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Hej,

Här kommer årets program!

Även för årets aktiviteter gäller att de ska vara så säkra som möjligt och följa aktuella 
rekommendationer och restriktioner. Läget kan ändras så det är bäst att kontrollera 
på vår hemsida (https://jarfalla.naturskyddsforeningen.se/) om aktiviteten kan ha 
blivit inställd.

Om Du har något önskemål om aktiviteter eller om det är någon fråga som engagerar 
dig lite extra, hör gärna av dig!
Du kan enklast kontakta oss genom att mejla till oss på: jarfalla@naturskyddsfo-
reningen.se

Naturskyddsföreningen vill att alla ska kunna vara med på våra aktiviteter så om du är 
funktionshindrad eller av annat skäl behöver hjälp kan du kontakta oss, så försöker vi 
att ordna det.

Vi saknar epostadress till många medlemmar, så om du vet med dig om att du inte 
har uppgett den eller om du nyligen bytt epostadress, ber jag dig att meddela oss 
den nya. (Vi undviker utskick med post av miljö- och kostnadsskäl.) Lättast gör du det 
genom att skanna QR-koden, eller skriva ett mejl.

Väl mött på någon av aktiviteterna!

Lennart Strand
Ordförande i Järfällakretsen

För att lägga till din e-post:                       Besök hemsidan: 
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Kallelse till kretsårsstämma 2022 
 
Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Järfälla kallas till årsstämma onsdagen 
den 23 mars klockan 19.00 i Skälby gård. Vi bjuder på fika.

Handlingar som verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse kommer att finnas 
tillgängliga på föreningens hemsida https://jarfalla.naturskyddsforeningen.se.

Motioner till stämman skall vara styrelsen till handa senast den 13 mars 2022 på 
någon av nedanstående adresser:

Naturskyddsföreningen 
Box 2066 
176 02 Järfälla
eller
jarfalla@naturskyddsforeningen.se

På grund av att pandemin inte släppt sitt grepp ännu (dec 2021) kan stämman komma 
att hållas digitalt. Om så blir fallet meddelar vi via e-post och på hemsidan. 

Kontakta oss gärna via
E-post: jarfalla@naturskyddsforeningen.se

Postadress: Naturskyddsföreningen i Järfälla, 
Box 2066, 176 02 Järfälla

Hemsida: https://jarfalla.naturskyddsforeningen.se

Programutformning: styrelsen
Layout: Jonathan Österlund  Foton: styrelsen

Tryckning: Stibo Katrineholm

Våra aktiviteter  
arrangeras 

i samarbete med  
Studiefrämjandet



Till alla medlemmar i Järfällakretsen

Ju fler man är tillsammans desto lättare och roligare blir vårt arbete på olika plan – i 
styrelsen, i arbetet med att påverka att Järfälla kommun i sin iver att bygga inte nag-
gar mer på de gröna värden, i att få ihop våra programpunkter och i vår information 
till Järfällaborna. Som det är just nu är vi ytterst få som är engagerade trots att vi har 
ca 1000 fullbetalande medlemmar och totalt ca. 1700 med familjemedlemmar. Vi kan 
inte göra allt det vi skulle vilja. Vi ser en fara i att vi inte får tillräckligt med engagerade 
för att kunna fortsätta vår verksamhet utan tvingas att lägga ner. Varför ska några få 
göra allt när vi är så många? Ju fler vi blir desto mindre jobb för var och en. Dessutom 
är det roligt att arbeta med projekt tillsammans. Varför har engagemanget avtagit? Vi 
tror inte att människor har mer att göra och mindre tid att spendera på ideellt arbete 
idag än tidigare. Det är en prioriteringsfråga. 

Järfällakretsens program för 2022

Aktiviteterna kommer att finnas på vår hemsida i aktivitetskalendern, på Järfälla kom-
muns hemsida och i Studiefrämjandets kalendarium, kanske även i Mitti. 

