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Datum: 2007-10-07 
 
Anledning till detta medborgarförslag är att Upplands Väsby kommuns Stadsarkitektskontor 
önskar få in synpunkter i samband med framtagande av en �Handlingsplan� för de Västra 
kommundelarna. Naturområdet väster om järnvägen benämns nedan Runsahalvön. 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Runsahalvön är en stor skatt inom Upplands Väsby! Området hyser natur- och kulturvärden som 
gör det spännande långt utanför Upplands Väsbys gränser � ett riksintresse. Det är en viktig blå-
grön kil (Järvakilen) intill centrala Stockholm, innehar stora kulturella värden och är en otroligt 
viktig stadsnära skog. Runsahalvön är ett intakt grön- och strövområde som ger hälsa, balans och 
välbehag för många människor! 
 
Utifrån alla de olika och viktiga värden som Runsahalvön besitter anser jag att Upplands Väsby 
kommun måste bevara Runsahalvön som ett relativt oexploaterat natur- och kulturområde. Med 
detta medborgarförslag hemställer jag att Upplands Väsby kommunledning i planprogram för 
området:  

a) Antar en planpolicy och detaljplanestrategi för de västra kommundelarna som säkrar 
Runsahalvön som en stark natur- och kulturattraktion. 

b) Endast godkänner en försiktig, småskalig och varsam utveckling. Ingen storskalig 
exploatering. Inga stora vägprojekt, bostadsområden eller infartsleder inom grönområdet.  

c) Möjliggör Naturum® - Mälaren. 
 

Med goda sociala, natur- och miljövärden blir Upplands Väsby en attraktiv framtidskommun. 
Detta brev innehåller en rad punkter som visar att naturområdet Runsahalvön långsiktigt kommer 
stärka kommunens attraktion och ekonomi.  
 
 

 
Hans Bärring 
Vaxmyrav. 31  
194 41 Upplands Väsby 
barring@ebrevet.nu 
073 217 63 00 
Nordic Evaluation Group (Nordeg AB) 
 i samarbete med: 

 
 
Björn-Anders Larsson 
Nordic Evaluation Group (kontaktperson 
för Nordeg AB) 
mobil: 0762-483056, 046-150690 
e-post: bjorn-anders.larsson@nordeg.se 
www.nordeg.se 
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Planera en god boendemiljö i det framtida Upplands Väsby! 
 
Avsikt 
Detta brev avser också att föra fram synpunkter till kommunen från en kategori som inte 
engagerar sig i eller upptas av föreningarnas intressen, nämligen de frilufts- och naturintresserade 
människor som regelbundet uppsöker och gläds åt det stora naturvärde som Runsahalvön utgör. 
Jag deltar i klubbarnas verksamhet, men i ännu högre utsträckning är jag �frilansare� och 
representerar en av de naturintresserade människor som verkligen värdesätter Runsahalvön (*) 
som ett fantastiskt naturområde nära Stockholm. 
 
 
Varumärke 
Runsahalvön, Ängsjö (Järfälla) och Rosersberg (Sigtuna) bör i framtiden gestaltas som ett 
sammanhängande och mycket värdefullt natur- och friluftsområde (*). Planer för framtiden bör 
visa på konkreta åtgärder för att stärka naturområdet Runsahalvön som ett vitalt och viktigt 
varumärke för Upplands Väsby kommun! Detta varumärke står för livskvalitet. Runsahalvön gör 
kommunen attraktiv för nuvarande och framtida kommuninvånare. Området föreslås därför 
successivt utvecklas till en �Upplands-Väsby-variant� av t ex friluftsområdet �Hellasgården�, 
med Naturum®, befintliga motionsanläggningar och stora intakta grön- och strövområden. Sist 
men inte minst utgör detta varumärke en levande kulturbygd, som tydligt påminner om forntiden 
och vår historia. De norra delarna av �Stor-Stockholm� liksom ett starkt framtida föreningsliv 
behöver ett sådant här friluftsområde! 
 
