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Heby kommun har köpt Östa natur- 
och friluftsreservat.

– Med kommunen som huvudman 
säkerställs områdets naturvärden för 
framtida generationer, säger Patrik 
Oja, chef för mark och planering på 
Heby kommun.

De återkommande översvämningarna som i 
årtusenden präglat Nedre Dalälven, har ska-
pat en mycket särpräglad natur – en mosaik 
av speciella miljöer med ett mycket rikt växt- 
och djurliv. 

Den biologiska gränsen mellan Norrland 
och övriga landet sammanfaller med Nedre 
Dalälven. Myrmark och barrskog med norr-
landskaraktär möter lövskog med inslag av 

ek och lind. Detta gör att Östa natur- och fri-
luftsreservat, som porten till Färnebofjärdens 
nationalpark, har ett mycket 
artrikt djurliv. Särskilt väl-
känt är fågellivet i trakten där 
exempelvis samtliga svenska 
hackspettsarter, ugglor, tjä-
der, järpe, havsörn, fi skgju-
se, trana och storlom häckar. 

– Fågellivet, liksom fi s-
kelivet, är mycket rikt. Som 
ströv- och skidområde är 
Östa helt fantastiskt. Att inte fl er upptäcker 
vilken pärla det här är.

Allas ansvar
Tillsammans med statliga medel har Heby 

Friluftsreservat säkras för framtiden

Östa natur- och friluftsreservat med angränsande Färnebofjärdens nationalpark utgör ett viktigt inslag i många Hebybors liv som rekreations- och friluftsområde. Vandrings-, skid- och ridleder 
samt grill- och lägerplatser underlättar för familjer att vistas ute i naturen. Sommartid är Östahalvön populär för sina långa sandstränder. I trollskogen kring Ingbo källor fi nns Ingbo Kvarn.  

kommun nu köpt Östa natur- och friluftsre-
servat från en stiftelse. För totalt 14,7 miljoner 

kronor, där kommunen gick in 
med 6,7 miljoner, har reservatet 
hamnat i kommunens vårdnad. 
Med nya reservatsföreskrifter 
säkerställs områdets unika ka-
raktär.

– Exempelvis blir skogsbruket 
kraftigt begränsat och skyddet 
överlag starkare än förut. Med 
ett starkt medborgarintresse i 

ryggen kunde Heby göra denna satsning. En-
gagemanget bland invånarna är imponerande 
och det känns att alla krafter tar sitt ansvar 
för att vårda området och stärka infrastruktu-
ren. Medlemmarna i Östa sjösportklubb som 

   Att inte fl er 
upptäcker vilken 
pärla det här är.”

driver båthamnen på Östa är bara ett exempel 
på vad ideella krafter kan åstadkomma, för-
klarar Patrik. 

Heby kommun erhåller även ett driftbidrag 
om 300 000 kronor årligen i tre år från Sta-
ten.

Östa camping fungerar som huvudentré 
till Färnebofjärdens nationalpark. Förutom 
information om nationalparken ges möjlighet 
under sommarhalvåret till att paddla kanot, 
bada, fi ska och skåda fågel. 

Johanssons Elektriska AB har verkat 
i obruten följd sedan 1918 och är där-
med ett av landets äldsta elfi rmor. 

– Vår entreprenadverksamhet väx-
er kontinuerligt, inte minst i Uppsala 
län, säger Tom Runeklev, vars farfar 
startade elfi rman.

Johanssons Elektriska AB, med totalt 25 
medarbetare, utför allt inom elinstallatio-
ner och service. 
Företaget har även butiker i Heby och Öst-
ervåla.

– I Heby har vi fördubblat våra lokaler 
för kontor, lager och butik. Det gör att vi 
kan exponera våra varor på ett bättre sätt, 
säger Merja Runeklev.

Ny butik på Skiljevägen i Heby. Fr. v. 
butikspersonal Nettan Bertilsson, Ingela 
Hansson, Sebastian Runeklev och Merja 
Runeklev.

Tel: 0224-301 23 (Heby) • Tel: 0292-103 65 (Östervåla) • johanssons.el@minpost.nu

Elfi rma att lita på

Välkommen 
till Landstinget i Uppsala län!
I början av februari får alla hushåll i länet 
katalogen Telefonnummer till vården. 
Där fi nns bland annat information om hur du 
kontaktar närmaste vårdcentral, får tandvård, 
eller i ett akut läge snabbt får hjälp. Spar den!


