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Sigtunaprojektet
- Ett landskap för alla

Omtanke och utveckling - vårt gemensamma ansvar
Genom att skapa ett forum för alla som har intresse i utvecklingen av Garnsvikenområdet, så kan vi tillsammans och i
samverkan se till att ”jästen kommer i degen” vid rätt tillfälle.
Initiativtagarna till detta paraplyprojekt är Sigtuna Golfklubb,
Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden och STERF (Scandinavian Turf and Environment Research Foundation). Redan från
första seminariet den 9 april 2013 engagerade sig också Sigtuna
kommun, Wenngarn/Sisyfos, Wenngarn Strand, Statens Fastighetsverk och NCC i det praktiska arbetet. Att området var ”vårt
gemensamma ansvar” blev ännu tydligare.
Tillsammans vill vi använda en visionsdriven planeringsprocess där vi aktivt söker möjligheter till utveckling och inte
enbart reagerar på i stort sett färdiga förslag. Vi tror att det är
så man åstadkommer engagemang och förankring, utnyttjar
människors kreativitet och skapar välbefinnande samt känsla för
detta unika område som av WWF nominerats som en av
”de svenska pärlorna”.
Området kring Garnsviken är unikt. På en begränsad yta ryms
ett antal olikartade typer av landskap som är frukten av både
mänsklig aktivitet och naturligt skapade naturvärden.

Viby by, Wenngarn, Sigtuna Golfklubb, Askarehage, småjordbruken Humparboda och Konterbacka är resultatet av över 1000 år av
utveckling av kultur- och naturlandskapet. Området ligger dessutom i direkt anslutning till nordöstra delen av det expanderande
Sigtuna. Sigtuna som med sin medeltida stadskärna är Sveriges
första och äldsta stad.
Att se helheten, hela området som en enhet där delarna är beroende av varandra, kan tyckas vara en självklarhet. Utmaningen
är att särintressena ska underordnas helheten och att kompromisserna blir goda nog. Vi tror att det sker genom dialog, engagerade
diskussioner där omtanke och utveckling är centrala begrepp.
Målsättningen är att vi skall må bra och att området skall vara en
naturlig del av sigtunabornas och besökares frilufts- och rekreationsliv. För att komma dit så krävs det att vi gör hela området tillgängligt i större utsträckning än nu. Låt oss fortsätta att utveckla
de idéer och tankar som har gjort att vi har en grundstomme av
cykel- och gångvägar i Sigtuna. Om Garnsvikensområdet skall bli
”Ett landskap för alla” så måste vi fortsätta jobba med infrastrukturen. Tillgänglighet är ett viktigt nyckelord. Europrådets Landskapskonvention är en av grundbultarna i vårt arbete.

Vad är europarådets landskapskonvention?
av landskapet. Man vill gå från ett objektorienterad synsätt i samhällsplaneringen till en planering utifrån en helhetssyn. En del
av makten över besluten skall flyttas från statliga och regionala
myndigheter till lokala myndigheter och enskilda medborgare.

Europarådets Landskapskonvention är den första internationella överenskommelse som särskilt lyfter fram landskapet som
en resurs för mångsidig användning och som viktigt för hållbar
utveckling. Landskapsförändringar ska kunna ske på ett sätt
som stärker och utvecklar landskapets mångfald och kvaliteter.
Landskapskonventionen betonar också att landskapet är viktigt
för människors välbefinnande samt känsla för och tillhörighet till
en plats. Konventionen lyfter särskilt fram målet att stärka möjligheterna för allmänheten och lokalsamhällets aktiva demokratiska
medverkan i arbetet med skydd, förvaltning och planläggning

