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Genom att promenera
eller cykla norrut längst Väsbyån k ommer du
till Barockparken i området Stora Wäsby. På
vasbykartan.upplandsvasby.se hittar du fler
utflyktsmål i Upplands Väsby.
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Låt drömmar bubbla
och bli verklighet

I

DET SKA VARA LÄTT att engagera sig.
Lätt att vara med för alla som vill.
Det ska inte falla på att det saknas
träningstider eller utrustning. Därför
investerar Upplands Väsby k
 ommun i
idrott och fritid. Exempelvis i Fritids
banken, ett "sportotek" med g
 ratis
låneutrustning för den som behöver.
Därför utvecklar kommunen Vilundaparken till Väsby Idrottsstad. Sam
tidigt utvecklas Väsby friluftsområde
– Kairo, Sättra, Runby.
Det finns en osynlig styrka och
kraft i lekfullhet och kravlöshet som
kulturen och idrotten erbjuder när
den är som bäst. Inte sällan är det i
mellanrummet det händer. I omklädningsrummet där nya vänskapsband

Tre snabba frågor:

1

Är det en politisk fråga vad medborgarna gör på fritiden?
Det är det inte, det är självklart upp
till var och en. Samhället har däremot
en viktig roll i att göra det möjligt för alla
som vill sporta, röra på sig, att utöva eller
ta del av kultur.
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bland är vi så fokuserade på
prestation och leverans att det
går åt skogen just därför. Tyngda
av fördomar, nedärvda traditioner, genus-låsningar och jantelagen
begränsar vi oss själva och varandra
i våra livsval.
Så kan vi inte hålla på. Det är dags
att släppa kraften fri. Dags att låta
alla människors innersta drömmar
bubbla och bli verklighet. Jag vill att
alla människor ska kunna förverkliga
sina drömmar, det är min drivkraft.
Därför jobbar jag för ett samhälle som
präglas av öppenhet och generositet.

knyts, i replokalen eller skolbiblioteket där drömmar föds. Som i Joey
Tempests fall.

EFTER ATT EUROPE erövrat världen
med The Final Countdown b
 erättade
sångaren, född Joakim Larsson,
hur han som skoltrött förkovrade
sig med New Musical Express och
Melodymaker i Vilundagymnasiets
skolbibliotek. Där fick han också syn
på William Shakespeares bok The

mathiasbohman

2

Mathias Bohman

Vad skulle du rekommendera för
fritidsaktiviteter i Väsby?
Sommartid rekommenderar jag
att besök på Gunnes gård, bad i Kairo
eller någon av Väsbys vandringsleder.
Vintertid rekommenderar jag längdskid
åkning i länets längsta elljusspår i Väsby
Friluftsområde – Kairo, Sättra, Runby.

Inte sällan är det
i mellanrummet
det händer.
Tempest. En idé föddes som kom att
förändra hans liv. Vissa leveranser går
att pressa fram, andra behöver gro för
att blomma.

•

MATHIAS BOHMAN (S)

ordförande i kommunstyrelsen
Mathias_Bohman
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Vad gör du själv på din fritid?
Jag går gärna på barnteater i
Messingen, på konserter eller
besöker någon av kommunens lek
platser.
Psst... Se sista sidan för var du hittar
kommunens lekplatser.
1 | 2018
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MAGASINET FÖR OSS I UPPLANDS VÄSBY

3 Mathias Bohman har ordet:
		 ”Låt drömmar bubbla och bli verklighet”
6

Kalendarium

7

Kulturkunskap i 70 år

På omslaget:
Johnny Sandberg
Foto: Rosie Alm

11 Röster från förskolan Skogsbrynet
		 ”Vad gör du när du har ledigt?”
– Hamrar, snickar, målar
och bygger nåt kul.
/Linn Fransson, formgivare

– Åker utför, nerför och lift
upp igen. Eller ligger i en
hängmatta och läser.
/Helena Westin,
ansvarig utgivare
– Tar gärna en sovmorgon
med många snooze.
/Rosie Alm, fotograf

13

Kort & gott från biblioteket

14

Väsby locals

20

Sommarkryss

För att maila till redaktionen:
hejvasby@upplandsvasby.se eller
fornamn.efternamn@upplandsvasby.se
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”Jag kommer ihåg när Väsby Centrum
öppnade. Det första jag köpte var en
Tintin. Den var bra.”

22 Hillevi Engström
		 Besöker fritidsgården NAV1
26 Väsbyprofilen Uno Lahti
		 – med passion för laget
28

Hej Väsbybo: Gunnes gårds Gun

29

Kort & gott

30

Fritidsstrategi

32

Kort & gott

34 Aktiva seniorer:
		 Fritid hela tiden
– Går på fotboll
och Fasching.
/Urban Rybrink, reporter

16
När Väsby

12 Hej ungdom!
		 ”Mer än hästar att prata om i stallet”

36 Förr och framåt:
		 Dagens ungdom

KOM & LEK!

Ny park med
massor av
kul

33

37 Oskar Weinmar har ordet:
		 ”Det kan bli kul att ha tråkigt”
38

Valår!

		 På baksidan: Lekplatser i Väsby

skapade
skatehistoria

FOTO: FOLLOW THE VIKINGS

– Cyklar, simmar eller sitter
blickstilla i solen och blir
varm. /Stina Fors, redaktör

Gratis
sommaraktiviteter

ritid. Fri tid. Ledig. Ett historiskt ganska
nytt fenomen. Förr, för riktigt länge
sedan, när Väsby bara var en liten lantlig socken, fanns inte nån fritid. Nästan all
vaken tid gick åt till att slita för brödfödan.
Fritid var en lyx för bara ett fåtal. Idag har vi
laglig rätt till fritid, semester och ledighet.
Att vi mår bättre om vi har en innehållsrik
och stimulerande fritid är välkänt. Därför
satsar kommunen på att skapa goda möjlig
heter för en ännu bättre och ännu mer
meningsfull fritid för alla oss i Väsby.
Hej Väsby! nr 5 tillägnas fritiden. Från
fritidsgården Nav1, via kulturskolan till
skateboardlegender och basketprofiler har
vi samlat berättelser om allt som görs på
fritiden i Väsby. Och vad en fritidsstrateg
egentligen gör på jobbet!
Pröva de vindlande stigarna och baden i
Väsby Friluftsområde – Kairo, Sättra, Runby.
Träna dina skills i Smedbys nya pumptrack
eller testa parkourbanan i den begynnande
Väsby Idrottsstad. Läs här om linedance eller
koppla av med en god bok i nåt av biblioteken. Hoppas att du hittar något att inspireras
av för din egen fritid i Hej Väsby!
Helena Westin
ansvarig utgivare och
tf kommunikationschef
PS. Hör gärna av dig och berätta vad du
gillar, tycker och vill! Mejla oss på:
hejvasby@upplandsvasby.se

FOLLOW THE

29 Unik vikingaföreställning
Missa inte!

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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Håll koll på vad som händer i Väsby:
upplandsvasby.se/evenemang
6 JUNI
1 JUNI–20 AUG

SOMMARLOVSBOKEN!

Läs fem böcker – få en
bok och träffa en författare!
För dig som är 6–18 år.
Läs mer på
bibliotek.upplandsvasby.se

Nationaldagsfirande
på Hembygdsgården. Årets
Väsbybo utses.

2018
13 JUNI
Skolavslutning
(kommunala
grundskolor)
13 JUNI
Parkfesten!
Gratisfestival
för hela
familjen
i Vilundaparken.

GRATIS SOMMARLOVSAKTIVITETER!
I sommar händer m
 assor av kul
för barn och unga på flera p
 latser
i Väsby. Spännande sport- och
kulturaktiviteter, sommarlovsbio,
fritidsgårdshäng och mycket
annat. Läs mer på:
upplandsvasby.se/sommarlov

22 JUNI
Midsommar
i Smedby,
traditionsenligt firande
på ängen vid
Gunnes gård.
21 AUG
Aylas sång
från en
luftballong
Allsångskonsert med
Parkteatern i
Suseboparken.

22 AUG
Skolstart
(kommunala
grundskolor)

1– 2 SEP
Vikingatida
höstmarknad
på Gunnes
gård.

5 OKT – 11 NOV
Råttfångaren
Rockmusikal i M
 essingen,
med amatör teatern
Gycklarna. Läs mer på
gycklarna.nu

6
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31 AUG
Follow the Vikings
Internationellt vikinga
skådespel gästar Gunnes
gård. Läs mer på sid. 28–29.