 
Ekonomi 
Upplands Väsby har ca 40 000 invånare vilka idag skapar en (riksgenomsnitt) BKP på 340 000 kr 
per invånare/år, d v s 13,6 mdr per år. Om kommunen utvecklas till en attraktiv framtidskommun 
med goda sociala, natur- och miljövärden kan BKP bli ca 10 % högre jämfört med andra 
kommuner i regionen. En sådan fin kommun som Upplands Väsby har varje år således ytterligare 
1,4 mdr i BKP att dela på, varav 280 mkr är kommunskatteintäkt. Därtill är fastigheterna i en god 
kommun som denna värd X mdr kr mer än i en överexploaterad, fragmenterad och �sliten� 
förortskommun. En framgångsrik framtidskommun kan alltså uppvisa en genomgående attraktiv 
boendemiljö OCH en intakt naturmiljö. Upplands Väsby har nu en möjlighet att välja denna 
riktning! För nya och befintliga företag och företagare kommer tillgång till detta vara mycket 
viktigt i framtiden.  

 
 
  
Två kommunutredningar genomförda av NORDEG bifogas utöver detta medborgarförslag. 
 
 
 
(*) Enligt Regionplane och trafikkontoret benämns naturområdet Järvakilen. 
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Naturum® - Mälaren 
Upplands Väsby kommun har en spännande möjlighet att tillsammans med andra aktörer skapa 
ett slags �natur-rum� som visar på Mälarens betydelse, dynamik och historia. (Naturvårdsverket 
har specifika riktlinjer för Naturum®, men varianter finns). Det finns en mängd spännande 
infallsvinklar. Till exempel följande teman: 

�Vårt gemensamma ansvar�. Utställningar kring vårt gemensamma ansvar om miljön och vår 
egen hälsa. 

• 

• 

• 

�Den blå-gröna kilen�. Bibehållen helhet och ekologisk kvalitet i den �gröna och blå kilen 
invid Stockholm� är självklar! Stockholm som ren och vacker vattenstad ger till exempel 
gigantiska turistintäkter. Runsahalvön och Västra Upplands Väsby måste ses som en 
långsiktig förutsättning för denna. Utveckling av �Den blå-gröna kilen� skapar balans 
gentemot andra aktörer, till exempel företaget �KilenKrysset� och pågående gigantiska 
exploatering av naturmarken (Sigtuna kommun) mellan Rosersberg och Upplands Väsby.  
�Vårt framtida dricksvatten�. Ett mycket positivt och spännande projekt pågår mellan flera 
norrortskommuner angående recipientfrågan, se www.oxunda.com.  
�Det moderna skogsbruket�. Svensk skogsindustri önskar �kontaktytor� till barn och 
ungdomar i den urbana storstadsmiljön.  

• 

 
 
 
 
 

 

Runsahalvön, Upplands Väsby kommun 

Naturreservat, frilufts- och 
grönområde. Aktivitetscentra. 
Koppling till Järfälla. 

Förslag på placering av ett eventuellt Naturum®, frilufts-, och 
naturcentra. Någonstans i området kring Eds kyrka eller Harva. 
Koppling till Upplandsleden, kommunens Upplevelsestråk, Ängsö 
naturreservat och Sättra naturreservat. Tillgänglighet från 
Mälarvägen. Alternativa placeringar:  
- Ängsjö friluftscentra. 
- Hembygdsgården Upplands Väsby. Koppling även till Väsbyån. 
- Intill Runby skola, Upplands Väsby. 

Naturreservat, frilufts- och 
grönområde, stadsnära skog. 
Aktivitetscentra. Motions och 
träningscentra.  

Kulturmark, frilufts- och 
grönområde. Koppling till 
Rosersberg (Sigtuna). 
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Tillgänglighet till Runsahalvön 
Upplands Väsby kommuns västra delar utgör idag en gräns för Stockholms bebyggelse och det 
sammanhängande naturområdet ansluter till Mälaren och glesbygden. Många Stockholmare och 
besökare i storstadsregionen reser sedan länge på ett lättvindigt sätt till Runsahalvön för att ta sig 
ut i skog och mark.  
 
Det går ett stort antal mycket vältrampade stigar från bebyggelsen och ut i Runsahalvön. 
Tillgängligheten idag är alltså utmärkt.  
 
Ytterligare bebyggelse inom nuvarande grönområde kommer att skära av tillgängligheten för 
allmänheten, öka biltrafiken och minska de utomordentligt viktiga buffertområden som 
kringgärdar de något mer opåverkade och genuina delarna. För att området inte skall bli 
fragmenterat och förlora många värden är det mycket viktigt att bevara dagens breda gröna 
korridorer och entréer för såväl människor som flora och fauna. Att inte skära av dessa med 
ytterligare vägar. 
 
