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Aktuellt  
i nämnden
n  Samråd kring nya detalj

planer för Löwens väg och  

Norra Myr stugan.

n  Nya odlingslotter   
planeras i Mora.

n  I centrum genomförs  

en trafikutredning.

n  Samverkan med 
 näringslivet i Järna för  

ett levande centrum och  

fler besökare, gemen 

samma evenemang m.m.

Mer information i kommande 
nummer av Vårt Järna.

Hej  alla Järnabor!
Här kommer en  hälsning och information från  Järna 

kommundelsnämnd. Hoppas du finner detta  nummer 

läsvärt! I den ovanliga tid som vi just nu lever i, så är det 

 glädjande att se olika initiativ till att hjälpa de som mest 

 behöver det. För nämndens del är det viktigaste  

att hålla våra verksamheter igång, och att ta ansvar för 

att  upprätthålla de demo kratiska besluts processerna. 

Tyvärr har vi fått ställa in flera dialog träffar och evene

mang, men hoppas komma igen till hösten. Nu önskar vi 

alla en skön sommar – håll ut och ta hand om varandra!

Hanna Klingborg (MP),  

ordförande Järna  kommundelsnämnd

Möt Anna Grönlund
Bibliotekarien som trivs med  naturen runt knuten. Sista sidan

Mer liv  
i vattnet
Restaurering i Järnas 
 vattendrag. Sid 3

Stins
trädgården
Välkomnar både människor 
och kryp. Sid 3

Nya idrotts
platsen
Första steget på resan mot 
nya IP tas i höst. Sid 2
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Till- och ombyggnationerna av 

byggnaden på nuvarande idrotts-

platsen i Järna väntas komma 

igång redan i år. Men arbetet 

att öppna upp för fler Järnabor 

på området är en process som 

 kommer att pågå i flera år framåt.

n DETTA FÖRSTA STEG innebär en ny entré

byggnad med övervåning, utomhusrinken får 

ett tak samt en ny isyta utomhusrink.  Exakt hur 
de nya lokalerna inomhus ska för delas och 
sedan användas är inte fastslaget men det blir 
nya omklädningsrum, förrådsutrymmen och 
möteslokaler. Det kommer även finnas fler ytor 
för andra tränings/friskvårdsaktiviteter.

Processen fortsätter
Bygglovsansökan lämnades in under våren 
och beslut om byggstart kan komma tas i höst. 
Utvecklingsprocessen för idrottsplatsen  kommer 
att löpa flera år framåt och inkludera dialog 
med föreningar och verksamheter i området. n

Plats för fler  
när IP växer

Arkitektskisser för hur den nya idrottsplatsen kan komma att utformas. Illustration: Hasse Neideman.
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En alltför städad och prydlig miljö 
i och kring vattendrag kan inne-
bära sämre levnadsförhållanden 
för  fiskar och många andra  arter. 
 Därför kan slutresultatet efter 
biotopvård i vattendrag för det 
mänskliga ögat upplevas som 
 stökigare än innan – men under 
och över ytan ges fiskar och kryp 
förutsättningar för ett bättre liv.

n REDAN I JUNI i Moraån och senare möjligen 
även i Skillebyån planeras biotopvårdande in
satser. Åtgärderna skapar och återför  strukturer 

som gynnar biologisk mångfald. Biotopvård 
innebär exempelvis att vattendrag återförs till 
en mer ursprunglig fåra eller form eller, som i 
Moraåns fall, att man tillför stenar och död ved.

Åtgärderna görs av Naturcentrum vid Miljö
kontoret i Södertälje kommun som en del av 
EUprojektet Retrout, som ska stärka havs
öringpopulationerna genom restaurering av 
kustmynnande vattendrag, men också lokal 
fisketurism i Östersjöregionen. 

Senaste nytt
Följ naturvårdsarbetet i kommunen på   
facebook  sidan Natur och friluftsliv i  Södertälje. 
 Frågor kring det genomförda juniarbetet i 
 Moraån skickas med ämnesrad “Retrout”  
till  miljokontoret@sodertalje.se n

Bättre miljö för fisk växer fram
Återställande av naturlig vattenmiljö i Järna

Förhoppningsvis lockar den 
varsamt restaurerade och 
upplysta Stinsträdgården inte 
bara Järnaborna, utan även 
humlor, fjärilar och andra viktiga 
pollinatörer, som minskat i antal.

n GRUSGÅNGEN I TRÄDGÅRDEN har försetts 
med belysning som bidrar till att området blir 
 tryggare för fler – ett önskemål som väckts 
under medborgardialoger med Järnaborna. 
Den varierade växtligheten i Stinsträdgården 
gör att trädgården blir en välkomnande plats för 
människor och ger nektar till våra pollinatörer.