Kulturkunskap
i
år

70
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Alfred Östman,
Emil Hellebro
och Ludvig
Nybling.

På folkskolans dag 1952 spelade musikskolans
ungdomsorkester, här med Helge Kinell i spetsen.
Ungdomsorkestern har funnits i alla år sedan dess.

Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till
kultur. Både att få ta del av den och att få skapa den. Det är därför
den kommunala kulturskolan finns.
TEXT: STINA FORS, stina.fors@upplandsvasby.se FOTO: ROSIE ALM

FOTO: PRIVAT

D

et började 1948. Kommu
nal musikskola var en
ny tanke i Sverige. I linje
med folkbildningsidén var
syftet att ge alla ungdomar
möjlighet att utveckla ett instrumenteller sångkunnande oavsett ekonomisk, kulturell eller social bakgrund.
På 60-talet blev musikskola vanlig
och den beskrivs ofta som en anledning till framgångarna inom svensk
musikexport.
Men tillbaka till 40-talet. Då fanns
kommunala musikskolor endast i blygsam omfattning i Sverige och i ett fåtal
kommuner. En av dem var Väsby.
Anledningen heter
Helge Kinell. Han var
eldsjälen som drev
igenom musikskolan i
Väsby och lärde barn
olika blåsinstrument
eftersom det var de

instrument han själv spelade. Helge
bedömde vilket barn som hade talang
för vilket instrument.

Idag har eleverna i Väsby betyd-

ligt större valmöjligheter och verksamheten har växt till att, förutom
musik, erbjuda kurser
i nycirkus, konst och
teater.
Helena Skoog
Waldner är chef för
Upplands Väsby kulturskola och kom hit
som tvärflöjtslärare 1983.
– De senaste fem åren har vi sett
en kraftig ökning av antal barn som
söker plats hos oss. På fem år har
vi vuxit från 650 till 895 elever. Det
är roligt eftersom forskning visar
att kultur stimulerar barn socialt,
intellektuellt och emotionellt.
Kommunen har prioriterat kultur-

Ur barnkonventionen,
artikel 31:
”Konventionsstaterna
a
ska respek tera och främj
lta
de
lo
ful
barnets rätt att till
ärstn
kon
och
la
i det kulturel
tra
liga livet och ska uppmun
pliga
läm
av
t
de
an
åll
h
a
nd
ha
till
urell
ult

k
för
och lika möjligheter
mksa
ver
ig
och konstnärl
och
het samt för rekreationst.”
he
sam
erk
dsv
friti

skolan de senaste åren genom extra
medel. Sveriges regering har också
satsat på kultur bland svenska elever.
Sedan 2016 har hundra extra miljoner delats ut till kommunerna för att
höja kvaliteten på landets musik- och
fortsättning på nästa sida
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fortsättning på nästa sida
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Grundtanken och entusiasmen
består: att låta barn hitta sitt
eget kulturuttryck.
kulturskolor och kunna ta emot fler
elever.
– Vi jobbar aktivt med att få en
mindre homogen elevgrupp. Till
exempel erbjuder vi elever på särskolan nycirkus och så har vi startat
rockband för nyanlända, berättar
Helena.

Väsbyborna har flera möjligheter

att se elever uppträda. K
 ulturskolan
anordnar ungefär 45 föreställningar
per år och de flesta är öppna för
allmänheten.

VÄSBYELEVER
KULTURSKOLAN MINNS:

Mic Michaeli, key
boardist Europe
Shima Niavarani,
skådespelare
Jimmy Jay,
basist HEAT
Sören Hermansson, valthornist
Martin Östergren,
pianist, arrangör och kapellmästare
Hanna Andersson, violinist Beata
Bermuda

10
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– Vi upp
träder på olika
sätt och ställen,
och vi ser det
som en stor förbättring att vi
med Messingen
har fått tillgång till scenrummet.
Eleverna får nu uppträda på en riktig
scen med professionellt ljud och ljus
och inför publik. Det är en stor upp
levelse för många, beskriver Helena
Skoog Waldner.

Samhället förändras – så även

Helge Kinells musikskola i Väsby. Men
grundtanken och entusiasmen består:
att låta barn hitta sitt eget kulturuttryck. Under sina 35 år på skolan har
Helena sett olika utmaningar uppstå.
– Många barn testar idag flera olika
aktiviteter. Så var det inte förut. Att lära
sig exempelvis ett instrument tar tid.
Jag skulle vilja hälsa till föräldrar att
peppa sina barn att hålla i när det tar
emot och inte ge upp för lätt. Barn som
lär sig envishet, uthållighet och disciplin har stor nytta av det senare i livet.
Helena menar att kultur är minst

Leyla Hallen
Rezapour
balanserar på
cirkusskola.

lika viktigt som idrott och andra
skolämnen. Hon understryker att det
handlar om en mänsklig rättighet.
– Det finns många bevis på att
kultur är viktigt för barn. Genom att
lära sig till exempel ett instrument
tränar man båda sina hjärnhalvor, sitt
logiska tänkande och sin kreativitet.
Det finns forskning som visar att de
som lär sig spela ett instrument får en
mer effektiv hjärna.
– Med all konstutövning tränar du
dina sociala sidor, du lär dig samarbeta och visa hänsyn. K
 ulturutövning
är dessutom gränsöverskridande,
säger hon.
– I kulturskolans äldre orkestrar
spelar både vuxna amatörer och
elever tillsammans. Man behöver inte
ens ett gemensamt språk – konst har
ett eget som är u
 niversellt, avslutar
Helena.

•

*
Hej!
Sawaddee!*
Barn på förskolan Skogsbrynet
svarar på frågan Vad gör du när
du har ledigt från förskolan?

Barnen tipsar
om saker att göra:

1.
2.
3.
4.
5.

Om det är fint väder kan du bada
eller leka med vattenpistol.
Köpa en cykel och cykla.
Du kan också åka sparkcykel.
Leka med en hund.

NATTHANAI KAEWBUAPHA:
– Jag vill spela iPad men det får jag
inte så jag leker med leksaker eller
äter frukt istället. Jag tycker om
bananer. Annars äter jag choklad och
chips hela dagen. Jag skojar inte. Jag
får det. Mina tänder är jättestarka.

BENJAMIN LUFUMA BOTSHINDO:
– Jag tycker om att åka tåg. Annars
brukar jag kolla på iPad och äta chips.

MARIAM AL-SAMMARRIE:
– Jag går på gymnastik. Min bror går
på karate. När jag är hemma brukar jag
rita. Mest ritar jag mamma och pappa.

WILLIAM TOTH :
– Jag gillar att gå på lekland eller
badhus. När jag kommer hem från
förskolan brukar jag hjälpa mamma
att laga mat. Mest gillar jag att laga
bakelser.

MELISSA TOTH:
– Jag gillar inte att laga mat. Jag vill
kolla TV. Eller klippa mönster i papper.
Går vi ut från huset brukar vi gå till en
lekpark som är nära oss.
*Betyder Hej! på persiska respektive thailändska.

1 | 2018
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Namn: Jonna Mjörnell
Ålder: 19 år
Gör: Ordförande i Väsby
Ridklubbs ungdomssektion
Fritidsintressen: Att vara
i stallet – för att rida eller
bara hänga.

... Väsby Ridklubb är
Väsbys fjärde största
idrottsförening?

”Mer än hästar att
prata om i stallet”
Hej Jonna, ordförande i ridklubbens ungdomssektion. Ni ordnar tjejsnack i stallet en gång i
veckan – hur kommer det sig?

att unga ofta ser upp till äldre. Därför tror vi
att det är viktigt att de känner att de kan lita
på oss och prata med oss. Vi vill att alla barn
som kommer hit ska må bra, oavsett hur det
går med ridningen. Därför ordnar vi också
tacokvällar, läxläsning och andra aktiviteter
som inte har med ridning att göra.