Konventionen skapades år 2000. Initiativtagare till konventionen
är de lokala och regionala politikerna i medlemsländerna (The
Congress of Local and Regional Authorities – CLRAE). Idag har
38 av Europarådets 47 medlemsländer ratificerat konventionen.
Sverige ratificerade den 2010.
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tre seminarier med visionsstyrd process
Det första seminariet inleddes med ett antal inspirationsföreläsningar, bl.a av Björn von Sydow, vice ordförande i den svenska
Europarådsdelegationen. De 75 deltagarna diskuterade därefter
i mindre grupper och ritade på bordsstora kartor in sina förslag.
Över 100 förslag redovisades i slutet av dagen. Allt från att
rädda Wenngarns stolta alléer till att återinrätta modellflygklubbens flygfält och åstadkomma bättre tillgänglighet i området
genom att bygga fler cykel- och gångvägar.
På juniseminariet presenterades en sammanställd ”projektkatalog” som underlag till ett mer ordnat grepp över vad som kan
göras. Vid seminariet i november skedde det svåra och intressanta arbetet då de 100 projekten skulle prioriteras inbördes.
Endast ett projekt fick väljas ut denna gång. Projektet vi skulle
enas om skulle bli ”lokomotivet” i vårt engagemang i detta unika
område. En test på hur starkt samarbetet var.
Enigheten var i det närmaste total i att vi skulle fokusera på att
utveckla tillgängligheten i området genom att bygga en handkappsanpassad gång- och cykelväg från Viby by längs Garnsvikens strand på östra sidan av golfbanans 16:e och 17:e hål för att
knyta an till Askarehages fågeltorn och vidare över maden till
kommungränsen mot Knivsta. Vi enades om att bygga en första
deletapp från gamla Vibyvägen mot golfbanan, förbi Fiskartorp
och anknyta till förbindelsen mot Askarehage och Wenngarn.

Golfklubben bjöd in över 50 föreningar, markägare,
privatpersoner, nationella och internationella organisationer som samlades första gången den 9 april 2013
för att diskutera hur man vill se utvecklingen i området
kring Garnsviken, där bl.a golfanläggningen, Viby by
och Wenngarns slottområde ingår.
Golfklubben arrangerade ytterligare två seminarier i
juni och november, för mer diskussioner. Nästa seminarium är planerat till den 23 september i år.
Den visionsstyrda processen som användes innebär att
man startar tankearbetet utan begränsningar och formulerar hur man vill att området skall utvecklas eller vilka
konkreta åtgärder man vill se genomförda.

Vi vill bygga en handikappanpassad
gång- och cykelväg
Ökad tillgänglighet. Närhet till vattnet. Närhet till fågellivet,
Närhet till golfspelet. Närhet till spännande arkeologiska
lämningar. Listan kan göras ändå längre. Men en sak stod
klar – den gemensamma önskan bland de över 100 personer
som aktivt deltar i projektet – är att ge alla närhet till ett unikt
område. Att ge det ett ”mentalt skydd” där försiktig utveckling
och exploatering är ledstjärnor. Att med bevarande av särdragen sätta vår tids prägel på ett 1000-årigt kulturlandskap.
Arbetet med att få fram pengar till en handikappanpassad
gång- och cykelväg är påbörjat. Det behövs för att ta fram ett
underlag för exakt sträckning, tekniska förutsättningar, material
samt konsekvenser av olika slag.
I projektet ser vi detta som en medborgerlig insats där vi
genom direktdemokrati förbereder för de vanliga samhällsplaneringsprocesser som enligt lag måste till.
Projektets ledstjärna och grundbult är Europarådets Landskapskonvention. Där sätts helheten och människors välbefinnande först, inte enskilda objekt.
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golfen taR
NY plats
i samhället
Istället för att följa trender så skapar vi trender. Det lärde mig
Steve Jobs när jag jobbade på Apple. Det allvarligaste hotet för
golfen är att vi inte tar höjd för framtiden, säger Ole Skarin.
”Sigtunaprojektet – ett landskap för alla” heter det projekt som
Skarin i egenskap av ordförande i Sigtuna Golfklubb och invånare i kommunen, varit med och dragit igång under 2011.
En direkt inspirationskälla var ”Multifunktionella golfanläggningar – en outnyttjad resurs”, det projekt som Maria Strandberg
på STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research
körde för ett par år sedan. När jag hörde om det för första gången
så tänkte jag ”ah, här tänker man rätt”. Sedan skulle jag gå en
sväng med Lars-Gunnar Bråvander, ordförande i Sigtunabygdens
Naturskyddsförening och då frågade han om jag läst Europarådets
landskapskonvention. Det hade jag inte, men det gick jag hem och
gjorde, säger Skarin. Då fick jag den andra aha-upplevelsen. Här är
något som kompletterar och bygger ut det jag tycker är det viktiga,
nämligen att sätta golfen i sitt sammanhang i samhället”. Den säger
att man skall beakta helheten i samhället, berättar Skarin.
Sigtuna GK, Naturskyddsföreningen och STERF gjorde gemensam sak och bjöd in deltagare från närområdet till ett seminarium.
Målgruppen var boende i området, markägare, organisationer,
företag, forskningsinstitutioner och myndigheter. Den 9 april 2013
hölls en seminariedag på golfklubben, som lockat 75 personer från
50 olika organisationer, däribland kommunen.
Mätt i antal förslag som i slutändan formulerades var mötet en
succé. Utmaningen blev att enas om vilka idéer som var värda att
arbeta vidare med.

