhälle vi lever i i dag
bygger på det som hänt och funnits tidigare.
Sällan blir det lika tydligt som på julbordet.
Allt kanske inte fyller sitt uppenbara syfte
– till exempel kalvsyltan fungerar mest som
ett skådebröd hos oss – men det hör till och
ska stå där på bordet. Efter hand kommer nya
rätter, ingredienser och kryddor in. Denna
förändring sker långsamt och ska så göra.
Fritt tolkat menade filosofen och statsmannen
Edmund Burke att det bästa sättet att bevara
något, är att låta det förändras, men lite åt
gången.

MITT EGET JULFIRANDE har förändrats sedan
jag var barn. Från att mamma och pappa,
mormor och farmor lagade all mat bidrar jag
nu fullt ut och har tagit på mig att varje år laga
revbensspjäll. Min fästmö Sanna är från Ekerö
och hennes familj har sina sätt att fira på och
vissa av dem har jag nu tagit till mig. Vem vis
ste att brysselkål var gott?
Det bästa sättet för mig att värna julf irandet
är inte att envisas med att det ska vara på
pricken som när jag var grabb. I så fall hade
jag nog inte bara varit utan brysselkål, utan
kanske även utan fästmö.
BÄSTA SÄTTET ATT slå vakt om julen som högtid
och det vi förknippar med den, är att vara
öppen för det som kan lägga till ytterligare en

Tre snabba frågor:

1

Hur får man nya invånare att
känna sig inkluderade?
Att gå med i en förening av något
slag är ett bra tips. Jag har lärt känna
många trevliga Väsbybor sedan jag
f lyttade till kommunen genom vår partiförening till exempel.

2

På så sätt bidrar människor från
andra kulturer.
krydda, ytterligare en rätt. Samtidigt ska vi
inte försöka att driva fram något som inte sker
av sig självt. Hiphop har sina kvaliteter, men
en rappande lucia? Inte för mig. Den orien
taliska kryddan saffran i vetebullar? Ja, tack!
Amerikansk BBQ-sås till mina revbensspjäll?
Gärna! På så sätt bidrar människor från andra
kulturer inte bara till julen utan till vårt sam
hälle och till vår svenska kultur i stort.

oskarweinmar
OskarWeinmar

•

OSKAR WEINMAR (M)

oppositionsråd i Upplands Väsby

Ditt bästa Väsbytips till den
nyinflyttade?
Ta en promenad upp till Runsa
fornborg, förbi skeppssättningen. Det
är en trevlig promenad i naturen där
historiens spår är väldigt tydliga.

3

Hur gör du för att få någon att
känna sig välkommen?
Bjuder på mat. Under en viss del av
året kan det bli revbensspjäll.
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Om krisen kommer

Vid en samhällskris kommer inte resurserna att räcka till alla. Extrema väderförhållanden
som snökaos eller översvämningar kan slå ut viktiga samhällsfunktioner. Samhället behöver
då prioritera de som är mest utsatta och de allra flesta kommer att behöva klara sig själva en tid.

TEXT: JOHAN BRYGGARE FOTO: MOST PHOTOS

Några av de kriser som
kan drabba Väsby är:
• Längre elavbrott
• Vattenbrist och
• förorenat vatten
• Större bränder
• Olyckor med farligt gods
med tåg eller på E4:an.

Läs mer:
upplandsvasby.se/kris
dinsakerhet.se
krisinformation.se
brandkarenattunda.se
112.se
frg-upplandsvasby.se

Visste du att . . .

... i Sverige finns det ca 65 000 skyddsrum.
På msb.se/skyddsrum kan du hitta ditt
närmaste.
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Om det sker en svår störning i en samhällsfunktion eller en
stor olycka, använder Väsby ett varningssystem som heter
VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten).
En del av detta system är utomhussignalen
“Hesa Fredrik” som testas fyra gånger
om året. Det går också ut information i
radio, framför allt Sveriges radio P4
samt i TV. Aktuell information läggs
också ut på kommunens webbplats
och facebooksida. Du kan också ringa
informationsnumret 113 13.

Klarar du dig i 72 timmar? Vad är FRG?
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bör
du ha proviant och utrustning
hemma för att klara dig i 72 timmar
innan du kan räkna med hjälp från
samhället. Här är en checklista
för saker som kan vara bra att ha
hemma:

MAT
räcker
Se till att det finns mat som
dagar.
tre
st
min
i
llet
shå
hu
i
åt alla
st
me
Kolhydrater och fett ger
ver
ser
kon
och
energi. Torrvaror
håller länge.
nsle,
p Campingkök och brä
k.
t ex T-röd för spritkö
mpep Mat som klarar rumste
ratur.