– Många av barnen som kommer till oss spenderar mer tid hos oss än vid själva ridningen.
Stallet är som en fritidsgård för många. Då
kan man behöva prata om andra saker än
bara hästar. Därför startade vi för drygt ett
år sedan ”tjejsnack” för barn från elva år
Har en idrottsförening ansvar för
medlemmarnas psykiska hälsa?
och uppåt.
Instagram:
@varkusek
– Jag tror att alla behöver prata med
Vad pratar ni om?
någon. Särskilt när man är i tonåren.
– Allt möjligt. Hur man är en bra
En del kan eller vill inte prata med sina
kompis, hur man får bra självkänsla. Vad
föräldrar. Då vill vi att det ska f innas
som är viktigt för en och när man mår bra
möjligheter att prata med någon av oss.
eller mindre bra. Varje tillfälle börjar med att
Jag har inte alla svar, men jag kan lyssna och
vi går laget runt där alla får säga en positiv
försöka att hjälpa personen vidare.
och en negativ sak som hänt sedan vi sågs
senast.
Vilka reaktioner har ni fått?
– Vi har jätteroligt. Vi skrattar och flamsar
Varför behövs tjejsnack?
mycket på tjejsnacken. Jag går alltid därifrån
– Vi som sitter i ungdomssektionens styrelse
med träningsvärk i skrattmusklerna och ser
vill vara goda förebilder för de yngre och vet
fram emot nästa gång vi ska ses.

•

12
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Boktips!

BIBLIOTEKARIERNA TIPSAR OM
LÄSNING FÖR LEDIGA DAGAR:
LÅNG VÄG HEM
av Eva Dolan
Rosad kriminaldebut! En man
bränns ihjäl i ett
trädgårdsskjul
Deckare i en förort
och identifieras som
illegal invandrare
samtidigt som en dömd högerextrem
mordbrännare släpps ut ur fängelset. Hatbrottsenheten kopplas in och
ingenting är som man kunde ha trott.
Så klart. Rafflande läsning om hatbrott
och dess offer, första delen i en serie.

BEGRAVD
JÄTTE
av Kazuo
Ishiguro
I denna märkliga, genre
överskridande
roman av årets
nobelpristagare
berättas om England på 500-talet.
Platsen befolkas av d
 rakar, demoner
och människor men en mystisk dimma
har dragit in och ingen minns längre
sina forna fiender. Mörkt, storslaget
och stundtals intensivt spännande.

NORRA LATIN
av Sara Bergmark Elfgren
Spänning och
äventyr i anrik
byggnad, ett
Ung- välbeprövat
doms- koncept som
roman
fungerar
utmärkt i Bergmark Elfgrens
fantasyroman om gymnasieskolan
Norra Latin. Tamar och Clea kommer
från olika v ärldar men förenas i kampen mot skolans dolda, mörka hot.

JAG VILL HA
MIN HATT
av Jon Klassen
Björnen har
tappat sin hatt.
Har någon sett
björnens hatt?
Denna
Bildermoderna
bok
bilderboks
klassiker
är rolig för både vuxna och barn med
ett oväntat brutalt slut som lockar till
skratt, förvåning och samtal. Får man
ta någons hatt? Får man äta en kanin?

I TRÄDGÅRDEN
HÖRS ANDRA
EKON
av Göran Greider
I denna annorlunda trädgårdsbok får vi
ta del av politik,
blommor, poesi
och ett och annat recept. Göran Greider
resonerar om trädgårdens relation till
det moderna samhället, ger handfasta
trädgårdstips och visar hur vi kan lära
oss att uppskatta det vackra där vi minst
anar det! Personligt och inspirerande.
Håll koll på bibliotekets aktiviteter på
bibliotek.upplandsvasby.se

Hej lässtrateg!

RAHMAN OMAR är lässtrateg
med uppdrag att främja läsandet
bland Väsbys barn och unga.
Varför är det viktigt egentligen?
En klok bibliotekarie förklarade en gång för mig
att läsa är att få chansen
att lära känna människor, öden,
och liv utan att lämna rummet.
Det kan betyda att du kommer få
nya erfarenheter, nya ansikten och
nya vänner. Det innebär inte att du
blir en bättre, smartare och finare
människa men en möjlighet att du
genom olika historier får smaka på
omvärlden.

Bibliotikariens val
ETT JÄVLA SOLSKEN – En biografi om
Ester Blenda Nordström av Fatima Brenner
år i Sibirien – och
Jag har precis avslutat Fatima
mycket annat.
Bremmers bok om den norm-och
Hon var en rikbanbrytande journalisten Ester
Blenda Nordström. Ett jävla solsken är tig stjärnreporter
Augustpriset 2017
en riktig bladvändare och en makalös
som festade i
läsning med ett mustigt och drivet
Stockholm men
Årets fackbok
språk.
inte drog sig för
Som Sveriges första under
att kavla upp ärmarna när det krävdes.
sökande reporter gjorde Ester Blenda
Plötsligt tystnade hennes starka röst
det ingen annan kvinna vågade eller
och hon föll ned i historiens massgrav
kunde i b
 örjan av 1900-talet. Under
för kvinnliga författarskap. Genom
falsk i dentitet slet hon som piga på
Fatima Bremmers gedigna bok får hon
en bondgård, levde med samer i
röst och liv igen. Frågan är vem hon
Lappland, åkte som tredje klassens
motsvarar idag?
passagerare till USA och bodde flera
Ylva Larsdotter, bibliotikarie

1 | 2018
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FOTO: DAVID ÖSTLUND

Väsby locals
fortsättning på nästa sida
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Begreppet ”local” kommer från
surfing där ”locals only”
var ett sätt för ortsbor
att markera revir
och få ensamrätt
på vågor.

Det stod en stor lada i Smedby.
En kvarlämnad rest från när Väsby var vischa
och bondesamhälle. I den skapades under
80-talet svensk skateboardhistoria.

D

FÖR DET HÄR reportaget har vi pratat
med fyra personer som var med från
början när Ladan transformerades till
ett skatemecka. Men minnesbilderna
går isär och därför reserverar vi oss
för att detta inte är en absolut sann
historieskrivning över hur det gick
till.
Johnny Sandberg är den enda som
bor kvar i Väsby idag och vi träffas
på Väsby Nya Konditori som han drev
under tolv år.
– Skriv nu för fan inte att skate
är en sport eller en livsstil. Skate är
skate.
Johnny är en legend inom svensk
skateboard och helst vill vi inte opponera oss mot en sådan, men idag klassas skateboard faktiskt som en sport.
2012 bildades Sverigess Skateboardförbund och året därpå blev de medlemmar i Riksidrottsförbundet. För
två år sedan beslutade Internationella
Olympiska Kommittén att skateboard
16

1 | 2018

FOTO: PRIVAT

FOTO: ROSIE ALM

MEN TILLBAKA TILL legenden och hur
han började skejta:
– Jag gick i sjuan. Min morbror
bodde i USA och köpte en skateboard
till mig med invändningen att skateboard bara var en fluga.
Johnnys kompis Stefan Kéry växte
upp på Holmvägen och berättar att
det var förbjudet att skejta på allmän
plats när han började åka på 70-talet.
– Jag var nog Väsbys första skejtare.
Jag spikade fast rullskridskohjul på
en planka och körde. Fast var man än
åkte dök polisen upp förr eller senare.
Stefans skateboard beslagtogs vid
ett flertal tillfällen och hans mamma
fick lösa ut den hos polisen i utbyte
mot diverse förmaningar. Det hin-

Johnny Sandberg (mitten) med skatekompisar hemma i pojkrummet i Väsby.

drade honom inte från att fortsätta.
Stefan, Johnny, Rolle och Martin
var ett lokalt skategäng och att åka
skateboard var för dem allt annat än
en fluga.
– Vi var nog rätt udda. Vi betraktades som nördar som inte var riktigt
kloka, säger Martin.
De studerade skatetidningar och
byggde små kickturn*-ramper runt
om i Väsby.
– Vi byggde säkert hundra ramper
genom åren. Så fort vi satt upp en
kom kommunen och rev ner den. Det
var en ständigt pågående kamp där vi
ägnade oss åt en slags gerillaverksamhet. Vi var ju inga ligister utan snälla
killar, men skateboard sågs inte med
blida ögon, minns Stefan.

VINTERTID KÖRDE DE dedikerade
Väsbyåkarna på en sluttande, eluppvärmd gångväg i Sigma.
Det födde tanken om en inomhusramp.
– Det var min idé att vi skulle
bygga en vertramp i Smedby Lada,
säger Rolle. Egentligen hade vi ju
ingen aning om hur man byggde en
men vi försökte efterlikna de vi sett
i olika tidningar.
Hur det än var med vem som
egentligen byggde rampen så kom
den att bli en oväntat populär attraktion när den väl stod klar. Trots
att Ladan hade en del att önska vad
gällde komfort. Till exempel el.
fortsättning på nästa sida

Åkare från hela Sverige kom till Smedby
Lada för att åka skateboard inomhus.
Åkare: Hans ´´Puttis´´ Jacobsson.
Sverige Cup i Upplands Väsby.
Åkare: Johnny Sandberg.

