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Sedan första januari 2007 ingår Heby 
kommun i Uppsala län. Kommuntid-
ningen ”Upptäck Heby” stämde träff 
med den nyvalde ordföranden i Heby 
kommunfullmäktige, Gösta Persson 
(m).

– Det har varit en lång resa fram till läns-
bytet?

– Ja, ska man se historiskt på det hela kan 
vi säga att vi får gå så långt tillbaka som till 
1600-talet. Då skapades Salbergets län som 
ett administrativt omland till Sala silvergruva 
för att säkerställa försörjningen av framför 
allt ved och vatten till gruvdriften och hyttan. 
Genom kunglig befallning fördes området 
senare till Västmanlands län. Genom ett tyd-
ligt utslag för ett länsbyte i den lokala folk-
omröstningen 1998 har vi sedan försökt bilda 
opinion för frågan på riksplan. Till slut fi ck vi 
en majoritet i riksdagen för ett länsbyte.   

– Varför är det viktigt för Heby kommun att 
tillhöra Uppsala län?

– Egentligen behöver man bara titta på kartan, 
vi är närmare Uppsala än Västerås. Sedan har 
utvecklingen på arbetsmarknaden gjort att 
Hebyborna i allt högre grad orienterar sig öst-
erut och känner större närhet till Uppsala än 
Västerås. Enligt färsk statistik har vi många 
invånare som arbetspendlar till Uppsala, Ar-
landa och Stockholm. 

– Hur kommer Hebyborna att märka av 
länsbytet?

– För sjukvård är nu Hebyborna i första hand 
hänvisade till Uppsala. Här har det funnits en 
viss valfrihet förut, men den har varit ytterst 
osäker. Nu tryggar vi en kvalifi cerad akut-
sjukvård på närmare håll än Västerås. Här är 
närheten viktig. Sedan är jag övertygad om 
att taxesystemen för länstrafi ken kommer att 
förenklas när vi ingår under samma huvud-
mannaskap. För det lokala näringslivet öpp-
nar sig marknaden i Uppsala på ett tydligare 
sätt. 

– Du ser inga problem?

– Alla förändringar i sig kan upplevas 
som oroande. Det fi nns naturligtvis vissa 
övergångskostnader i samband med 
omställningar i verksamheten till 
följd av länsbytet, men lång-
siktigt ser jag bara fördelar. 
Det här är en utveckling i rätt 
riktning för Heby kommun.

– Vad har Uppsala läns 
invånare att vinna på att 
Heby kommun nu fi nns 
inom länsgränsen?

– Det fi nns mycket att 
upptäcka i Heby. Vi 
har många duktiga och 
erfarna företagare, inte 
minst skickliga hant-
verkare och entreprenörer 
som framgångsrikt verkar i hela 
regionen. För många Uppsalabor är 
Heby en okänd grön fl äck på kartan. Med läns-
bytet tror jag att fl er kommer att blicka väs-
terut med tankarna på infl yttning, rekreation 
och även företagsetablering. Vi kan erbjuda 
mycket prisvärda hus och tomter i naturnära 

miljö och god tillgång till service, vård och 
skola. Heby har en varierad, småskalig och fi n 
landsbygd med välbevarade gårdar och med-
eltida kyrkor. Sedan har vi ett fantastiskt och 
unikt rekreationsområde med en av Europas 
bästa fi skevatten i Färnebofjärdens national-
park och Östa natur- och friluftsreservat, en 
dagsutfl ykt från Uppsala. Heby har dessutom 

ett oerhört strategiskt geografi skt 
läge i Mälardalen med reella 

logistiska fördelar, som bland 
annat har lockat många e-
handelsföretag att etablera 
sig i Heby kommun. Det är 
nog inte alla som känner till 

att Nordens största bokhan-
del ligger i Morgon-

gåva.
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Wåhlstedts Måleri AB har sedan 1942 
satt färg på tillvaron.

– Vi tar hela ansvaret, det blir enkla-
re för kunden då, säger ägare Morgan 
Liljeberg.

Wåhlstedts Måleri AB erbjuder tjänster inom 
såväl måleri, glasmästeri, golv som bygg.

– Där andra enbart inriktat sig på stora en-
treprenader har vi även tagit hand om hushål-
len. Det ställer andra krav men det är oerhört 
uppskattat att arbeta upp ett förtroende hos 
privatpersoner.

Företaget har en grundstomme på 15 med-
arbetare, men anställer fl er under sommar-
halvåret. Verksamheten bedrivs i hela Upp-
sala län.

Nöjda kunder
Sedan 1978 driver företaget en uppskattad 
butik vid torget i Östervåla. Affärsidén har 
hela tiden varit att kunna erbjuda en person-
lig service och professionell hjälp för val av 
produkter, färgsättningar och inredning. I 
butiken kan kunderna köpa färg, ett stort ur-
val tapeter samt laminat-, plast- och trägolv. I 
butiken fi nner man även sentrémattor, hobby, 
vaxdukar, städmaterial, badrumstillbehör, 
gardinstänger med mera.

– Vi hyr även ut golvslipmaskiner, mat-
tvättar, skur- & polermaskiner, skyliftar, 
aluminiumställningar och stegar. Vi tar emot 
bilder och broderier för inramning och till 
våren startar vi försäljning av fritidsmöbler.

Wåhla Glas: 0292-710 33 
Wåhla Färghandel: 0292-710 80 

Order Östervåla: 0292-710 72 
Order Uppsala: 018-35 90 26

morgan.liljeberg@wahlstedts.se
www.wahlstedts.se

Tradition och förnyelse. Sedan november 2005 äger Morgan Liljeberg (bilden) och Camilla 
Bergkvist Wåhlstedts Måleri AB. Personlig service och professionell hjälp i butiken ger Annica 
Wåhlstedt-Elovsson, barnbarn till företagets grundare Claes Wåhlstedt.

Wåhlstedts – när du vill ha fi nt hemma

– ett team 
erfarna och 
yrkesskickliga 
hantverkare.

Wåhlstedts Måleri AB erbjuder:

Måleri

Glasmästeri

– där glasmäs-
tare Ulf Eriks-
son leder verk-
samheten.

– GVK-auktori-
serade läggare 
med mångårig 
erfarenhet.

– bedrivs i 
nära samarbete 
med Östervå-
las VVS- och 
elfi rmor vilket 
innebär korta 
väntetider.

Golvarbeten

Byggnadsarbeten

 … till våren 
startar vi försäljning 
av fritidsmöbler.”


