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Ett årsprogram, en hyllning och framtidshopp! 
Som ni märker får ni i år med Sveriges Natur ett helårsprogram 

från Naturskyddsföreningen i Järfälla. Det sträcker sig från mars och 
börjar med årsstämman den 17 mars (obs ändrat datum) och sträcker 
sig t.o.m. januari 2017. Det underlättar styrelsens arbete att skapa ett 
program för året. Vi har fler sidor, har ändrat formatet och lagt till 
färgbilder. Våra trogna utdelare får ledigt. Ett stort tack till er alla som 
ställt upp alla år.

Ett annat stor tack vill jag skänka alla de, både medlemmar och 
andra t.ex. handläggare och politiker inom kommunen som sett till att 
ängen vid Stora Ängsnäs räddades från exploatering.  Läs gärna om 
arbetet med Stora Ängsnäs på vår hemsida. 

Under 2015 har vår ”kommungrupp” arbetat hårt med att sätta sig in 
i kommunens detaljplaner för Barkarbystaden, inklusive Igelbäcken, 
och Stäkets verksamhetsområde. Vi vet inte det slutliga utfallet av 
våra skrivelser till Järfälla kommun. Det får de kommande åren visa.

När ni får programmet är klimatkonferensen i Paris, COP21, 
avverkad och vi kan kanske ana vad framtiden kommer att utvisa. I 
november 2016 träffar vi Fältbiologerna på ett möte. De berättar om 
sitt arbete för klimatet. Vi måste alla vara hoppfulla men även dra vårt 
eget strå till stacken.

Karin Hanze 
Ordförande Naturskyddsföreningen i Järfälla

Kallelse till årsstämma 2016
Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Järfälla kallas 
till årsstämma torsdagen den 17 mars 2016 klockan 19.00 
i Birgittasalen Vasaplatsen 11 (ingång från baksidan av 
huset).

Motioner till stämman skall vara styrelsen till handa senast 
den 7 mars 2016 på någon av nedanstående adresser:
            
Naturskyddsföreningen Box 2066
176 02 Järfälla 

eller: styrelsen.jarfalla@naturskyddsforeningen.se 

Efter stämman berättar Katarina Ekestubbe, Järfällas 
kommunekolog, om sitt arbete inom kommunen och de 
uppdrag som hon fått av den nya koalitionen i Järfälla.

Handlingar till stämman finns i god tid på vår hemsida: 

jarfalla.naturskyddsforeningen.se

Under stämman bjuder föreningen på kaffe/te och kaka.

Mer info: Karin Hanze, 070-572 08 40



Årsstämma 2016
Handlingar till stämman kommer finnas i god tid på vår hemsida.
Motioner till stämman ska vara styrelsen till handa senast den 7 mars 
2016. Skicka dem till någon av nedanstående adresser:
            
Naturskyddsföreningen Box 2066, 176 02 Järfälla eller:
styrelsen.jarfalla@naturskyddsforeningen.se

Vi kommer i år avsluta stämman med att Katarina Ekestubbe, Järfällas 
kommunekolog, berättar om sitt arbete inom kommunen och de 
uppdrag som hon fått av den nya koalitionen i Järfälla. Under stämman 
bjuder föreningen på kaffe/te och kaka.

17/3 19:00
Birgittasalen, Vasaplatsen 11, 
ingång från baksidan av huset

Karin Hanze 
070-572 08 40

Fagning på Snåltäppan
Så här i mitten av april är det åter tid för fagning av Snåltäppan. Vi räfsar 
området fritt från gräs, löv och ris och skapar goda växtbetingelser för 
inventeringsområdet. Efter arbetet bjuder vi på kaffe/te och smörgås. 
Tid ca 2 h.
Vi samlas på Brukets parkering kl. 17.45 och promenerar 300 m till 
Snåltäppan.
I samarbete med Järfälla kommun och Järfälla hembygdsförening. 

20/4 17:45 Brukets parkering Karin Hanze 
070-572 08 40

Grod- och kräldjursexkursion vid norra 
Säbysjön
Du som är intresserad av grod- och kräldjur får inte missa att komma 
med på vår grod- och kräldjursexkursion på Järvafältet norr om 
Säbysjön. Vi hoppas, att med guidning av Niklas Dahlin, få se de 
vanligt förekommande grod- och kräldjuren som orm, ödla, groda/
padda och kanske vattensalamander. Det blir en vandring på totalt
ca 6 km på både väg och i terräng. Vi är ute ca 3-4 timmar. Detta 
är något för både vuxna och lite större barn. Klä dig efter väderlek.  
Stövlar eller kängor med skaft kan vara bra eftersom vi kommer att 
gå i ormrika miljöer. Ta med något ät- och drickbart till en fikapaus. 