BAM contest i Ladan.
FOTO: MARTIN WILLNERS

ska vara med på OS i Tokyo 2020. Inte
helt utan protester från skateboardvärlden som traditionellt har varit
skeptisk till tävling och ranking.

FOTO: MARTIN WILLNERS

et byggdes en stor vertramp* i Smedby Lada i
början av 80-talet.
– Det var jag och några
killar till. Vi fick inga medel
från kommunen så vi snodde material från Smedbybygget och gjorde
en ramp, berättar
Johnny Sandberg.
– Johnny byggde
ingenting vill jag
påpeka! Det var jag
och Christer ”Kribba”
Lannerholm, invänder Roland ”Rolle” Stellmar.
– Vi fick visst ekonomiskt stöd från
kommunen men fick fixa det mesta
själva, säger Martin Skeppholm.

FOTO: MARTIN WILLNERS

TEXT: STINA FORS, stina.fors@upplandsvasby.se FOTO: ROSIE ALM

Instagram:
@Väsbylocals

* En vertramp är två parallella böjda ramper med en platt yta mellan. Ramperna
avslutas vertikalt.
* En kickturn är en böjd ramp som man åker upp på för att öva vändningar.
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RYKTET SPRED SIG. Först kom skejtare
från Stockholm, sedan från hela
Sverige.
Martin Willners, fotograf, beskriver:
– Ladan var den enda inomhus
rampen i Stockholm på 80- och
90-talet och var inte bara för locals i
Väsby. Jag åkte från Jönköping en till
två gånger om året.
Rolle:
– Väsby blev en historisk skateplats.
Skateproffs på Sverigebesök kom hit.
1989 anordnades Bam Contest
och 1990 Sverige Cup i Smedby. Nya
ramper byggdes i Ladan och en ny
generation åkare kom.

Skateproffs på
Sverigebesök
kom hit.
En av dem var Lars Öjert. Han är
idag ordförande för skateboardföre
ningen Väsby locals och minns hur
det var att komma som yngre åkare
och försöka ta plats i Ladan.
– De äldre åkarna tyckte nog att vi
var snorungar som bara var i vägen
när vi kom dit. Vi fick vänta till när
de inte var där och om de kom fick vi
flytta på oss.

´´Johnny? För mig
har han alltid varit
Knådde. Själv kallades
jag för Måsis. Alla hade
smeknamn´´, säger
Stefan Kéry.

18
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FOTO: DAVID ÖSTLUND

FOTO: DAVID ÖSTLUND

– Vi åkte med långkalsonger och
ullstrumpor och det var ofta minusgrader i Ladan, minns Martin.
– Vi hade stearinljus för att se,
kommer Rolle ihåg. Inte direkt brandsäkert i en lada.
Men huvudsyftet uppfylldes: det
gick att åka skateboard på vintern och
Johnny berättar hur han tillbringade
all ledig tid i Ladan.
– En gång när jag hade mässling
eller något sa mamma att jag var
tvungen att stanna hemma om jag
inte ville bli impotent. Då vilade jag en
dag. Men annars åkte jag jämt.

DEN NYA GENERATIONEN tillförde nya
influenser. Streetåkning gjorde att
Ladan under en tid expanderade till
en asfaltsplan vid Ryttarvägen.
– Det fanns så många duktiga
skejtare som hängde och skejtade där,

Se Calle åka på
@calleskate06
Calle Öjert är den senaste generationen Väsby locals. 2017 vann han både Betongcupen
och tog SM i bowl.
berättar Lars. Jobby Kamlid räknas
fortfarande som en av Sveriges bästa
skateboardåkare någonsin.
Under 90-talet tog streetåkningen
över helt och i takt med att de första
Ladanskejtarna fick jobb, blev föräldrar och flyttade dog Ladan-eran ut.

skatepark som kommunen under
söker en lämplig plats för.
– Hade någon sagt till mig att kommunen skulle satsa på en skatepark
hade jag avfärdat det som en orealistisk fantasi, säger Stefan som i tonåren fick sin skateboard konfiskerad
av polisen.
– Väsby borde ha fått en park för
länge sen, tycker Johnny. Sollentuna
och Täby har ju parker men vi borde ha
fått en först – det var ju här allt började!

2014 REVS SMEDBY Lada. Stefan och
Martin blev rockstjärnor med bandet
Stomachmouths. Idag jobbar Stefan
som vd på ett musikproduktionsbolag
och Martin är kirurg.
Rolle öppnade skatebutik i Björns
Var tycker du att den borde ligga?
trädgård för att senare starta ett
– Den ska väl tillbaka till där det
företag som bygger skateboardbörjade? I Smedby. Jag har sett
parker.
ritningar som gjorts och de
Johnny jobbar med
ser jättefina ut och kommer
FILMTIPS!
barn med särskilda
passa både för nybörjare
Se dokumenbehov och blev för några
och proffs. Alla kan vara
tären ”Inte
år sedan föremål för en
med! För fan.
helt 100” om
dokumentär.
Väsbyskejtarna skrev
Johnny på
Alla åker fortfarande
in sig i skatehistorien
urplay.se
skateboard – mer eller
genom att bygga en
mindre ofta och försiktigt.
ramp i Smedby Lada
Föreningen Väsby locals har
och sedan dess har det
ungefär hundra medlemmar trots att
egentligen aldrig tagit slut.
det är länge sedan det fanns en given
– Skateboard blev mitt liv. Det var
plats att åka på i kommunen.
det roligaste vi någonsin gjort och så
förblev det, säger Rolle.
TILLS NU. För redan denna sommar
Martin:
kommer det att bli en aktivitetspark
– Det finns särskilda minnen med
i Väsby Idrottsstad där det ska finnas
mycket galna grejer från den här
utrymme för skate.
tiden. Mycket handlade om skate
Det finns också ett beslut och en
board. Men egentligen en vänskap
budget för en 1 500–2 000 kvm stor
som fortfarande håller i sig.

•
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Ungdomssatsningen NAV1 har varit omtalad under
sitt första verksamhetsår. Mötesplatsen öppnade hösten 2017 och blev
snart ett stamställe för ungdomar i Upplands Väsby. Den har blivit
så välbesökt att det numera krävs medlemskap för att få komma dit.
Kommundirektör Hillevi Engström gör ett besök för att ta reda på vad
det är som gör NAV1 populärt.
TEXT: URBAN RYBRINK, urban.rybrink@upplandsvasby.se FOTO: ROSIE ALM

Mitt i navet

N

är kommundirektör H
 illevi
Engström kliver in på
NAV1 märks det hur bra
ungdomarna och ledarna
känner varandra.
Det väcker uppmärksamhet att
en främmande vuxen kommer in i
lokalen. Frågande blickar utväxlas,
men så fort Hillevi hälsar på Meena
Abdulmaseeh, Melissa Alomari och
Julia Bagdo skiner tjejerna upp och
undrar nyfiket vad hon gör på NAV1.

Vi fystränar och
boxas och så är vi
här när det är tjejkväll.
Melissa
dem att söka till polishögskolan.
På NAV1 finns flera soffgrupper att
slappa i och det finns bord där det går
att sitta och plugga eller spela spel.

Vid ett av borden står ett fyrai-rad uppställt, men utan spelare.
Bredvid sitter Yousef Ayshoua med en
bärbar dator. Hillevi försöker utmana
honom på ett parti fyra-i-rad, men
Yousef förklarar att han har en inlämning dagen efter och måste plugga.
Yousef är 18 år och går också på
Väsby Nya Gymnasium. Han berättar
att han kom hit med sin mamma från
Syrien 2015. De bodde först på ett

Hillevi berättar att hon är

NAV1 öppettider.
30
Måndag: 11.30–13, 16–18.
30
18.
163,
0–1
11.3
:
dag
Tis
Onsdag: 16–22
Torsdag: 16–22
Fredag: 16–23.30
Lördag: 16.30–23.30
Söndag: Stängt
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kommundirektör och har arbetat som
polis och bott i Sollentuna.
Meena, Melissa och Julia studerar
på Väsby Nya Gymnasium och det
visar sig att en av tjejerna arbetar på
ICA i Edsberg i närheten av där Hillevi
har växt upp.
– Det blev mycket bättre när de
skapade medlemskap här, berättar
Melissa. Förut var det mycket killar,
men nu kan vi vara här mer. Vi fys
tränar och boxas och så är vi här när
det är tjejkväll. Då är det tjejsnack och
bara tjejer i personalen.
Alla tre får plötsligt bråttom då de
ska med pendeltåget men de hinner
ändå ställa några frågor om hur det
är att vara polis. Hillevi uppmanar

Adnan Mohammed kollar
in vad som ska hända på
”Dagens Meny”.
fortsättning på nästa sida
1 | 2018
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asylboende i Sollefteå, men efter ett
år fick de tillfälligt uppehållstillstånd
och flyttade till Runby.
Yousef har under kvällen jobbat
med sitt cv för att försöka hitta ett
sommarjobb. Men just nu står läxan
i fokus.