Ett drygt halvår senare har man träffats ytterligare två gånger och
ett projekt som man tillsammans bestämt sig för att genomföra är
den handkappanpassade gång- och cykelvägen som binder ihop
Sigtuna stad med området kring Garnsviken och förbi golfbanan.
Så vad är nyttan med Sigtunaprojektet för golfklubben och dess
medlemmar?
Det är en bra fråga och svaret har vi inte riktigt ännu, men vi
har en vision om att låta fler upptäcka golfen. Bara under första
seminariet vi höll var det 40 av de 75 personerna som kom som
aldrig hade varit på golfklubben. Det ena är alltså att vi exponerar
golfklubben mot andra grupper som potentiellt är golfspelare i
framtiden. Med gångvägen och bättre infrastruktur får du samma
effekt, man drar sig naturligt till golfbanan för att se och uppleva
såväl natur, kultur och golf. Sedan är det förstås självklart att golfklubben måste vara inbjudande och erbjuda folk att prova på. På det
här viset deltar golfklubben som en aktiv aktör i samhällslivet och
då är vi inte isolerade utanför utan med i debatten. Vi visar att vi
vill någonting och värnar om natur- och kultur, svarar Skarin.
Jag tror att vi bara är i början av den här utvecklingen, men golfen
måste ta ett större ansvar och ta initiativ. Vi är en del av samhället
och måste samspela. Så ut och visa, berätta och engagera och gör
golfen delaktig i samhällsdebatten. Ur min synpunkt är det nyckeln
till framtidens golfutveckling, säger Skarin.
OBS! Kortad text.
Originaltext från Golf & Affärer nr 1 -2014, SGF.
Bild: Björn Andersson
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Kompromisslös kvalitet
på Sigtuna Golfklubb
Med en 18 hålsbana i bästa trim redan i april i år så har
”kvalitet” fått ett ansikte hos oss. Fairway är gröna som om
det vore mitt i sommaren, för att inte tala om greenerna!
Vår greenkeeper Henrik Johansson från GML och hans
mannar har ettårsjubileum som våra banskötare. Det firas
med den äran!
Vår Pro Fredrik Antblad har precis tagit sin nya studio i besittning. Det är kvalitet i swingen som gäller. Fredrik har med
sin ovanligt goda pedagogiska förmåga fått medlemmarna att
träna mer och bli bättre på golf. Renare slag, längre och med
bättre precision. Fredrik guidar dig gärna i shopen där låga
priser kombineras med kvalitet.
För att uppmuntra våra juniorer att träna och bli bättre
golfare, och få ut mer nöje av golfen, så har juniorkommittén
med Eleonor Holm i spetsen, fått möjlighet att erbjuda de
40 första som anmäler sig till juniorträningen gratis träning!
Fredrik står för träningen, så det blir ”proffsträning” individuellt anpassad för varje person. Kvalitet även här alltså.
Ambitionen är att med små steg och flexibel inställning hela
tiden öka kvaliteten på anläggning och bana. Ny klippning av
driving range, påbörjat arbete med internationell miljöcertifiering (GEO), orange tee för juniorer och äldre, röjning så att
våra fina ekar blir mer framträdande i landskapet mm. Allt
för att få våra medlemmar att trivas och att locka nya.
Våra samarbetspartners erbjuds seminarier som vi ser är
nyttiga i deras verksamheter. Vi gläder oss åt att vår granne
Wenngarn har fått ”nytt liv”. Olle och hans manskap förädlar
Wenngarn till den pärla som den rätteligen skall vara!
Kort, medellång och lång sikt - olika planeringshorisonter
som måste samsas och koordineras i en golfklubbs verksamhet. Vi tror att det långsiktiga perspektivet är av stor vikt för
oss. Vi har existerat i över 50 år och har siktet inställt på kvalitetsutveckling under de kommande 50 åren. Hållbar utveckling är inte bara ett samtalsämne – det måste levas!