 
Runsahalvön � en viktig stadsnära skog 
Det är ställt utom allt tvivel att närheten till större sammanhängande grönområden har oerhört 
positiva effekter på lokalsamhället, se till exempel : 

Skogsstyrelsen (www.svo.se) och nya projekt inom �Skogens sociala värden� eller 
�Tätortsnära skog för människan�. (www.svo.se/urbanwoods) 

• 

Sveriges Lantbruksuniversitet och projekt som �rehabträdgården�. • 
(www.lpal.slu.se, klicka �rehabträdgården�) 

 
Bland de unika värden som sådana här tätortsnära grönområden ger kan man urskilja synnerligen 
viktiga nyckelord för en kommuns välmående och medborgarnas livskvalitet: 

rekreation, avkoppling, folkhälsa, idrott, gemenskap utomhus,  • 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

estetiska värden, inspirationskälla,  
kulturarv, kulturmiljö,  
naturvärdesområden, nyckelbiotoper,  
upplevelser, upptäcktsfärder,  
pedagogiska och fostrande värden.  

 
Varje ingrepp i såväl Runsahalvön som den mer tätortsnära Runbyskogen måste alltså ta stor 
hänsyn till innebörden i dessa nyckelord. Och hur de kan vitaliseras och konkretiseras i den yta 
som är under översikt och i planprogram.  
 

Upplands Väsby kommun existerar idag i Skogsstyrelsens projekt �Skogens pärlor�. 
Ytterligare områden bör etableras i samarbete med lokal expertis (t ex 
Naturskyddsföreningen, Bo Mossberg m fl). 

 
All skogsskötsel inom Runsahalvön skall ske enligt försiktighetsprincipen och stor hänsyn tas 
till ovan nämnda nyckelord. 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Runsahalvön � ett viktigt aktivitetsområde 
Utöver de mindre företag som finns i området bedrivs även sedan länge en mängd 
fritidsverksamheter av stor betydelse för Upplands Väsby kommun. Det är ställt utom allt tvivel 
att dessa både önskar och kommer växa i framtiden:  

Väsby Ridklubb 
Upplands Väsby Båtsällskap 
Naturskolan i Upplands Väsby. Fågelskådning och svampplockning.  
Väsby Orienteringsklubb, Väsby Skidklubb, Kanotklubben Glid 
Väsby Simsällskap och Väsby Simsällskap Triathlon 
Upplandsleden, Friluftsfrämjandet och Skridskoåkning. Vikingarännets bana hålls öppen så 
länge det går. Badplatsen Kairo har vuxit fram som en lättillgänglig angöring för 
Skridskoåkare i hela Stockholm.  
Upplands Väsby scoutkår 
Wäsby Mountainbikeklubb 
Löpträning, jogging och stavgång. (Friidrott, Runby IF, Friskis & Svettis m fl). 
Väsby Brukshundklubb 
Konstnärliga aktiviteter 

 
Jag anser att dessa verksamheter måste prioriteras framför ytterligare exploatering såsom vägar, 
bebyggelse (bostadsområden) i planprogram för Runsahalvön.  
 
 
 
 
 
Medborgarförslag 
Det är min stora förhoppning att även framtida generationer skall kunna få en naturlig bild av den 
naturrika och historiska miljö som Stor-Stockholm och Upplands Väsby kommun idag har 
intresse att exploatera. Istället för att exploatera Runsahalvön föreslår jag satsningar för att bevara 
och skydda denna fina natur- och kulturmiljö. Detta medborgarförslag består i:  

 
1. Att behålla Runsahalvön som ett integrerat natur- och friluftsområde. Planering och 

lämpliga åtgärder i denna riktning som bl a föreslagits i detta brev betonas och 
inkorporeras i befintliga och kommande planprogram för de Västra kommundelarna. 

 
2. Att jag hemställer till Upplands Väsby kommun att skydda det storstadsnära 

naturområdet Runsahalvön från: 
 

a. Kraftig exploatering, såsom nya bostadsområden utöver de befintliga.  
b. Nya bilvägar för infartstrafik. 
 

3. Framtida planprogram och kommunpolicy ska nämna att Runsahalvön är ett viktigt 
varumärke för Upplands Väsby! Etablerandet av ett �Naturum® - Mälaren� måste 
prioriteras i samband med utveckling av området. 

 