Hillevi undrar om hon kan hjälpa

till och när Yousef berättar att det
handlar om bistånd skiner hon upp.
Hillevi var Sveriges biståndsminister
2013–2014. Hon menar att bistånd är
mycket mer än att skicka pengar till
fattiga länder, som många tror. Det
handlar också om flyktingmottagande,
HIV-bekämpning, klimat och en hel del
annat. Men Yousef verkar inte imponerad. Ändå inleder de en diskussion om
hur bistånd fungerar.

Det är jättebra
personal här.

Matilda

Hillevi berömmer Yousef för hans
goda svenska.
Medan Hillevi förgäves försöker
hitta någon annan att utmana i fyra-irad fördjupar Yousef sig i sina studier
igen.

Heathcliff Fariñez, som är fritidsledare på NAV1, erbjuder kaffe från
kaffeautomaten och ger en guidad tur

i Messingen och de lokaler som NAV1
har tillgång till.
Dörren mot multihallen står öppen
och där inne pågår en fotbollsmatch.
Det sitter flera ungdomar på läktarplats och Heathcliff förklarar att det
är öppet hus ikväll. Då får personer
som inte är medlemmar komma och
titta på verksamheten.
Vi går genom multihallen och ut på
andra sidan. Det är vägen till gymmet
och danssalen. Heathcliff berättar
att det är vuxna som leder dans- och
styrketräningen, men de hoppas att
några av ungdomarna vill bli ledare
istället på sikt. Under en timme på
fredagar har endast tjejer tillgång till
gymmet.
Just den här kvällen är det mycket
aktiviteter på NAV1. Förutom fotbolls
träning och fysträning är det sång
pedagogik och Champions League på
tv-skärmarna. Nytt är också basket
på fredagar som har blivit väldigt
populärt.

Vi går tillbaka och Hillevi slår sig

ner vid Alexandra Lensu, Matilda
Holmström och Natasha Ruud
Moore som sitter och spelar kort. De
uppskattar NAV1 för att det finns så
många aktiviteter.
De säger att för dem var det ett lyft
när NAV1 kom. Innan dess hängde de
mest utomhus.

Alexandra tar
mikrofonen
medan Hillevi greppar
gitarren.
Hillevi passar på att fråga om det är
något de tycker att de som bestämmer
i kommunen borde tänka på gällande
NAV1.
– Jag tycker det är jättebra här,
säger Matilda Holmström. Det är
jättebra personal. Men det är inte så
många tjejer på tjejkvällarna. Man
kanske ska testa lite andra aktiviteter.
Till exempel laga mat.
Heathcliff undrar om vi vill gå och
titta på replokalen. Alexandra, Matilda,
Natasha och Hillevi hänger med.
Replokalen ligger en trappa upp i
Messingen och Alexandra tar mikrofonen medan Hillevi greppar gitarren.
Heathcliff gör en beat box medan
Alexandra rappar signaturen till
”Fresh Prince i Bel Air”.

En annan aktivitet på NAV1 är så
kallade open mic-kvällar då medlemmarna går upp på scenen och
uppträder.
Alexandra berättar att hon har
dansat på "open mic" och att det var
läskigt. Hon verkar inte så sugen på
att rappa vid en open mic men för oss
rappar hon gärna.
Vi blir avlösta i replokalen av
k ulturskolan då en gitarrlärare
knackar på med sin elev.
Tillbaka i NAV1 träffar vi Rose-Marie
Olihn som är ungdomschef i kommunen. Hon möter varje ungdom som
kommer in genom dörren med att
hälsa ordentligt. Hon tar i hand och
ser dem i ögonen.

Alexandra
Lensu rappar
i replokalen.

Instagram:
nav1_ungdom

Yousef Ayshoua
pluggar på fritidsgården.

Innan Champions League-aktivite-

På onsdagar är det
fotboll i multihallen.

ten börjar tackar Hillevi Engström för
besöket på NAV1 med en hälsning till
Yousef som sitter kvar vid sitt bord
och en handskakning med Alexandra.
När vi går ut genom dörren konsta
terar Hillevi att det är en v
 äldigt bra
verksamhet för ungdomarna och
lyfter särskilt insatserna för tjejerna.

•
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Det finns även ekonomiska skäl att
sortera sitt avfall.
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Efter 30 landslagskamper, coachande av såväl
klubblag som landslag och utbildningar åt Svenska basketboll
förbundet var det dags för Uno Lahti att vid 71 års ålder lägga
basketbollen på hyllan. Men så ringde telefonen.

Med passion för laget
L
TEXT: STINA FORS, stina.fors@upplandsvasby.se FOTO: ROSIE ALM

aget före jaget. Det kanske låter som en sliten
devis men i Sverige, som ofta kallas för världens
mest individualistiska land, kan det vara värt att
f undera en stund på hur ett bra lag blir till.
Uno Lahti har ägnat sitt liv åt att hitta rätt metod.
Uppvuxen i Tornedalen började han spela basket på Real
skolan i Övertorneå i slutet av 50-talet. Då var b
 asket en ny
sport i Sverige. Den kom hit via m
 issionerande mormoner
från USA men också från invandrade balter där basket
introducerats från Sovjet.
– Jag tror jag föll för intensiteten. Till skillnad från
fotboll blir det ofta mål i basket och matcherna kan svänga
rejält. Det tycker jag om.

INTRESSET FÖR GRUPPDYNAMIK hade Uno redan från
 örjan. Därför bestämde han sig för att bli lärare och
b
f lyttade i början av 60-talet till Stockholm för att studera
och blev samtidigt spelare i Duvbo IK.
Mellan 1966 och 1968 spelade han i Sveriges A-landslag
och deltog i den allra första landskampen. Det var 1966
mot Island i Nordiska mästerskapen i
Köpenhamn. Totalt
hann det bli ytterligare
29 landskamper.
– Lagom till att vi
äntligen skulle få åka
till USA sa k roppen
stopp. Ett flertal operationer gjorde att en
fortsatt spelarkarriär
var omöjlig, säger Uno
som idag har proteser
i båda knäna.
Istället blev Uno
tränare och därmed
Landskamp Sverige –Tjeckoslovakien kunde han kombinera
1967 i Uppsala. Uno med bollen, och sina intressen för
basket och ledarskap.
nummer 6 på ryggen.
26
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– Jag brukar säga att du ”får” inte ett lag. Du skapar ett
lag. En lärare skapar sin klass. Det är du som ledare som
formar gruppen.

Vad är viktigt för att få individer att vilja vara ett lag?

– Entusiasm. Motivation. Reflektion. Glädje. Energi.
Meningsfullhet. För att komma dit måste du ha en bra
grund där alla förstår varför man gör olika övningar. Förstår man inte det så kommer man aldrig dit.
Ett exempel på hur Uno har lyckats med sina metoder
är när han som tränare av BSK flickor födda 1993 (tillsammans med Patrik Johansen) lyckades vinna ungdoms-SM
2008 i U15.
Man kan faktiskt säga att Unos tränarmetoder genom
syrar hela den svenska elitbasketen då han har varit med
och utformat elittränarutbildningen för Svenska Basketbollförundet.
När han avtackades 2014 beskrev förbundet Uno som
”livsviktig” för verksamhetens utbildning. Därmed kunde
han ha pensionerat sig på riktigt. Men så ringde Turebergs
basket och frågade om Uno ville hjälpa till att träna pojkar
födda 2000. Det har han framgångsrikt fortsatt med sedan
dess. Tränarkollegan Peter Westman beskriver:
– Uno använder mycket psykologi i sitt ledarskap. Han
har ett enormt tålamod och låter spelarna växa och själva
inse vad de behöver jobba på. Totalt har åtta av lagens
pojkar tagits ut till att spela i landslaget för respektive
åldersgrupp.
Flera av dem har understrukit Unos betydelse för hur
ett litet lag så framgångsrikt har fört fram så många landslagsspelare.