välkommen till Sigtuna Golfklubb

smakprov på sommarens aktiviteter

Många upplever att tröskeln är hög från tanken ”att börja
spela golf skulle vara kul” till att man verkligen är där ute
på banan och spelar. På Sigtuna Golfklubb arbetar vi aktivt
för att denna inställning skall komma på skam. Vi förenklar
steget från att vara ”intresserad av golf” till att bli en ”aktiv
golfare”! Att snabbt komma ut på banan är en viktig morot.
SnabbhetsBonus: De 40 juniorer som anmäler sig först får
träningen gratis. (Man måste vara medlem i Sigtuna GK för
att delta i juniorträningen) Läs mer på sigtunagk.se

Juniorträning, vår, tisd och torsd kl 16 -18, tom 19/6
Juniorträning, höst, tisd och torsd kl 16 -18, 12/8 – 18/9
Knatteträning sönd kl 10-10.45 och 11–11.45, 1 - 22/6
”SommarCamp” för juniorer kl 9 – 15, 16-18/6
Tävling Femslaget, Fem stockholmsklubbar, 7/6
Tävling Äkta makar (Man behöver inte vara gifta!), 13/7
Sigtuna Classic, 2 dagars tävling, 23-24/8
Sigtunaprojektet, seminarium 23/9 kl 19-21.30
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I sommar är ni välkomna
att upptäcka Wenngarn!
Nu vänder vi blad och presenterar framtidens Wenngarn under
sommaren 2014. Ta med familj, vänner, bekanta och besök oss på
Wenngarn i sommar.
Varje dag är restaurangen, slottsmuseet samt sommarfritidsgården
och parken öppna och vi hittar på många spännande aktiviteter som
utomhusbio, mordgåta på slottet och skattjakter. Smaka på det slottsparkodlade i restaurangen eller gå på en workshop i kulturstallet. Om
det blir för mycket av det goda är ni välkomna till träningscentret!
I samarbete med Kulturskolan uppträder Wenngarnsorkestern med
lokala ungdomar under sommaren och idrottsföreningar som
Skånela, Sigtuna IF, SMGK och Arlanda IBK är med och arrangerar.
6

1000 år av historia

Wenngarn är kanske en av Sveriges märkligaste historiska
platser där du finner årsringar från de senaste 1000 åren.
Varje århundrade finns representerat på Wenngarn med
Magnus Gabriel de la Gardies 1600-talsslott och statens magnifika alkoholistanstalt från 1918 som tongivande byggnader.
Wenngarns slott har delar från 1100-talet och Sveriges äldsta
bevarade brev daterat till 1164-67 handlar om en arvstvist i
området. Vackrast på Wenngarn är kanske Jean de la Valles
renässanspark med stenterasser, och alléer som omger den
magiska fontänen. Inne i slottet finns spännande miljöer.
Slottskapellet räknas till ett av Europas bäst bevarade kapell
och Disasalen är praktfull även utan disatavlorna som beslag-

togs av nationalmuseum under Wenngarns mörka år. På Wenngarn
drabbas man annars lätt av nackspärr då takmålningarna är svåra
att slita sig i från och slottet har ett hemligt katolskt bönerum, ett
lönnrum och några tvättäkta spöken.
Av de 70 byggnaderna på Wenngarn är dock de flesta byggda
kring Alkoholistanstalten, en hårdtork där alkoholsjuka mellan
åren 1920 och 1980 dömdes till vård/straffarbete. Från början var
det ett storjordbruk men när maskinerna tog över jordbruket på
50-talet byggdes ladugården om till betongfabrik för miljonprogrammen.
Läs mer på wenngarnssommar.se. Välkomna i sommar!