Covid och våra aktiviteter. Vi kommer att försöka genomföra våra aktiviteter 
ungefär som under 2020 och 2021. Vissa aktiviteter kan komma att ställas in. Därför 
är det viktigt att, om du vill delta i en aktivitet, du hör av dig till aktivitetsansvarig och 
dessutom anmäler dig. Vi kommer att informera på hemsidan och i aktivitetska-
lendern om en aktivitet ställs in. Vid anmälan ange antingen e-postadress och/eller 
telefonnummer. Då kan vi höra av oss till dig om det blir ändringar. 
OBS. Obligatorisk anmälan tills vi säger annorlunda.
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Februari 

Högbytorpsanläggningen
Torsd 24 februari kl 13:00
Kretsen besöker Högbytorpsanläggning-
en i Bro.
Vi besöker E.ON:s värmekraftanläggning 
som nu är i drift. Studiebesöket inleds 
med allmän information om hur kraft-
värmeverket fungerar och samverkan 
mellan E.ON och Ragn-Sells återvinnings-
anläggning. Därefter går vi en guidad tur 
runt i verket. Vi får vara max 20 personer. 
Studiebesöket utgår från besökscentret 
på Högbytorpsvägen 10, Upplands-Bro. 
Obligatorisk anmälan 
För de som vill samåka är det viktigt att 
säga till i god tid.
Info: Karin Hanze 070 572 08 40

Mars 

Val-möte   
Val-möte med våra frågor som vi hoppas 
kunna genomföra på Hyllan, Jakobsbergs 
bibliotek. Om vi tvingas välja annan lokal 
meddelar vi detta till de som anmäler 
sig. Vi kommer med information om 
datum i februari via e-post och i vår 
aktivitetslista.

Barn- och familjeaktivitet 
Vi bygger Fågelholkar 
Sönd 20 mars kl. 13.00 
Hönshuset/Raststugan vid Görvälns slott.
Vi bygger fågelholkar som skall sättas ut 
i fågelreviren. Du kan också för självkost-
nadspris köpa hem en som du byggt. 
Samarbete mellan Järvafältets Ornitolo-
gisk förening och Naturskyddsföreningen 
i Järfälla. 
Eleonore Larsson 070 691 8248 / Ingrid 
Stenman 070 763 4211

Kretsårsstämma. 
Onsd 23 mars kl. 19.00 
Skälby bygdegård, se formell kallelse på 
sidan 3. 
Info: Lennart Strand 070 440 04 25

April

Naturinfo öppnar
Lörd / sönd 2/3 april 



6

Fagning på Snåltäppan
Onsd den 20 april kl. 17.45
Samling vid Bruketparkeringen kl. 17. 45. 
Vi går tillsammans till Snåltäppan. Vi räfsar 
och samlar ihop gammalt gräs och löv på 
Snåltäppan för att ge ljus åt årets örter 
och gräs. Vi bjuder därefter på enkel 
förtäring med mackor och te/kaffe. Ca. 2 
timmar. Info: Lennart Strand tel. 070 440 
0425

Maj

Fågelexkursion till Råstasjön   
Sönd 8 maj kl. 9 – 12 
Kretsen vandrar tillsammans med Järva-
fältets Ornitologiska Klubb (JOK) utmed 
Råstasjön i Solna, en känd fågellokal där 
vi kanske kan få se vattenrallen som hål-
ler till där. Ta med kikare om du har en 
och gärna fika. Samling på parkeringen 
vid Solna Tenniscenter kl. 9.00. Därifrån 
kan vi sedan vandra utmed Råstasjön. 
Om du åker bil och kommer från Järfälla 
tar du Enköpingsvägen (gamla E18) och 

tar av till Råsta strandväg. Om du åker 
med kollektivtrafiken blir det flera byten, 
men det går.
För mer info eller för samåkning hör med 
Karin Hanze 070 572 0840 / Ingrid Sten-
man 070 763 4211

1:a inventering av Snåltäppan.
Sönd 8 maj kl. 17.00. 
OBS! Preliminärt datum 
Kontakta Eva Grönlund, 070 298 36 44 
eller Maria Elfström, 070 537 27 67 om 
du vill vara med.