SJÄLV MENAR UNO att han får energi av att se när andra
utvecklas. Så kanske kommer den där basketbollen
aldrig att hamna på hyllan. Och varför skulle den göra
det då Uno Lahtis ledarmetoder verkar vara ett vinnande
koncept? Uno avslutar:
– Glöm inte att engagemang smittar! Är du engagerad
blir alla runt omkring dig också det.

•
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Ring Väsbyfixarna!

FOTO: FOLLOW THE VIKINGS

Gun Bjurberg
medverkar i
föreställningen
”Follow
the
Vikings”.

Du som är 75+ och behöver extra hjälp i hemmet kan boka
tid så kommer Väsbyfixarna hem och hjälper dig. Det kan
vara att byta en glödlampa, sätta upp gardiner eller kolla
batterier i brandvarnaren. Ring 08-59097499 och boka en
tid på telefonsvararen så hör Väsbyfixarna av sig till dig.

Gunnes gård är en institution för de
flesta Väsbybor. Föreståndaren Gun
Bjurberg likaså. Hon har jobbat i Upplands Väsby kommun i snart 40 år och
säger att hon har det bästa jobbet som
finns. I år firar vikingagården 30 år.

Gunnes gårds Gun
Grattis till 30 år!

fanns här 10–15 gårdar. Då bodde
– Tack! Vi börjar firandet den 31
man cirka tio personer på varje gård,
augusti med vikingaföreställningen
så Väsby borde ha varit ungefär
”Follow the Vikings” om islänningen
200 invånare stort. Mälaren var på
Egil Skallagrimsson. Han var poet,
vikingatiden en havsvik och därmed
bonde och krigare och
låg Väsby nära den
föreställningen inne
tidens motorvägar
håller både teater, musik
– farlederna.
och dans. Det är en
turnerande, internatioHur många fornnell föreställning som
lämningar finns
här?
bara visas en enda gång i
Sverige, på Gunnes gård.
– Många! På
Så missa inte det! Sedan
Gunnes gård har
fortsätter vi med vår
vi runstenar och
stora höstmarknad
gravfält. Gravfält
d
går
Gunnes
1–2 september.
från järnåldern
Alltid gratis inträde!
finns även i
För aktuella öppettider och
Är det du som gett namn
Brunnbyvik och
aktiviteter - se
till gården?
längs med Stockupplandsvasby.se/gunnes
– Haha! Nej, även om jag
holmsvägen. I
har jobbat här i 15 år så är
Eddaparken görs
det långt ifrån livslängden
utgrävningar
på den runsten som är
från bronsåldern.
upphovet till namnet Gunnes.
– Väsby är efter Täby och Vallen– På runstenen står det att Gunnes
tuna Sveriges tredje runstenstätaste
dotter har bott på gården. Stenen är
kommun. Det finns runstenar runt
över tusen år gammal och här låg en
om i hela landet men det är i Stockgård redan då.
holmsområdet som vikingarna reste
flest stenar.

Hur stort var Väsby på vikingatiden?

– I mitten av 700-talet fram till 1000talet, det som vi kallar vikingatiden,

28
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Varför är det spännande med vikingar?

upptäckter från den här tiden. Till
exempel att man nu har tolkat om
en krigares grav från Birka. Tidigare
trodde man att det var en man i graven - nu tror man att det är en kvinna.
Det kan i så fall betyda att även kvinnor gav sig ut i krig. Det är otroligt
spännande!

FOTO: FOLLOW THE VIKINGS

Tommy, ”Osse”, Erik och Anders är Väsbyf ixarna.

....Väsby har ett av Sveriges
längsta elljusspår? Hela nio
kilometer kan du springa, gå
eller skida i Väsby Frilufts
område – Kairo, Sättra, Runby.
Ut och njut!

NÄR BÖRJAR
SOMMAREN?

För de som redan besökt Gunnes gård –
finns det något nytt att se och göra i år?
– I sommar kommer vi att ha ett helt
nytt hus. Sedan tror jag inte man
tröttnar på Gunnes gård. Vi erbjuder
alltid hantverk att prova på – som till
exempel att tälja eller växtfärga – det
blir aldrig samma resultat två gånger.

•

… det finns 76 runstenar i
Upplands Väsby?
… landnivån har höjts med
5 meter över havet sedan
vikingatiden?
… 74 personer har GUNNE
som tilltalsnamn i Sverige
( 59 män, 15 kvinnor)?
KÄLLA: SCB

FOLLOW THE

FREDAG
31 AUGUSTI
GUNNES
GÅRD

Den meteorologiska
definitionen av sommar
är att dygnsmedeltemperaturen varaktigt
ska vara minst 10 grader.
I stockholmsområdet
brukar sommaren
normalt anlända
den 13:e maj.
KÄLLA: SMHI

Den internationella vikingaföreställningen ´´Follow the Vikings´´gästar enbart
12 vikingaplatser i världen och Gunnes gård som enda plats i Sverige. Läs mer
på followthevikings.com

– För att det hela tiden görs nya

1 | 2018
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Fritidsstrategi
En meningsfull och rolig fritid för alla! Det
önskar kommunen alla sina medborgare. Men hur lyckas man med
det? Johanna Dermer är Upplands Väsby kommuns fritidsstrateg.
TEXT: STINA FORS, stina.fors@upplandsvasby.se FOTO: OSKAR KULLANDER

Vad gör en fritidsstrateg?
– I stort arbetar jag långsiktigt

med utveckling av, och stöd till,
föreningslivet i kommunen men
även med möjligheter till spontanaktiviteter och aktivitet utanför
föreningslivet. Just nu har vi fokus
på utveckling av anläggningar och
spontanaktivitetsområden i kommunen, både på kort och lång sikt.

Varför är det viktigt att kommunen erbjuder fritidsaktiviteter för
medborgarna?

– En meningsfull fritid bidrar till
ökad livskvalitet, du mår bra både
fysiskt och mentalt och kan hitta
vänner med samma intressen som
du. En bredd av olika fritidsaktiviteter gör att det finns något för
alla och att kommunen sjuder av
liv och blir en plats som folk vill bo
på. På lång sikt bidrar det till ökad
folkhälsa och integration.

Vilken strategi finns för fritid i
Väsby?

– Ett av kultur- och fritidsnämndens mål är att främja en mångfald
av fritidsaktiviteter av god kvalitet
för Väsbyborna. För att nå det målet
samarbetar vi med föreningslivet

för att utveckla deras verksam
föreningar som finns i kommunen
heter. Sedan har vi ju våra egna
och alla föreningar som uppfyller
kommunala verksamheter som
kriterierna får bidrag. Sedan har vi
ständigt utvecklas; kulturskolan,
ju våra fritidsgårdar där
biblioteket,
ungdomarna själva
ns
Gunnes
är med och påverkar
ge
te
ra
Fritidsst
gård samt
innehållet. Dessutom
:
ips
st
3 bästa fritid
fritids- och
har biblioteket massor
du
t
ite
1. Hitta en ak tiv
ungdomsgårav aktiviteter för alla
ig.
tycker är rol
darna.
åldrar.
2. Involvera familjen/
Ett annat
barnen i dina fritids
viktigt uppVad skulle du tipsa
ak tiviteter så ni får ex tra Väsbyborna om att
drag är att öka
göra?
tid tillsammans.
tillgången till
spontan aktivi– Oj, det finns
3. Våga testa något ny tt!
tet som lockar
mycket. Men jag vill
till rörelse
gärna lyfta utbudet i
och umgänge.
scenrummet i Messingen – håll koll
Väsby växer snabbt och i takt med att
på programmet där! Även Gunnes
fler flyttar hit behöver vi skapa förutgård och evenemanget "Follow the
sättningar så att både föreningarna
Vikings" som arrangeras där 31
och de kommunala verksamheterna
augusti.
kan ta emot ännu fler.
– Och de kostnadsfria lovaktivi
teter som arrangeras i kommunen
Det finns så många olika fritids
för barn mellan 6–15 år, håll utkik
intressen – hur kan man tillgodose
på hemsidan inför varje lov!
alla?
– Ett sista tips måste självklart
– Ja, det är så klart jättesvårt! När
vara utvecklingen av Väsby Frilufts
det gäller föreningslivet så ger vi
område – Kairo, Sättra, Runby
stöd till alla föreningar som upp
och den nya OCR-banan (Obstacle
fyller nämndens bidragskriterier.
Course Racing) i Runbyspåret som
Väsbybornas intressen speglar vilka
blir klar till sommaren.