I samarbete med Järfälla kommun och Järfälla hembygdsförening. 

24/4 10:00 Tånglöts parkering Karin Hanze 
070-572 08 40

Vernissage och nyinvigning av NaturInfo 
I parken vid Görvälns slott ner mot vattnet ligger Naturskydds-
föreningens NaturInfo inrymt i slottets gamla tvättstuga. Ni som 
varit här förut kommer se att NaturInfo under vintern har genomgått 
en ordentlig förnyelse. Vi hoppas kunna erbjuda alla gamla och nya 
besökare en lite annorlunda plats där det finns möjlighet att ta del av 
och utbyta ny kunskap om miljö, klimat och vår kommun. 

Mer information gällande utställare och annat kommer att annonseras 
i tidningar och på affischer. I NaturInfo finns något för alla åldrar. 
Välkomna! 

8/5 12-16 NaturInfo vid Görvälns slott Mir Grebäck 
076-81 80 832



Inventering av Snåltäppan
För att studera hur ängsskötsel, fagning och slåtter med lie påverkar 
floran gör Naturskyddsföreningen i Järfälla inventeringar. Kom gärna 
och se hur en inventering går till! Inventeringen av Snåltäppan sker 
av botaniskt intresse. Vilka arter gynnas av fagning och slåtter? 
Snåltäppan ligger på höger sida av vägen mot Bruket och Görvälns 
slott 400 m efter att du tagit av från Mälarvägen. 

Området besöks tre gånger per år: i maj, slutet av juni och just före 
slåttern i augusti och alla vid besöket skriver vi ned vilka växter som 
hittats. Du är välkommen att delta på alla träffarna, eller bara under 
någon enstaka. 

Inventering har gjorts i flera år. Kom så berättar vi mer! 

8/5 17:00 Snåltäppan Maria Elfström
 070-537 27 67

Fågelkväll vid Säbysjön
Vi gör en vandring runt södra delen av Säbysjön. Vi besöker också det 
fina fågeltornet. Lämpliga kläder och ta med matsäck. 
Tid ca 2,5 h.

5/6 20:00 Parkeringen vid Säby allé Kennet Andersson 
070-728 50 57

Inventering av Snåltäppan
Uppföljning. Se vidare information ovan, 8/5-aktiviteten.

12/6 17:00 Snåltäppan Maria Elfström
 070-537 27 67

De vilda blommornas dag - Stora Ängsnäs
Under några timmar gör vi en botanisk exkursion på ängen vid Stora 
Ängsnäs under ledning av botanisten Eva Grönlund. Ängen ligger 
vid Rödklintsvägen i Kallhäll och är en pärla bland ängar med stor 
artrikedom av såväl växter som insekter. Vid inventering under 2015 
hittades bl.a. nattviol. Ta med flora och lupp om du har och glöm inte 
matsäcken. 
Ängen har under 2015 varit på förslag att utnyttjas för exploatering 
men har genom ett bra arbete av vår förening genom Allan Edblom nu 
blivit fredad. 

19/6 10:00 Rödklintsvägen,
transformatorstationen

Karin Hanze 
070-572 08 40

Inventering av Snåltäppan
Uppföljning. Se vidare information ovan, 8/5-aktiviteten.

14/8 17:00 Snåltäppan Maria Elfström
070-537 27 67



Studiebesök på Arla Foods Mejeri i Kallhäll
Produktionschefen Sanna Boson tar med oss på en rundvandring 
i mejeriet där vi får följa produktionen med extra belysning på 
miljöfrågor. Vi får också möjlighet att träffa mejeriets miljöchef 
Johanna Dahlman och veta mer om hur man jobbar för att minska 
miljöbelastningen och hushålla med resurser. Beräknas ta 2 timmar.

Obligatorisk anmälan till Susanne Dyrhage senast 10 oktober på 
telefon eller mejl: styrelsen.jarfalla@naturskyddsforeningen.se

25/10 10:00 Entrén, Slammertorpsvägen 1 Susanne 
073-931 56 80 

Höstmarknad
Vid skrivandes stund är det inte helt klart om och när det ska bli 
Höstmarknad vid Görvälns slott 2016. Om det blir av så kommer 
föreningen att delta med svampbord, som tidigare. Självklart är 
NaturInfo öppet. Håll utkik efter affischer, läs lokalpressen och gå in 
på vår hemsida för vidare information. 