Biologiska mångfaldens dag  
Sönd 22 maj kl. 11:00 
Samling kl. 11.00 vid Naturinfo, norra 
paviljongen till Görvälns slott. 
Vi går tillsammans till dammen nedanför 
Griftegården och tittar efter vad vi hittar 
för växter och djur utmed vägen samt vid 
och i dammen. Ca. 2 timmar.
Info: Karin Hanze 070 572 0840

Juni

Vad finns i hagen? Barnaktivi-
tet
Lörd 11 juni kl. 13.00 
Vi besöker Ålsta Hage, som betas av nöt-
kreatur och det påverkar vad som växer 
där och vilka insekter som trivs i den 
miljön. I början av juni finns det mycket 
blommor och insekter att titta på. Du hit-
tar Ålsta Hage en bit bakom IKEA utmed 
Ålstavägen. Vi träffas vid ingången till 
hagen i höjd med utegymmet. Ta gärna 
med fika. Ca. 1,5 timme
Eleonore Larsson 070 691 8248 / Karin 
Hanze 070 572 0840
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2:a inventeringstillfället på 
Snåltäppan.  
Sönd 12 juni kl. 17.00
OBS! Preliminärt datum. 
Kontakta Eva Grönlund, 070 298 36 4 el-
ler Maria Elfström, 070 537 27 67 om du 
vill vara med.

De vilda blommornas dag 
- Snåltäppan
Sönd 19 juni kl. 10.00 
Samling på Bruketparkeringen klockan 
10.00. Vi går tillsammans till Snåltäppan. 
Vi vandrar på både den del som fagas 
och slås med lie och den som slås med 
maskin för att se om vi hittar några skill-
nader i växtsammansättningen. 
Ta gärna med lite fika. Ca. 2 timmar
Info: Eva Grönlund 070 298 36 44.
 

Juli
Naturinfo är stängt hela juli fram till slu-
tet av augusti och vi har inga planerade 
aktiviteter så här långt.

Augusti / september

3:e inventeringstillfället på 
Snåltäppan
OBS! Preliminärt datum. 
Sönd 7 augusti kl. 17.00
Anmäl intresse till Eva Grönlund 070 298 
36 44 eller Maria Elfström 070 537 2767

Slåtter på Snåltäppan
Sönd den 14 augusti kl. 9.45 
Det är nu dags att använda lie och räfsa 
för att samla ihop årets växtlighet till en 
hässja. Kommunen bistår med liar och 
räfsor. Har du en egen lie kan du ta med 
den. Lär dig att slå med lie om du inte 
gjort det förut. Vi avslutar arbetet med 
fika med mackor och te/kaffe.
Detta börjar nu bli ett mångårigt projekt 
tillsammans Järfälla kommun och Hem-
bygdsföreningen. Info: Lennart Strand 
tel. 070 440 0425 
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Naturinfo öppnas igen
Lörd/sönd 20-21 augusti 

Svampexkursion i Granskog

Svampexkursion och svamputställning 
kommer vi att hålla en lördag respektive 
efterföljande söndag i slutet av augusti 
eller under september. 