Wenngarn öppnar igen
Mitt i det vackra naturområdet norr om Sigtuna ligger Wenngarn
som en liten by. Wenngarn har gradvis förfallit de sista årtiondena
fram till ägarskiftet i oktober 2013. I ett stort Sisyfosprojekt de senaste 8 månaderna har 120.000 arbetstimmar lagt grunden för ett
förädlat Wenngarn med slottet som hjärta.
Ett bysamhälle med arbetsplatser, boende, hotell, restaurang, träningscenter, hantverkscentrum och en parkanläggning som sjuder
av liv. Ett Wenngarn som är öppet för alla och där det skall vara kul
att vara oavsett om man besöker, arbetar eller bor där. Vi på Wenngarn vill berätta om de människor och företeelser som passerat och
göra historien levande och rolig.
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Vi bygger bostäder i naturnära lägen

NCC & Norra Sigtuna Stad
– nyskapande bebyggelse i traditionsrik miljö
Här kommer NCC att skapa en småskalig stadsmiljö med
varierad bebyggelse i bekväma och funktionella flerbostadshus,
charmiga radhus och attraktiva friliggande villor.
Norra Sigtuna Stad är sprunget ur ett samarbete mellan
Sigtuna kommun, NCC och de boende i Sigtuna. Det visionsstyrda arbetet har låtit alla komma till tals för att skapa en
attraktiv boendemiljö med hänsyn till en sund och hållbar
stadsutveckling i Sigtuna. Visionsförslagets tankar och idéer
konkretiseras i den detaljplan som just nu tas fram. I dagarna
avgörs också den tävling om vilken dagligvaruhandel som
kommer att finnas i området, beläget invid Pilsborondellen.
Här har de tävlande fått komma in med gestaltningsförslag
som även omfattar innehåll, kvalitet, utbud och miljö som ska
svara mot den vision som Sigtunaborna själva fört fram under
processen.
För dig som är intresserad av att bo i Norra Sigtuna Stad eller
vill veta mer om NCCs planer kan du läsa mer på:
ncc.se/norrasigtuna

I Norra Sigtuna Stad kommer du att bo nära till allt; natur,
kultur, service och den stora världen med Arlanda på tjugo
minuters avstånd. För dig som vill bo i idyllen men arbetar i
Stockholm eller Uppsala når du jobbet på en dryg halvtimme.

Wenngarn Strand
- hållbart naturnära boende
Wenngarn Strand skall bli ett hållbart och naturnära boende
under Landskapskonventionens vingar. Vårt projekt är en del
av den helhet som utgör en viktig grundbult i Landskapskonventionen.
Arbetet och diskussionerna inom ”Sigtunaprojektet” har
underlättat den samhällsplaneringsprocess som vi nu är mitt
uppe i. Vårt mål är att erbjuda ett långsiktigt hållbart boende i
en trygg och spännande naturskön miljö.
För mer information kontakta Jonnie Rangse, 0705-39 01 00
eller Johan Pattyranie, 0705-22 44 65.
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en svensk ”pärla”
För att utse de mest skyddsvärda naturområdena i Sverige
har WWF lanserat kampanjen ”Svenska pärlor” där man
utser en ”pärla” för varje län. Området kring Garnsviken
har nominerats som ett av tre områden i Stockholms län!
Med sina närmare fem miljoner supportrar är WWF en
av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med
projekt i mer än 100 länder.
WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i
harmoni med naturen genom att bevara världens biologiska
mångfald, verka för att förnybara naturresurser används
på ett hållbart sätt samt minska föroreningar och ohållbar
konsumtion.
Läs mer på wwf.se

Slåtterfest i Viby By!
Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden anordnar en
slåtterfest i Viby by lördagen den 12 juli. Evenemanget är
ett samarbete med Fastighetsverket som förvaltar
Viby by.
Välkommen till slåtter med lie kring Viby by! Vi bjuder
också på guidning bland blommor och fjärilar och berättar
om honungsproduktion och om Viby bys äldre historia.
Tag med familjen och matsäckskorgen! Start kl. 10.00.
Kontakt på Naturskyddsföreningen är Benny Andersson,
benny.0859250864@telia.com eller 0702-83 27 39.

välkommen till naturskyddsföreningen

smakprov på sommarens aktiviteter

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med
kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden är
en krets av Svenska Naturskyddsförennigen och har ca 800
medlemmar. Vi värnar om naturvärdena i vår kommun och
verkar för miljövård i Sigtuna kommun. Det gör vi genom att
ordna utflykter med kunniga guider, granska kommun och
företags planer i kommunen som påverkar vår närmiljö. Läs
mer om oss på sigtuna.naturskyddsforeningen.se

