
Permakultur och urban utveckling  
Torsdag 22 januari på Hyllan i 
Jakobsbergs bibliotek kl. 18.30. 

 
Permakultur är framförallt ett designverktyg som 
används för att skapa hållbara mänskliga bosättningar 
och samtidigt återuppbygga naturens resurser såsom 
jord, skogar och vatten. Filosofin vilar på tre etiska 
grundprinciper som genomsyrar allt arbete inom 
permakultur: Omsorg om Jorden, omsorg om 
människor och rättvis fördelning. Maria Svennbeck 
berättar om hur detta skapar goda odlingsmöjligheter 
för att nå en hållbar utveckling.  

Mer info: Tomas Wahlund 070-422 06 00 
 
Kretsårsstämma 
Tisdag 17 februari kl. 19.00 i Folkets Hus i Kallhäll 
 
Efter stämman bjuder föreningen på kaffe/te och kaka. 
Samtidigt informerar vi om året som gått och tankar 
inför den kommande medlemsträffen.  
Motioner till stämman skall inlämnas senast 10 dagar 
före stämman. 
 
Mer info: Karin Hanze 070-572 08 40 
 
Medlemsträff för kretsens medlemmar  
Lördag 14 mars mellan kl. 15.00 och 18.00 träffas vi i 
stora Bolindersalen 2 tr. i Folkets Hus, Kallhäll.  
 
Styrelsen bjuder in både redan aktiva medlemmar och 
alla ni som är intresserade av att påverka vårt arbete i 
olika frågor inom kommunen. Ni bjuds på enklare 
förtäring och styrelsen m.fl. berättar kort hur vi arbetar 
idag och ni tar upp frågor som ni tycker är viktiga att 
arbeta med i kommunen. Hur skall vi utveckla arbetet 
med att skydda värdefull natur, inspirera vuxna och 
inte minst barn och ungdom med sikte mot en hållbar 
framtid?  
 
Meddela Karin Hanze tel. 070-5720840 om du/ni vill 
komma så att vi kan planera förtäringen. 
 

Fagning på Snåltäppan  
Onsdag 15 april. Vi samlas på Brukets parkering  
kl. 17.45 och promenerar 300 m till 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 inventerings-
området. Efter arbetet bjuder vi på kaffe/te och 
smörgås. Tid ca 2 h. 
I samarbete med Järfälla Kommun och Järfälla 
hembygdsförening.  
 
Mer info: Kennet Andersson 070-728 50 57 
 
Inventering av Snåltäppan 
Söndagarna 10 maj, 14 juni och 9 aug kl. 17.00.  
 
Inventering av Snåltäppan sker för botaniskt 
intresserade. Snåltäppan ligger på höger sida av vägen 
mot Bruket och Görvälns slott 400 m efter att du tagit 
av från Mälarvägen.  
 
Mer info: Maria Elfström 070-537 27 67 och 
                Eva Grönlund 08-583 507 35 
 
Utflykt till Tyresta nationalpark 
Söndag 17 maj med start ca kl. 10.00 vid Tyresta 
Naturum.  
Med anledning av branden i Västmanland (man kan 
inte besöka området än på ett bra tag) har vi i tänkt 
besöka brandområdet i Tyresta Nationalpark drygt 15 
år efter branden 1999. Hur ser det ut idag i ett område 
som man låtit utvecklas i sin egen takt? Vi får 
guidning under 1½ timme av en person från Tyresta 
Naturum. Vandringen blir ca 8 km. 
Vi åker kollektivt till Tyresta med pendeltåg till 
Handen och sedan buss 834 till Tyresta by. För 
gemensam avfärd kontakta Karin Hanze. Resan räknat 
från Kallhäll tar ca 1 timma och 20 minuter. Medtag 
lämpliga kläder och matsäck. Besök Tyresta Naturum 
om ni inte gjort det tidigare. Gör det gärna till en 
heldagsutflykt.  
Mer info: Karin Hanze 070-572 08 40 

Fågelkväll vid Säbysjön  
Fredag 5 juni. Samling på parkeringen vid Säby allé 
kl. 20.00   
Vi gör en vandring runt södra delen av Säbysjön. Efter 
en fikarast besöker vi det fina fågeltornet. Välj 
lämpliga kläder och skor/stövlar och ta med egen 
matsäck. Tid ca 2,5 h. 
 