Pollineringsplan
För att vända utvecklingen med minskat antal 
pollinatörer har Södertälje kommun antagit 
en pollineringsplan 2020–2022 med förslag 
till åtgärder för att underlätta för  exempelvis 
 skalbaggar och fjärilar. Förhoppningsvis 
checkar många gäster in på Stinsträdgårdens 
nyöppnade bihotell. n

Stinsträdgården i blom
Samarbete välkomnar människor och insekter

Sten och död ved skapar en mer turbulent vattenström, vilket ökar 
vattnets syresättning och gynnar mångfalden av växter och djur.

Ett spirande samarbete mellan:
Enheten stadsmiljö vid Samhällsbyggnads
kontoret, Driften södra kommundelarna  
och Skillebyholms trädgårdsutbildningar.
En odlarförening kommer att ansvara  
för en yta i trädgården.



Vårt Järna ges ut av kommundelsnämnden i Järna.  
INNEHÅLL OCH GRAFISK FORMGIVNING Ryter kommunikationsbyrå.  
SÖDERTÄLJE KOMMUN Stadshuset, Nyköpingsvägen 26, 
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Möt Anna Grönlund, 
 bibliotekarie
I varje nummer av Vårt Järna 
 presenteras en intressant person 
som bor eller verkar i Järna.
Denna gång möter vi bibliotekarien Anna Grönlund, 
som sedan i höstas är en av tre medarbetare på Järna 
bibliotek. Hon trivs fint i trakten, eftersom hon har 
ett stort friluftsintresse och naturen alltid finns nära.

n Du har jobbat ganska länge på bibliotek, även 
     om du är relativt ny här på Järna bibliotek?
– Jag är inne på mitt 25:e år på bibliotek, och det 
är på folkbibliotek jag har jobbat mest och trivs 
bäst. Tidigare har jag jobbat på högskolebibliotek, 
 sjukhusbibliotek och inom skolan. 

n Hur skiljer sig arbetet på ett folkbibliotek från  
     andra typer av bibliotek?
– Framför allt att det är en större blandning bland 
besökarna med många olika typer av människor –  

från äldre till barn och med olika bakgrund. 
Många sitter här och arbetar vid våra datorer 
eller  an vänder vårt wifinätverk som är tillgängligt 
för alla besökare.
– Jag brinner extra mycket för att ge service till 
barn, till människor med funktionsnedsättning 
och att hitta lösningar för personer med annat 
 modersmål än svenska.

n Vilken hjälp finns för den som har svårt  
     att läsa böcker?
– Att vi har svårt att läsa tryckt text kan bero på 
t.ex. synnedsättning eller dyslexi. Då finns möjlig
heten att välja mellan att låna inlästa talböcker och 
låna böcker med större text.
– Bibliotekets talböcker är inte samma som går att 
köpa. Talböcker finns för att kunna lånas gratis på 
biblioteket av den som av olika anledningar inte 
själv kan läsa.
– För den som inte behärskar svenska språket fullt 
ut och för alla som föredrar att lyssna på böcker 
finns appen Biblio. Där kan den som har lånekort 
ladda ned ljudböcker utan kostnad.

n Nyligen öppnade Bokrummet på gatuplan  
      mot Storgatan – hur funkar det?
– Det har verkligen varit lyckat! Där kan folk låna 
böcker på förtroende. Du går in, väljer själv din 
lånebok, tar med den och återlämnar den senast 
fyra veckor senare.
– Det enda du behöver göra för att låna från 
 rummet är att se till att återlämna boken nere i 
vanliga biblioteket så att vi får statistik på lånen.
– På hyllorna finns både barnböcker och många  
av de mest populära vuxenböckerna. Vi ser till 
rummet varje dag och fyller på när det behövs. 
 Välkommen in! n

Fo
to

: P
o

n
tu

s 
O

rr
e

Läs och diskussions
sugen? Starta bokcirkel!
I biblioteket finns färdiga 
 bokcirkelpåsar med grupp
uppsättning av böcker att 
låna för den som vill  starta 
en egen bokcirkel. Besök 
 biblioteket för att ta reda  
på mer.

Digitala biblioteket
Har du bibliotekskort? Låna, 
läs och se på film hemifrån i 
 E biblioteket! Med biblioteks 
kortet kan du utan kostnad  
ta del av  digitala böcker, 
 ljud böcker,  tidningar, filmer,  
musik och  tidskrifter.  
bibliotek.sodertalje.se

Bokrummet –  
låna på förtroende
Välj din bok från hyllorna i 
rum   met, låna med hem och 
 återlämna nere i vanliga biblio
teket. Lånetid: 4 veckor. Ingång 
från Storgatan 4, gatuplan. 
Mån, ons och fre kl. 10–15. 
Tis och tors kl. 10–13.