Hagmarksdag på Droppsta - 1/6
Valstadagen - 6/6
Slåtterfest i Viby by - 12/7
Geologisk vandring i Sigtunabygden -16/8
Svamptramp i Rävsta - 30/8
Höstmarknad i Valsta - 20/9
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Sigtuna - En kommun i framkant
För drygt tusen år sedan grundade Erik Segersäll Sveriges första stad – Sigtuna. Redan från början blev Sigtuna ett hem och
en mötesplats för människor från jordens alla hörn. Dagens
Sigtuna kommun förvaltar det kosmopolitiska arvet vidare och
även om kommunen ligger i Stockholmsregionen är den samtidigt en kommun som står på egna ben.
Sedan 1995 är Sigtuna kommun en ekokommun som arbetar
för ett ekologiskt hållbart samhälle. Sedan 2010 är kommunen
dessutom en Fairtrade city, vilket innebär att kommunen lever
upp till krav på etisk upphandling och etiskt märkta rättvist
handlade produkter.
Kommuns strävan att alltid ligga i framkant, har bland annat
gett ett antal utmärkelser som ”Årets nyföretagarkommun 2012”,
”Sveriges föreningsvänligaste kommun 2013” samt även till
”2013-års sverigefinska minoritetskommun” tack vare hårt
arbete för de finsktalandes rättigheter.
Sigtuna är även en av Sveriges snabbast växande kommuner.
De senaste tio åren har befolkningen ökat med över 7000 invånare. Det ställer krav på kommunen. Krav när det gäller exempelvis ökad kommunal service som cykelvägar, parker, parkeringsplatser, strövområden, kultur och fritid och boende. Sigtuna
kommun ligger även här i framkant när det gäller att involvera
invånarna i samhällsbyggandet genom bland annat rådslag och
dialog.

Kommunen erbjuder ett rikt kultur- och friluftsliv med långa
strandpromenader längs Mälaren, inte minst en ny strandpromenad längs Sigtuna stads strandlinje med soldäck och
parkbänkar men även satsningar på Munkholmsreservatet och
naturreservatet Askarehage, med ett öppet odlingslandskap
och fågeltorn och träspänger över strandängarna.
Dessutom finns också Midgårdsbadet i Märsta, som är Nordens första biologiskt renade utomhusbad och efter sommaren
invigs den nya simhallen strax bredvid. Även Sjudargårdsbadet i Sigtuna har nyligen fått en totalrenovering med bland
annat en ny sandstrand. I år har också kommunen fått ett nytt
bibliotek och konsthall i Märsta centrum.
När det gäller boende planerar kommunen stora nybyggnationer bland annat i området runt Pilsborondellen i Sigtuna,
som ska utvecklas till Norra Sigtuna stad med uppemot 750
nya bostäder. Den nyligen antagna detaljplanen i kommunen
möjliggör också en upprustning av området runt Wenngarns
slott samt nya seniorbostäder i Ragvaldsbo.
Sigtuna kommun arbetar kort sagt för en helhet med livskvalitet i fokus.
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Garnsviken räddas
Renare vatten och säkerställande av Garnvikens naturvärden.
Sigtuna kommun tar nu ett krafttag kring en av kommunens
mest värdefulla vattenmiljöer.
Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län har kommunen beviljats 4,7 miljoner i medel från Havs- och vattenmyndigheten för ett nytt projekt kring Mälarviken. Våtmarker
ska återskapas och strandängar ska restaureras. Näringsbelastningen i Garnsviken ska minska genom åtgärder kring i första
hand jordbruk och enskilda avlopp. Utsläppen från Knivsta
reningsverk, som släpper ut sitt vatten i Lövstaån som mynnar i
Garnsvikens norra del, måste minska. Garnsviken är sedan länge
övergödd, vilket i sin tur har lett till igenväxning av vassvikar och
strandängar med ett minskat djurliv som följd.
En del i projektet är att undersöka möjligheterna att reglera och
under våren återskapa en mer naturlig vattenståndsvariation i
viken. På så sätt kan de för fisklek och fågelliv så viktiga strandängarna översvämmas under en längre period. För det krävs
vattendom och då måste alla som berörs vara överens.
Sigtuna kommun går nu även in i arbetet att bilda ett limniskt
naturreservat i Garnsviken som ska ge skydd åt vattenlevande
växter och djur. Reservatsbildningen, som blir det första skyddet
av en större sjö i Sverige, kommer att ske i samråd med privata
fastighetsägare och andra berörda. I planerna finns även reglering av fisket och ett fiskeförbud i delar av viken under lektiden.
Kommunen ska i samband med projektet se över möjligheterna
att stödja den gångförbindelse som Sigtunaprojektet prioriterat
mellan Viby by och Askarehage.

