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Fågeltornet vid Fysingen
Tomas Kjelsson

Dämmet var trasigt vilket resulterade i 
ett för lågt vattenstånd som har bidragit till 
Fysingens snabba igenväxning.

Invigning
Söndagen den 9 maj invigde kommunalrådet 
Anna-Karin Lundström (s) Sigtuna kommuns 
första fågeltorn. Fågeltornet har planerats i 
ett år och är till viss del ett så kallat Stock-
holmstorn som återfinns bland annat vid Åge-
stasjön. Thomas Algrimm och Bo Söderberg 
heter de som har byggt tornet och spängerna. 
De var även med under invigningen och serve-
rade bland annat kaffe från en espressomaskin 
som drevs med ett elaggregat.

Med på invigningen var även initiativ-
tagarna Jan Franzen, Olle Mauritzon, Peter 

Sigtuna kommun bedriver nu ett omfat- 
tande naturvårdsarbete kring Fysingen  
för att utveckla de natur- och kulturvär-

den som finns där. Bland annat har bete med 
både kor och hästar tillkommit under 2005 
och stora strandnära områden har gallrats 
ut kring sjön. Kommunen samarbetar med 
Länsstyrelsen som förvaltar reservatet och 
fågelskyddsområdet och Upplands Väsby 
som de delar sjön med kring olika typer av 
tillgänglighets- och skötselåtgärder. Bland 
annat delar kommunerna på samma djurhål-
lare för sina beten vid Fysingen. Tillsammans 
med Upplands Väsby kommun och markägare 
har kommunen lagat det dämme som reglerar 
sjöns vattennivå.

Invigningen av det nya fågeltornet vid Fysingen 9 maj 2006. Foto: Fredrik Litsgård
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Bergman, Kjell Bergman, Anders Turesson, 
Ingvar Häll samt Håkan Talling.

Fysingetornet
Fågeltornet har byggts ute i vattnet på stolpar. 
Tornet är anslutet till spänger som är tillgäng-
lighetsanpassade på så sätt att de möjliggör 
framkomlighet för rullstolar och barnvagnar. 
Spången dras vidare längs med strandkanten 
för att ge möjlighet att ströva vid vattnet. 
Idag finns ingen möjlighet att vandra längs 
med strandkanten/vattnet vid Fysingens norra 
delar så denna spångade led kan ses som en 
första etapp på en sådan vandringsled vidare 
runt sjön.

Tornet är handikappanpassat med en rejäl 
plattform. På plattformen finns en utemöbel 
med kombinerat bord och sittplats. En sittbänk 
finns också utplacerad på vägen ned till tornet. 
Tornet är stadigt byggt och har två våningar. 
Utsikten är bra men eftersom det ligger en bit 
ned i vassen så är det svårt att överblicka den 
nya fräsningen från tornet. Den strandängen 

överblickas å andra sidan lätt från vägen ned 
mot tornet.

Hitta dit
För att hitta dit åker man av E4:an vid Gläd-
jens trafikplats, Upplands Väsby och fortsätter 
sedan förbi Löwenströmska sjukhuset mot 
Sigtuna, Märsta. Efter Rosersbergavfarten 
svänger man höger mot Ströms Gård. Vid 
nästa korsning svänger man vänster och par-
kerar sedan nere vid gårdsplanen. Följ sedan 
vägen i dess fortsättning. Tornet finns bakom 
och ca 200 m nedanför den pumpstation som 
finns vid vägens slut.

Från Uppsala åker man av E4:an vid Mär-
sta, Arlanda stad. Åk mot Märsta, Sigtuna. 
Sväng vänster mot Rosersberg, Upplands 
Väsby vid sista trafikljusen innan järnvägs-
bron. Innan Rosersbergavfarten sväng vänster. 
I övrigt se ovan.

Tomas Kjelsson

Några av initiativtagarna till det nya  fågeltornet vid Fysingen. Från vänster: Olle Mautizon, Anders 
Turesson, Jan Franzen, Kjell Bergman, Ingvar Häll, Peter Bergman, Håkan Talling. Foto: Fredrik 