Mer info: Kennet Andersson 070-728 50 57 
 
De vilda blommornas dag  
Söndag 14 juni. Samling på parkeringen vid Görvälns 
slott kl. 10.00.   
Under några timmar gör vi en botanisk exkursion i 
området kring Görvälns slott under ledning av 
botanisten Eva Grönlund. Vi väljer lämpliga områden 
där vi får del av aktuell flora. Ta med flora och lupp 
om du har, och glöm inte en god matsäck.  
 
Mer info: Eva Grönlund 08-583 507 35. 
 
Slåtter på Snåltäppan 
Söndag 16 augusti. Vi samlas på Brukets parkering  
kl. 9.45 och promenerar 300 m till Snåltäppan.  
 
Nu 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. 
 
Mer info: Kennet Andersson 070-728 50 57 

 

Besök gärna vår hemsida. Där hittar du 
information om vår förening. 

Där kan du även kommentera våra inlägg. 
 

jarfalla.naturskyddsforeningen.se 



 
 
 
 
 
 
 
 

NATURSNOKARNA I JÄRFÄLLA 
 

Natursnokarna är en underavdelning till 
Naturskyddsföreningen och har aktiviteter 
för familjer med barn mellan 6 och 12 år. Vår 
lokalavdelning i Järfälla har just nu en period 
av vilande verksamhet men siktar på att 
komma igång till hösten 2015. Vi efterlyser 
intresserade vuxna medlemmar som kan 
bilda en grupp som planerar två till fyra 
naturaktiviteter per år för barn och deras 
föräldrar. Styrelsen kommer att vara ett stöd 
till gruppen vad avser enklare utrustning som 
kan behövas. Tanken är att verksamheten 
skall inspirera till lättsamma och lärorika 
naturupplevelser under alla årets tider. 
 
Kontakta Karin Hanze 070-572 08 40 för mer 
information  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Programarbetet sker i samverkan med 
Studiefrämjandet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 

 

 
VÅRPROGRAM 2015 
 
Ordförandens spalt 
 
Turbulensen i riksdagen som vi bevittnat i december, 
har vi tack och lov inte sett här i Järfälla eftersom det 
finns ett samarbete över blockgränserna. Glädjande är 
att det finns indikationer på att den nya majoriteten 
tänker verka för att Igelbäcken skyddas som 
naturreservat. 
Den kraftiga exploatering som vi nu ser i närheten av 
Järvafältet och i Stäket i anslutning till påfarten på 
Rotebroleden, ligger inom ramen för översiktsplanen 
som antogs i somras. Vad gäller Stäket är det olyckligt 
att man ger sig in i ett närmast orört område, ett 
uppskattat strövområde för människor som bor i 
Stäket och norra Kallhäll. Vis av den explosionsartade 
utveckling, som skett inom Barkarbyområdet efter 
etableringen av IKEA, kan vi befara att etableringen i 
Stäket kan bli liknande. Bäst hade varit att låta 
området vara oexploaterat. Järfälla kommun har lovat 
politikerna i Stockholms län att kraftigt öka både 
boende och näringsliv i Järfälla, vilket naturligtvis får 
konsekvenser. För att vår förening skall kunna bevaka 
vad som händer framöver och stävja rovdrift och 
smygetablering utanför de ramar som angivits i 
översiktsplanen, behöver vi hjälp från alla goda krafter 
inom kretsen och vi bjuder därför in till diskussion den 
14 mars, se programmet. 
 
Karin Hanze, ordförande  

 
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA  

 
Medlemmarna i 

Naturskyddsföreningen i Järfälla 
 

Kallas till årsstämma  
tisdagen den 17 februari 2015 kl. 19.00  

i Folkets Hus i Kallhäll 
 

Motioner till stämman skall vara styrelsen 
tillhanda senast 7 februari på någon av 
nedanstående adresser: 

 
Naturskyddsföreningen i Järfälla 
Box 2066 
176 02 Järfälla 
 
eller  
 
styrelsen.jarfalla@naturskyddsforeningen.se  
 
Efter stämman bjuder föreningen på kaffe/te 
och kaka.  
Handlingar till årsstämman finns på vår 
hemsida.  
 
Om vi inte har din aktuella e-postadress 
skicka den då till kretsens e-postadress, se 
ovan. 

 