sigtuna kommun

smakprov på sommarens aktiviteter

Invånaren först – Allas lika värde – Kvalitet i fokus.
Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag. Sigtuna kommun ligger i Storstockholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga
staden Sigtuna och Arlanda flygplats som årligen tar emot över
20 miljoner människor utgör två spännande inslag på var sin
sida om centralorten Märsta. Kommunen är en framtids- och
tillväxtkommun och har lite över 43 000 invånare, ligger på fjärde
plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city, blev årets
företagarkommun 2012 och har nyligen utsetts till landets föreningsvänligaste kommun. För mer information: sigtuna.se

Sommarbokfest Märsta bibliotek. 3/6 kl 14
Barnteater: Kottan med Vänner, Steninge Slott.17/7- 3/8
The WEEK vid Midgårdsbadet, Märsta 13-16/8
Sigtuna litteraturfestival 23-24/8
Sigtuna stadslopp 6/9
Invigning av ny simhall i Märsta 7/9
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Juni
1			
Hagmarksdag på Droppsta. Naturskyddsföreningen
1, 8, 15, 22 		
Knatteträning kl 10-10:45 och 11–11:45, Sigtuna GK.
3			Sommarbokfest. Märsta bibliotek kl 14
3 - 19			
Juniorträning. Tis & tors kl 16 -18, Sigtuna GK
4, 12, 26			
Line dance med Crazy Flutters. Wenngarn kl 18:00
4, 11, 18, 25		
MC och Veteranbilar. Wenngarn kl 18:00
6			Utomhusbio. Wenngarn kl 20:00.
6			Valstadagen. Vattentornsparken kl. 12-17. Naturskyddsföreningen
7			Tävling Femslaget. Sigtuna GK.
8, 15, 22, 29		
Utomhusbio matiné. Wenngarn kl 15:00.
16 - 18			
”SommarCamp” för juniorer. Sigtuna GK kl 9 – 15.
17			 Jazzkväll med Eleonor Holm. Wenngarn kl 19:30.
29			Tusen trädgårdar. Wenngarn. Hela dagen.

Vi stöder ”Sigtunaprojektet
- Ett landskap för alla”

Juli
2			Stefan Langendorf - Musik, varieté & stand up. Wenngarn kl 18:00.
2, 9, 16, 23, 30		
MC och Veteranbilar. Wenngarn kl 18:00.
4, 11, 18			
Utomhusbio. Wenngarn kl 20:00.
6, 13, 20, 27		
Utomhusbio matiné. Wenngarn kl 15:00.
12			Slåtterfest i Viby by. Naturskyddsföreningen.
13			
Tävling Äkta makar (även ogifta!). Sigtuna GK.
17/7 - 3/8		
Barnteater: Kottan med Vänner. Steninge Slott.
25			Mordgåta Onda makter. Wenngarn kl 18:45.

Augusti
1, 15, 29 		Utomhusbio. Wenngarn kl 20:00.
3, 10, 17, 24, 31		
Utomhusbio matiné. Wenngarn kl 15:00.
5			
Leif & Bridget, musikduo. Wenngarn kl 19:30
6, 13, 20, 27		
MC och Veteranbilar. Wenngarn kl 18:00.
7, 14, 21			
Square dance med Crazy Flutters. Wenngarn kl 18:00
8, 22			Mordgåta Onda makter. Wenngarn kl 18:45.
12/8 – 18/9		
Juniorträning. Tis och tors kl 16 -18. Sigtuna GK
13 - 16			
The WEEK vid Midgårdsbadet, Märsta
16			Geologisk vandring i Sigtunabygden. Naturskyddsföreningen
23 - 24 		
Sigtuna litteraturfestival
23 - 24			
Sigtuna Classic, 2-dagarstävling. Sigtuna GK
28			Line dance med Crazy Flutters, Kl 18:00 Wenngarn
30			Svamptramp i Rävsta. Samling vid Stora Embarsboda
			
kl. 11.00. Naturskydsföreningen

September
6			Sigtuna stadslopp
7			
Invigning av ny simhall i Märsta
20			Höstmarknad i Valsta
23			
Sigtunaprojektet - ett landskap för alla, Sigtuna GK kl 19:00

Wenngarn Strand
Bostäder
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