VATTEN
Räkna med 3–5
liter vattenper vuxen och
dag. Förvara
alltid hemma,
i rena dunkar,
mörkt och
svalt. Dunkar behövs för att kunna
hämta vatten vid t ex tankbilar som
kommunen kör ut.
p Dunkar att hämta vatten i.
p Vattenreningstabletter.

VÄRME

KOMMUNIKATION
Att hålla sig uppdaterad om vad
som händer gör att man känner dig
tryg gare vilket ökar chansen att
klara sig bra.
p Vev- eller batteridriven radio.
p Vevladdare eller extra
batterier till mobilen.
p Telefonlista på papper med
viktiga nummer.
p Husapotek.
p Kontanter.
p Ficklampa och extra batterier.
p Hygienartiklar som fungerar
utan vatten, t ex tvättlappar.

De flesta har inte
kamin hemma och
måste hitta andra
värmekällor vid strömavbrott. Använd färre
rum och isolera med
mattor och filtar.
p Sovsäck, filtar och varma
kläder.
p Extra element eller värmare,
som t ex drivs med fotogen.
p Tändstickor.
p Stearin- och värmeljus.
p Fotogenlampa och bränsle.

Visste du att ...

... i Tyskland rekommenderas att
du har nog mat, vatten och utrustning för att klara dig i två veckor.
KÄLLA: BUNDESAMT FÜR BEVÖLKERUNGSSCHUTZ
UND KATASTROPHENHILFE (BBK)

– Vi är en frivilliorga
nisation som finns till
hands för kommunen
när de ordinarie resur
serna behöver förstär
kas i utsatta lägen, säger
Fredy Duran Rivas.
– Vi kan till exempel
hjälpa till med evakueringar, infor
mation, administration och andra
praktiska uppg ifter som att organisera
spontantfrivilliga. Även medmänskligt
stöd till drabbade är en viktig arbets
uppgift för oss.
Varför ska man engagera sig i FRG?
– Alla kan drabbas, men alla kan också
hjälpa till, säger Fredy. Jag tycker
också om att det inte är något politiskt
utan det handlar helt enkelt om att
hjälpa till.
– För mig är det
viktigt att kunna hjälpa
i ordnad form, säger
Therese Vestin Nord
lund. Det är roligt och
du får också utbildning
för att kunna göra ett
bra jobb.
Vad krävs för att gå med?
– Du kan gå med från 16 år men då
krävs målsmans tillstånd. Det finns
ingen övre åldersgräns, säger Fredy.
Vad behöver jag kunna för att vara med?
– FRG har en utbildning på 36 tim
mar som alla ska genomgå. I den får
man till exempel lära sig hjärt- och
lungräddning, hur man använder
hjärtstartare, första hjälpen, kommun
kunskap samt hur man organiserar
spontanfrivilliga i händelse av kris,
säger Therese. Vi lär också ut hur man
möter människor i kris. Det finns en
plats för alla!
Hur gör jag för att gå med?
Ansök via FRG:s webbplats:
www.frg-upplandsvasby.se
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Återvinningsstationer:
Här finns insamling av glas, kartong,
metall, plast och tidningar:
1. Skarvängskroken/Harva
2. Prästgårdsmarken
3. Runby – Finvids väg (vid Hemköp)
4. Runby - Bromsbodavägen
5. Väsby station – västra sidan
6. Väsbyskogen – Hasselskolan,
		Hammarbyvägen
7. Vilunda – Smedsgärdsskolan,
		Holmvägen
8. Smedby – Stallgatan
9. Carlslund – Maria Krantzons väg
10. Vatthagen - Frejavägen
11. Odenslunda – Anevägen
12. Fresta – Älvhagsvägen
13. Odenslunda – Sandavägen
		 (efter hundklubben)
14. Smedby – Karins väg samt
		 Sörabs återvinningscentral
		 med insamling av återvinningsbart,
		 t ex grovavfall, byggavfall, träd		 gårdsavfall, elavfall, farligt avfall
		 och förpackningar.

TIPS! På vasbykartan.upplandsvasby.se kan du
se var närmaste återvinningsstation ligger. Du kan
också se vilka utegym och motionsspår som finns,
hitta förskolor, se gamla f lygfoton, kartor från 1700talet och mycket annat.
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