
Bilaga 1 

Redovisning av inventeringen av källorna 

Förklaringar till texten i bilagan 

I bilagan presenteras varje plats/lokal för sig för att det skall vara lätt att hitta de olika 
lokalerna. För varje lokal finns ett antal huvudrubriker. Rubriker i fetstil är de som ansetts 
intressanta för läsaren. Rubrikerna är följande: 

Nr:
Numret på lokalen. Numret finns angivet på kartan över de inventerande områdena så att det 
ska gå att hitta lokalen. Lokalerna står i bokstavsordning. 

Namn:
Namnet på lokalen. Platserna har namngivits efter följande kriterier: 

1. Gamla namn har behållits i första hand t ex Hundkällan, Lilla Kalles källa 
2. Namngivningen har därefter skett efter området där den eventuella källan finns t ex 

Bergaskogens källa. I andra hand har platsen fått ett namn som refererar till något i 
dess närhet t ex Dalkarlskärret, källa 600 m NO.  

3. Källor / möjliga källor har fått tillagt ordet ”källa” i namnet. Undantag är källor med 
ett historiskt känt namn i vilket där ordet källa inte ingår. 

4. För att underlätta sökandet har jag i bilagan undvikit inleda namnet med ordet 
”Källan”. Platsen står alltså först t ex Bergaskogens källa och inte Källan i 
Bergaskogen.

Inveteringsdatum:  
Datumet då lokalen inventerades. Två datum innebär att lokalen inventerats två gånger. 

RT90 koordinater:
GPS koordinater i Rikets nät för att man lätt skall kunna hitta platsen på lantmäteriets kartor, t 
ex terrängkartan. 

ST74 koordinater:
GPS koordinater i Stockholmstraktens koordinatsystem (1974) för att det ska gå lätt att hitta 
platsen på t ex kommunens kartor. 

Koordinat osäker: 
Koordinatbestämmningen med GPS i dessa fall varit osäker. GPS (Global Positioning 
System) är beroende av kontakt med satelliter, ju fler desto bättre noggrannhet. Kontakt med 
endast 3 satteliter kan felet ibland bli relativt stort, ca 50 meter. Kontakten med satteliter 
försvåras i tät skog, kuperad terräng mm.

Info av: 
Informationskällorna som använts för att hitta platserna: 

O = orienteringskartor över Upplands Väsby kommun (Upplands Väsby, Kairo-Runby, Skarvbereget-
Runby, Smedbykartan, Brunby-Vik, Sandaskogen, Bollstanäs västra, Sanda-Bollstanäs, Fresta, 
Fresta-Ekeby, Runby-Runsa, Ängsjö) 
G = boken Geografiska namn i Upplands Väsby av Jansson (2002) 
J = jordartskartor (SGU serie Aa 44, Ae 2, Ae 9)
H = hydrologiska karta över Stockholmsområdet (SGU serie Ah 6) 
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C.A. = Carl Ankarkrona, markägare Runsaområdet 
H.T. = Håkan Talling, Miljö och hälsoskyddsinspektör 
D.K. = Dag Kempe, Miljö och hälsoskyddsinspektör
G.P. = Göran Porander, tomtägare när Infracity 
S.T. = Stig Forsberg, tomtägare när Infracity  
M.S. = Magnus Söderlund, Naturskolan 
L.M. = Lena Melin, Gunnesgård 

Läge:
Beskrivning av den aktuella platsens läge i omgivningen. 

Flöde:
Beskrivning av flödet vid inventeringen av källan/brunnen. Under rubriken beskrivs också 
vattnets kvalitet och utseende vid inventeringen. 

Områdesbeskrivning:
Beskrivning av platsen och omgivningen vid inventeringen. Vegetationen beskrivs kortfattat 
liksom områdets påverkan. Övrig intressant information om platsen tas också upp t ex om 
källan är historiskt intressant och om den är skyddad.

Källor/möjliga källor 

1 Barkarby källa 
2 Bergaskogens källa 
3 Dalkarlskärret, källa 600 m NO 
4 Dyvinge källa 
5 Eggeby brunn 
6 Emmylund 
7 Grimstahamnskällan 
8 Grönstahamnsvikens källa 
9 Gunnes gårds källa 
10 Hammarby kyrka, källa vid stranden 
11 Hammarby källa 
12 Harbyskogens källa 
13 Holmen 
14 Hundkällan 
15 Hästhagstorpets vattenhål 
16 Högvretens källa 
17 Kvarntorpskällan 
18 Kylebacke, källa vid Upplandsleden 
19 Kyrkvikens källa 
20 Lilla Kalles källa (Törnby) 
21 Lilla Oxunda 
22 Lilltorpskällan 
23 Lång-Britas (Stora Wäsby) 
24 Lövsta källbrunn 
25 Lövstatorp, skogskälla NV om torpet 
26 Nyborgskällan 
27 Rosenhills källa 
28 Runby, källa SV om vattentornet 
29 Råbäckskällan 

30 Skarphagens bikälla 
31 Skarphagens källa 
32 Skarvbergskällan 
33 Skavsta, väster om vägen till Verka 
34 Smedbyskogens källa 
35 Torsåker källbrunn 
36 Trefaldighetskällan vid Smedby äldre 

bygravfält
37 Vallensjö brunn 
38 Vallensjö källa 

Undersökta platser som med stor 
sannolikhet inte är källor 

39 Eds prästgård (Njursta) 
40 Edsby ångsåg och kvarn.  
41 Fresta gamla ålderdomshem 
42 Fylgiaskogen 
43 Harva  
44 Hästhagskällan 
45 Infracity 
46 Njursta arbetsområde 
47 Roparudden 
48 Sandakärret 
49 Sista Styvern 
50 Svartbäcken 
51 Trefaldighetskällan i Klockåsen 
52 Törndal 
53 Wallénshålet 
54     Vik, 300 m SO