Vad gör du själv
på din fritid?
– Jag älskar att träna
till exempel löpning,
styrketräning och
yoga. Jag tävlar i
OCR så när det är
säsong blir det många
resor. I år tävlar jag i
både EM och VM.
Här tränar Johanna
i aktivitetsområdet
i Smedby.

•

Kommunens lässtrateg intervjuar vi på sidan 11.
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KORT & GOTT

Vad
är en
värmebölja?

Föräldrabrevlådan!
Paintball, karate
eller folkdans?
Söker du en förening för ditt
fritidsintresse kan du leta i
föreningsregistret, här finns
alla föreningar som är regi
strerade i kommunen:
upplandsvasby.se/förening

Varför heter badet Kairo?

320
sommarjobb förmedlar
kommunen till ungdomar 2018.

BÖRJA PLOGGA
– gör en insats för miljön
Jogga och plocka skräp är en ny motionstrend för att
hålla naturen ren. Du tar helt enkelt med en påse på
joggingturen eller promenaden och samlar in skräpet
du hittar. Naturen hälsar och tackar!
Visste du att det tar 450 år för plast att
brytas ner i naturen, och
hela en miljon år för
glas?
sopor.nu

Det och andra namn förklarar
Hembygdsföreningen på
hembygd.se/upplands-vasby/
varfor-heter-det-sa/

32
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Dags att måla om?
Funderar du på att byta färg på ditt hus? Då behöver
du ansöka om bygglov. Hör av dig om du vill veta
mer. 08-59097000 (knappval 6) eller via mejl
vasbydirekt@upplandsvasby.se

Kom och lek!

Under sommaren kommer en ny park med
massor av aktiviteter att stå klar i Vilunda
området. Parken är ett första steg i den
begynnande Väsby Idrottsstad.

HOW ARKITEKTER

Om du vill få stöd i ditt föräldraskap erbjuder vi råd via mejl.
Hör av dig till oss på foraldrabrevladan@upplandsvasby.se

SMHI:s definition på värme
bölja lyder ”en samman
hängande period då dygnets
högsta temperatur överstiger
25°C minst fem dagar i sträck”.

5

1
3
2

7
4

6

1. Utegym och hinder
bana.
2. Temalekpark, ett
stort lekområde med
tema Wäsby verkstäder.
3. Klättervägg, 4 meter
hög klätterklippa.
4. Skatepark,
800 kvm med ramper
och rails för skate och
kickbike.
5. Dansyta, att spela
egen musik och dansa
eller träna.
6. Pumptrack, ca 1000
kvm för cyklister, kick
bikers och skejtare.
7. Fotbollsplan, konst
gräsplan för sjuspels
fotboll.
upplandsvasby.se/
vasbyidrottsstad
1 | 2018
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FRITID JÄMT. Läxor, lämning, hämtning, möten och deadlines. Tänk
om du istället hade fritid jämt – vad skulle du göra då? Vi frågade
några av de 7 117 Väsbybor som är 66+ vad de gör av sin fritid.

Fritid hela tiden

16%

av Väsbyborna är över 66 år.

HEJ VÄSBYSENIOR!
VAD GÖR DU PÅ DIN FRITID?

Kerstin
Mohlin, 68 år

– Jag dansar
linedance,
spelar pingis och
sjunger i kör.

Evy Svensson,
72 år

– Besöker rehab
två gånger i veckan
och så fikar jag
med mina gamla
jobbarkompisar en
gång i veckan.

Hans Mohlin, 74 år,
linedancer och PRO-ordförande:

Alpo
Hohtala,
82 år

– Jag är på
kolonilotten hela
sommaren.

Kate Johansson, 75 år

– Jag reser,
dansar linedance
och tränar qigong
och så är jag aktiv
i Rädda Barnen.

Harriet Bäckström, 73 år

– Jobbar på Skopan
och träffar mina
gamla arbets
kompisar.

34
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...Sverige har högst pensions
ålder i EU? I EU är genomsnittlig
pensionsålder 59 år.
KÄLLA: SCB

– Vi dansar linedance här på ABFhuset Optimusvägen varje fredag
mellan klockan tio och elva. Vi
är ett fyrtiotal pensionärer som
dansar och jag är här med min fru.
Vi har väldigt roligt. Det är en bra
träning både för kropp och knopp.
– På somrarna f lyttar vi d
 ansen
utomhus till Karlsro vid vår nya
föreningslokal.
– Vad jag gör på min fritid i
övrigt? Jag är spelar squash och
mekar med mina veteranbilar som
jag också tävlar med. Förutom
linedance tränar jag c irkelträning
och yoga och går ut med hunden
nån timme per dag.
– Jag målar akvarell också.
Nyligen b
 örjade jag lära mig
ARDUINO, att programmera och
elektronikpyssla. Det är skitkul!

HEJ VÄSBYSENIOR!
VAD GÖR DU PÅ DIN FRITID?

Ockie
Hanssen,
84 år

– Går på gym,
promenerar, åker
skidor och läser.

Åsa Vahlin, 72 år

Lillemor
Svensson, 74 år

– När solen skiner
(som den gör idag)
går jag ut. Jag
jobbar på Skopan
second hand
och så pratar jag
svenska på ett
språkcafé.

– Arrangerar
möten, får energi
av att träffa folk
bland annat via
SPF (intresse
organisation för
pensionärer).
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FOTO: HEDVIG LUNDQUIST

Förr & framåt
1910. ”Ung
domar träffas
i olika kompis
gäng för att roa
sig och m
 usicera
tillsammans”,
beskriver boken
´´Väsby förr´´ den
här ateljébilden.
Fotografens hund
syns på bilden.

Dagens ungdom
FOTO: ROSIE ALM

Ungdomar och deras intressen har i alla tider varit föremål för moralpanik.
Mer eller mindre. Hårlängd, klädstil, musikstil, tv-spel, kjollängd eller byxlinning
är några exempel som gett upphov till att vuxna sett förfallet stunda och civilisationen
rasa. Dock kan vi utläsa av historien att det som uppfattas som dekadens när det uppstår ofta blir självklara kultury ttringar med tiden.

2018. Ungdomar
träffas på fritids
gården NAV1 och
roar sig med att
träna, spela musik,
hänga eller allmänt
chill. Ungdomschefens hund syns
på bilden.

36
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Det kan bli
kul att ha tråkigt
V
äxte man upp i Norrbotten som jag
gjorde, ja då skulle man ägna sig åt
handboll, fotboll, hockey eller motsvarande sport. Så var det bara. Men
det gjorde inte jag. Inget ont om sporterna
men det är jag glad för i efterhand.
Det kan ha varit bristande bollsinne, mina
glasögon eller något annat som gjorde att jag
inte riktigt fastnade för någon av de vanliga
sporterna. Det kan också ha varit så att jag
helt enkelt inte tyckte att de var engagerande
nog för att ägna kvällar och helger åt träningar, cuper, bingolottoförsäljning och allt
vad det nu var som skulle göras.

HUR SOM HELST LEDDE DET till många tråkiga
kvällar. Det var bra för mig för då tog jag tag i
att prova andra sporter och aktiviteter. Pingis,
fäktning, basket. Ja, jag har testat mig fram
genom mycket.
Efter att ha passerat igenom ett flertal
olika lag och sporter med en säsong här och
en säsong där, fastnade jag för karate och
blev någorlunda duktig. Nu ska det sägas att
all min tid inte gick åt till slag och sparkar.
Mycket tid har jag ägnat att sitta uppslukad i
böcker eller vid ritblocket, sådant som jag tog
initiativ till på egen hand.
Att inte automatiskt ha något att göra var
en bra drivkraft för att ta tag i något att göra.
Att ha tråkigt ledde till bredare perspektiv. Jag
har inte blivit särskilt vass i någon av spor-

Tre snabba frågor:

1

Är det en politisk fråga vad medborgarna gör på fritiden?
Politiker ska inte lägga sig i hur folk lever
sina liv. Men om det handlar om att erbjuda
olika möjligheter för de som inte kan stå för
sina fritidsaktiviteter på egen hand, som
barn och unga, är det en annan sak.

2

Man får inte roligare
än man gör sig.
terna jag ägnade mig åt som grabb, och det
där med kampsporten lade jag på hyllan efter
ett tag. Men om jag hamnar i ett rum med
ett pingisbord kan jag fatta ett rack och vara
med. Det jag framför allt har tagit med mig är
att man inte får roligare än man gör sig och att
det är kul att våga testa.

oskarweinmar
OskarWeinmar

•

OSKAR WEINMAR,

oppositionsråd Moderaterna i Upplands Väsby

Vad skulle du rekommendera
för fritidsaktiviteter i Väsby?
Löpning i Runbyspåret .