Slåtter på Snåltäppan
I mitten av augusti är det tid att slå ängen och ge goda förutsättningar 
för kommande växtlighet. Vi får låna liar och räfsor och pröva på att 
använda de båda verktygen. Hjälp med hur vi ska hantera lien får vi 
av kunniga personer på plats. Efter arbetet bjuds det traditionsenligt på 
kaffe och smörgås. Tid ca 3 h. 
I samarbete med Järfälla kommun och Järfälla hembygdsförening. 

21/8 09:45 Bruketparkeringen Karin Hanze 
070-572 08 40

Svampexkursion runt Granskog
Vi kanske inte fyller korgarna med god matsvamp, men det finns ju 
andra svampar som är intressanta och viktiga att lära sig. Det är alltid 
svårt att planera svampexkursioner långt i förväg eftersom det hänger 
på vädret. Eva Grönlund kommer att vara vår guide under vandringen. 
Ta kläder lämpliga för vädret och ta med matsäck. När vi rastar passar 
vi också på att titta på vad vi hittat och lär oss förhoppningsvis nya 
arter. 

28/8 10:00 Granskog , parkeringsplatsen Karin Hanze 
070-572 08 40

Sep 2016 Görvälns Slott Karin Hanze 
070-572 08 40



Hjälp oss driva miljöfrågan framåt
Kärleken till naturen är grunden i vårt arbete. Naturkänslan 
inspirerar till en mer hållbar värld. Naturskyddsföreningen i 
Järfälla vill fortsätta erbjuda en mängd olika aktiviteter för att 
ingen ska glömma bort hur fantastiskt vacker naturen är, men 
också hur vi människor är beroende av den. Vi vill fortsätta 
påverka beslutsfattare i kommunen att tänka hållbart och vi vill 
vara den aktör som granskar, analyserar och öppnar upp för 
miljövänligare alternativ. 

Men för att kunna driva vår gemensamma viktiga fråga 
framåt behöver vi dig. 

Det finns flera sätt att engagera sig på. Till exempel finns 
våra fokusgrupper: Kemikaliegruppen, Kommungruppen och 
Bällstagruppen där du gärna får delta. Du kan också hjälpa oss att 
driva föreningen framåt genom att delta i styrelsearbetet. Genom 
att delta på våra aktiviteter visar du också att engagemanget 
för våra frågor är stora. Du kan vara NaturInfo-värd, vilket 
bidrar till att bibehålla vår mötesplats för informations- och 
kunskapsspridning samt bevara vår plattform för dialog. Du får 
gärna arrangera en egen aktivitet som kommer in i vårt program 
efter beredning i styrelsen. Sist men inte minst är du välkommen 
att skriva dina tankar kring frågorna på vår hemsida: jarfalla.
naturskyddsforeningen.se

Kontakta oss
Mejl: styrelsen.jarfalla@naturskyddsforeningen.se
Adress: Naturskyddsföreningen i Järfälla, Box 2066, 
        176 02 JÄRFÄLLA

Hoppas vi hör ifrån dig! 

Bällstaån – vad skickar Järfälla vidare till 
grannarna nedströms?
I och med utbyggnaden av Barkarbystaden kommer en hel del arbete 
att krävas för att styra flödet av och kvalitén på Bällstaåns vatten. Hur 
påverkar detta Bällstaån? Vi kommer att berätta om detta och hoppas 
även kunna presentera åtgärder som görs och planeras genom att bjuda 
in någon från Järfälla kommun.

27/1-17 18:30 Hyllan, Jakobsberg bibliotek Karin Hanze 
070-572 08 40

Klimattoppmötet (COP 21) i Paris, 
Fältbiologerna
I december 2015 åkte en stor delegation medlemmar från 
Fältbiologerna ned till Paris för att ge unga en chans att få ta plats i 
maktens korridorer och få en insyn i hur beslutsprocesserna för allas 
framtid går till. Ett syfte var att träffa andra engagerade unga från hela 
världen som kämpar för samma mål och för att samla kraft att förändra 
på hemmaplan.

Ett år senare och vi får tillfälle att höra direkt från Fältbiologerna hur 
det gick och vad som hänt sedan dess.

25/11 18:30 Hyllan, Jakobsbergs bibliotek Mir Grebäck
076-81 80 832
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