Vi ser att det är svårt att så här långt i förväg 
välja en exakt helg med tanke på de senaste 
årens torra somrar. Vi återkommer på hem-
sidan, i aktivitetskalendern, via e-post när vi 
valt datum. Håll utkik. Info: Eva Grönlund 070 
298 36 44

Vandring i Hummelmora och 
till Gåseborg
Sönd 25 september 
Samling på parkeringen vid Hummel-
mora. Ca. 2 timmar.
Info: Info: Karin Hanze 070 572 0840

Medlemsträff 
Tisd 18 oktober 
Skälby bygdegård. Lämpligt med genom-
gång av valresultatet. Hade vi kunnat 
påverka mer? 
Info: Lennart Strand tel. 070 440 0425 

November

Vi gör fågelmat 
- barnaktivitet
Sönd 13 november kl. 12 - 15
Samarbete mellan Järvafältets Ornitolo-
giska Klubb och Naturskyddsföreningen i 
Järfälla.
Eleonore Larsson (SNF) 070 691 8248 / 
Ingrid Stenman (JOK) 070 763 4211

Tips om aktivitet som arrangeras av 
andra
JOK. Medlemmar i Järvafältets Orni-
tologiska Klubb hittar du oftast om du 
besöker 30-meterskärret som ligger i det 
öppna fältet i södra delen av Västra Jär-
vafältet. Det finns även ett fint fågeltorn i 
närheten vid sydöstra kanten av Säby-
sjön. Från tornet brukar man även kunna 
se bäver och bäverhyddan (om den finns 
kvar). Webbadress: jokhemsida.se

OBS!! Lörd 5 mars kl. 10-12 har Gåse-
borgs sträckräkningssällskap sin årliga 
örnräkning på Gåseborg. En lite annor-
lunda och kul upplevelse.
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Styrelsen har beslutat att aktivera sig 
inför valet för att föra fram de gröna 
frågorna i Järfälla kommun. Järfälla 
expanderar och vi ser en fara i att man 
hela tiden naggar på de grönområden 
som inte har formellt skydd. Med tanke 
på risken för ett varmare klimat behöver 
man vid nybyggnation värna om de gröna 
stråk som redan finns och bygga upp nya 
som kan dämpa effekter från förändring-
ar i vädret. Vi har möjlighet att framföra 
våra synpunkter i de olika detaljplanerna, 
men finner att våra förslag oftast inte 
faller i god jord. Planerna för Veddesta är 
särskilt anmärkningsvärda med sina små 
och mörka gårdar som mer påminner om 
stadsbebyggelsen tidigt 1900-tal men 
med betydligt högre hus.

Trafiksituationen i Järfälla, främst södra 
kommundelen, är ett annat problem. 
Risken finns att det inte blir bättre. 
Järfällapolitikerna lät 2017 ta fram en 

Koldioxidbudget som det nu refereras till 
i den uppdaterade Miljöplanen. Enligt 
koldioxidbudgeten är det trafiken som 
står för de huvudsakliga lokala utsläp-
pen av växthusgaser. Minskningen bör 
vara ca 10-15% per år. Idag finns ingen 
Trafikplan. I Miljöplanen finns inga 
direkta förslag på hur man tänker minska 
vägtrafiken, trots att kommunen är med i 
Klimatkommunerna och Viable Cities. 

Detta är frågor som behöver diskuteras 
med både politiker och kommuninnevå-
narna.

Vi söker dig som gärna vill vara med att 
påverka. Efter nyår sätter vi igång att 
planera för kampanjer och information. 
Hör av dig till styrelsen via mejl: 
jarfalla@naturskyddsforeningen.se

2022 är det valår i Sverige
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Kretsens samarbete med andra aktörer
Föreningen är medlem i Förbundet för Ekoparken där vi driver påverkansarbete med 
vår del av Järvakilen.

I vårt arbete med att skapa ängsmiljö på Snåltäppan, se programmet, samarbetar vi 
med Järfälla kommun och Hembygdsföreningen.

Vi har också börjat ett samarbete med Järvafältets Ornitologiska Klubb, se program-
punkter under 2022 

Kretsens ”arbetsgrupper”
Välkommen till inventerings- och skogsgruppen
Kretsens inventeringsgrupp. Om du vill vara med i denna hör då av dig till Eva Grön-
lund eva.birgitta.gronlund@outlook.com
I inventeringsgruppen besöker vi områden i Järfälla som vi bedömer behöver få en 
bättre artkartläggning. Det kan vara områden som riskerar att exploateras eller påver-
kas av ny bebyggelse eller områden som inte inventerats av Järfälla kommun.