3

Vad gör du själv på din fritid?
Dels löpning och träning, dels
träffar jag vänner och äter
middagar. Kanske så att det förra inte
helt och hållet väger upp för det
senare …
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Valår!
Här svarar
alla partier i
kommunfullmäktige
på frågorna:

1. Vad är ditt partis
viktigaste valfrågor?

2.

Vad är Väsbys
största utmaningar?

3. Vad innebär en

röst på ditt parti?

38
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Anders Rosén (V)
1. Jämlikhet med
ekonomisk
rättvisa.
Goda
uppväxt
villkor för
alla barn.
Bostäder
som vi har råd med.
2. Bygga ett jämställt
och klimatsmart sam
hälle som håller ihop.
3. En garanti för tydlig
vänsterpolitik som
ger välfärden mer
resurser.

Margareta Hamark (L)
1. Skolan. För oss libe
raler är
det allra
viktigaste
att vi har
en riktigt
bra skola
med
duktiga lärare som
ger varje elev de bästa
möjligheterna att
utvecklas och nå sina
drömmar.
2. När Väsby växer
ska vi se till att vi inte
missar kvaliteter
som gör vår kommun
till en bra plats för
alla. Mindre grupper
i förskolan, billigare
bostäder, möjlighet
till rätt kompetens för
företag.
3. En röst på Libera
lerna är en röst för att
garantera valfrihet
i välfärden, för att
stärka polisen, för att
öka tryggheten och för
fler sociala kontrakt,
så att människor själva
får makt över sina liv.

9

söndag

Den 9:e september
är det val till riksseptember
dag, landsting och 
kommunfullmäktige. Vet du
vilket parti du ska rösta på?

Maria Fälth (KD)
1. Äldreomsorgen. En
kvalitets
inriktad
hemtjänst
på den
enskildes
villkor. Vi
vill införa
en äldreboendegaranti
där alla över 85 år blir
erbjudna en plats på
särskilt boende. Nej till
våld mot äldre.
2. Skapa trygghet.
Inte bara utomhus
utan också fokus
på hemmiljön som
för många fler än vi
tror är otrygg. Den
upplevda tryggheten
eller otryggheten har
stor betydelse för hur
samhället i stort mår.
3. En röst på KD ger en
röst för ökad trygghet
för våra äldre och för
våra barn. En röst för
en värdig socialtjänst
och äldreomsorg. En
röst för någon som vill
att det civila samhället
ska synas och märkas.

Samuel Stephan (SD)
1. Tryggheten för våra
medbor
gare. Vi
måste
säkerställa
att lag och
ordning
följs med
alla till buds stående
medel. Vi kan inte låta
de kriminella vinna
ännu mer mark.
2. Att sluta kalla
allvarliga problem för
utmaningar. Väsby
står inför ett val om
vi ska vara en trygg
kommun som man vill
flytta till istället för en
otrygg kommun som
folk flyttar ifrån.
3. Sverigedemokra
terna har länge varnat
för de problem vi ser
idag medan de andra
partierna har stoppat
huvudet i sanden. Vi
kan adressera pro
blemen och har lös
ningarna som krävs.

22
onsdag

augusti

Du vet väl att du kan
förtidsrösta från och
med 22 augusti?

Oskar Weinmar (M)
1. Att öka tryggheten
i Väsby.
Alla
Väsbybor
oavsett
ålder eller
kön ska
kunna
känna sig trygg i alla
delar av Väsby, vid alla
tider på dygnet. Så är
det inte idag och det
vill vi ändra på.
2. Att få till en effek
tivare integration.
Mycket behöver göras
för att människor som
har rätt att stanna här
kommer in i samhället
snabbare, samtidigt
som vi motverkar
utanförskap och
skuggsamhällen.
3. Att du får före
trädare som tar
långsiktigt ansvar,
som sätter spaden
i marken för fler
bostäder, som vågar
ta tuffa beslut, som
inte slösar med
skattepengar och
som kommer att göra
Väsby tryggare.

VEM, VAR OCH HUR?

Här hittar du allt du behöver veta inför valet:
www.val.se, upplandsvasby.se/val2018

Ann-Christin
Frickner (C)
1. Till
gång till
närakut
och ev
BB på
Löwen
strömska.
Ett tryggare Väsby
med fler poliser. Val
frihet i skola, vård och
omsorg. Resultat och
daglig motion i skolan.
Billiga hyreslägen
heter. Miljöarbetet.
2. Trygghetskänslan
för Väsbybor. Kost
nadsökningar för vård
skola och omsorg. Att
det byggs fler billiga
bostäder och att det
ges bättre företags
service. Att öka skol
resultaten. Att minska
miljöpåverkan.
3. Vi ser framåt,
utvecklar lösningar på
de svåra frågorna med
fokus på individens
behov och ekonomiskt
ansvarstagande. Vår
närodlade politik tar
ansvar för att skapa
ett tryggt Väsby som
håller ihop.

Lars Valtersson (MP)
1. Ett offensivt arbete
för klima
tet, vår
miljö och
våra barn.
Ett grönt
Väsby är
ett nära
och levande Väsby.
Nära till service,
kollektivtrafik, bra
skolor, fina parker och
tillgängliga frilufts
områden.
2. Väsbys största
utmaning är fortsatt
satsning på skolut
veckling och byggan
det av nya skollokaler.
Barnen ska inspireras
till lärande samtidigt
som det är stor brist
på behöriga lärare.
3. En röst för våra
barn och barnbarn.
Fortsatt prioritering av
skolan. Ökad satsning
på ett hållbart Väsby
med solenergi, säkra
cykelvägar, ekologisk
mat och bevarandet
av våra värdefulla
grönområden.

Mathias Bohman (S)
1. Vi socialdemokra
ter vill
skapa ett
samhälle
som hål
ler ihop,
genom att
satsa på
skolan, vården och
bostäder. Ingen ska
lämnas utanför. Sats
ningar på välfärden
är viktigare än sänkta
skatter.
2. Väsbyborna ska
vara trygga. Vi vill
bygga trygga miljöer,
investera i skolan
och förebyggande
åtgärder. Ingen ska
lämnas utanför, där
börjar trygghetsar
betet. Kameror och
väktare sätts in där
det behövs.
3. En röst på social
demokraterna är en
röst för att hålla ihop
Väsby. Vi vill utveckla
skolan, vården,
omsorgen och möjlig
heterna för alla att
idrotta. Det går före
skattesänkningar och
nya privatiseringar.

Roland Storm (VB)
1. Nej till Zaha Hadids
science
fiction
fantasy
i Väsby
Entré
med
skyskrapa
och de komplicerade
öppna broarna. Vi
behöver ett väder
skyddat resecen
ter som uppfyller
Väsbybornas krav på
effektiv funktion.
2. Att en tillräckligt
stor del av skatte
intäkterna går till
satsningar för de
som bor här idag.
Ökade resurser till
skola, idrott, kultur,
trygghet, social- och
äldreomsorg måste ha
högsta prioritet.
3. Väsbys Bästa
arbetar för de som
redan bor här. Vi är
det lokala partiet för
Väsbybornas frågor.
En röst på oss i kom
munvalet innebär att
du kan rösta som du
vill i riksdags- och
landstingsvalet.
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naturbad

TIPS! På vasbykartan.upplandsvasby.se kan du se
var alla lekplatser ligger. Du kan också se vilka badoch grillplatser som finns, se gamla f lygfoton, kartor
från 1700-talet och mycket annat.

badplats
utegym
lekplats

LEKPLATS:
HAGÄNGEN
LEKPLATS:
POOLCIRKELN
RUNSA

LEKPLATS:
EKEBY
LÖWENSTRÖMSKA

HAGÄNGEN
LÖVSTA
SÄTTRA

NIBBLE

STORA WÄSBY

BRUNNBY
CARLSLUND

VILUNDA
RUNBY

EKEBY
VÄSBY
CENTRUM

ODENSLUNDA

FRESTABY

HARVA
ED
PRÄSTGÅRDSMARKEN

SANDA

SMEDBY

BOLLSTANÄS

VÄLLSTA

ANTUNA
SKÖLDNORA

LEKPLATS:
KARPGRÄND
STORA ALBY

LEKPLATS:
TÖRNBYVÄGEN

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby
Facebook: Upplands Väsby kommun
Instagram: upplandsvasbykommun