Kretsens skogsgrupp. Samma sak gäller även här d.v.s. vi besöker skogsområden som 
riskerar att påverkas av ingrepp av något slag. Vill du vara med i gruppen, hör då av 
dig till Karin Hanze kaehanze@gmail.com

Välkommen till barn- och föräldragruppen. Nu känner vi att vi verkligen kommit 
igång med barnverksamhet. Vi ingår inte officiellt i Natursnokarna men avser att göra 
det. Vi har samma inriktning. Vi har under året varit 3-4 personer som hållit i aktivite-
terna. Det gör att vi inte alltid måste vara med vid varje tillfälle. Hör av dig till Eleo-
nore Larsson om du vill vara med i denna grupp eleonore.larsson83@gmail.com

Arbete med remisser från Järfälla kommun och andra aktörer 

Vi är idag ett fåtal medlemmar i kretsen som arbetar med remisser. Man lär sig myck-
et i detta arbete. Det som krävs är att man är nyfiken på vad som händer inom Järfälla 
kommuns gränser och brinner för de gröna frågorna. Det räcker långt. Kontakta Len-
nart Strand lelle_strand@hotmail.com om du är intresserad.
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Allan Edblom 

gick bort tidigare under hösten efter en relativt kort sjuk-
domstid. Allan var verksam i många föreningar i Järfälla. 
Han ägnade, som medlem i Naturskyddsföreningen, 
mycket tid och stor energi att värna de gröna värden, 
inte minst i Järfällas del av Järvakilen. Han var kretsens 
lieexpert.

Vi kan tacka honom att ängen Stora Ängsnäs i Kallhäll 
undgick exploatering och i stället erhållit biotopskydd. 
Bilden är från ”Den Biologiska Mångfaldens Dag” 2020 
då kretsen och Järfälla kommun firade att ängen fått 
biotopskydd.

I Naturinfo, vid Görvälns slott, fortsätter kretsen sin kontakt med nyfikna människor 
från i stor sett hela världen. I två år har vi nu haft en miniutställning om invasiva arter. 
Den har varit populär och genererat en hel del frågor och diskussioner. Ämnet var 
redan för två år sedan högaktuellt och lär vara det ett bra tag till. Listan över invasiva 
arter kommer att uppdateras av Naturvårdsverket med nya arter. Förutom informatio-
nen om invasiva arter har vi också information om vad som händer i Järfälla, i landet 
och i världen. De flesta av besökarna är inte Järfällabor, vilket vi tycker är lite konstigt, 
men så är det. Vi som bemannar Naturinfo kan inte allt men vi har alla något vi brin-
ner för.
Vi har öppet alla helger, lördag/söndag, mellan ca. kl. 12-16, från första helgen i april 
till och med sista helgen i oktober. Tyvärr har vi en hel del luckor i bemanningen och 
vi vädjar till er medlemmar att ställa upp åtminstone en dag per år. Många av Natur-
infovärdarna menar att uppgiften är mycket givande och lärorik. Ibland får vi besök 
av personer som kan ge oss nya kunskaper och inspiration. Anmäl intresse till Eva 
Lundquist  eva.m.lundquist@telia.com 
eller tel. 070 282 0225. Introduktion ingår.

Styrelsen Järfälla  

Ordförande: Lennart Strand 
Ledamöter:  Eleonore Larsson
  Agnita Wärn
  Ammi Alverås
  Jonas Wåhlander  (t.o.m. juli 2021)
  Ted Wright
  Hans Fundingsrud
Suppleanter:  Karin Hanze
                         Maria Sjö
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Välkommen att kontakta oss i Järfällakretsen  
 
E-post: jarfalla@naturskyddsforeningen.se
Postadress: Naturskyddsföreningen i Järfälla, Box 2066, 176 02 Järfälla


