
Vårt Järna
AKTUELL INFORMATION OM KOMMUNDELEN JÄRNA  //  2–2019

©
 K

ris
tia

n
 P

o
h

l/
Re

g
er

in
g

sk
a

n
sl

ie
t 

10 000 järnabor 
– och kulturministern är en
I dagarna blir vi 10 000 järnabor. 
En av de nyaste är kulturminister 
Amanda Lind (MP) som valt att sluta 
veckopendla från Härnösand och i 
stället flytta till Järna med sin familj:

– Med en nyfödd bebis var det dags att 
hitta en annan lösning än att åka nattåg 
mellan Stockholm och Härnösand, 
berättar hon.

– Vi har välkomnats med öppna armar, 
och ser nu fram emot att lära känna 
Järna och Södertälje – inte minst 
naturen och kulturlivet.

Kom och fira!
Föreningen Kulturkarusellen i Järna har 
fått i uppdrag att ordna ett evenemang 
för att fira milstolpen 10 000 invånare. 
Datumet för firandet är satt till 
lördagen den 23 november. 

– Vi ska fira att Järna växer, att så 
många flyttar hit – och stannar kvar, 
säger kommundelsnämndens ord- 
förande Hanna Klingborg (MP). ■

10 000

Information från Järna kommundelsnämnd delas ut på försök några gånger per år t.o.m. 2020.



2 3

Vårt Järna • Södertälje kommunVårt Järna • Södertälje kommunVårt Järna • Södertälje kommun

2

Fler vill bo i 
Järna när vi växer 

Befolkningsökningen i Järna har hittills varit betydligt högre än 
antalet nya bostäder. Därför planerar vi för fler bostäder i Järna.

■ MELLAN 2012 OCH 2016 byggdes 
bara småhus (i genomsnitt 
12 st/år) och främst i Kallfors. 
Nu planeras det för fler bostäder:

2021: 
140 st

2020: 
240 st

Nya bostadsområden
Norra Myrstugan är ett av de planerade 
nya bostadsområdena invid Tvetavägen 
i Kallfors. Här planeras 115 bostäder, 
även i flerfamiljshus. Andra områden 
där nya bostäder byggs är Kallfors 
höjder och Löwens väg.

Ny strukturplan på gång
I en ny strukturplan föreslås en ut- 
veckling av centrum och området vid 
motorvägen där Ostlänken kommer 
att gå fram, och flera platser för nya 
bostäder.

Tidigare dialog har visat att järnaborna 
vill behålla och utveckla kommundelens 
ekoprofil. Förslaget till strukturplan 
kommer att presenteras vid en 
kommande politikerhörna.

Järna kulturnav
När befolkningen växer så behövs även 

annan service byggas ut. Behov finns 
att se över t.ex. lokaler för kultur- och 
fritidsverksamheter. Tanken finns att 
samla kulturverksamheterna i en och 
samma lokal – i ett kulturhus som 
möter även morgondagens behov för 
biblioteket, Ung fritid, föreningar 
med flera.

Järna IP
Hur den centralt belägna idrottsplatsen, 
Ljungbackens IP eller Järna IP, ska se ut 
i framtiden är också en högt prioriterad 
fråga. Kultur- och fritidskontoret tar 
för Ljungbackens IPs räkning fram en 
utvecklingsplan  som sträcker sig fram 
till 2022. ■

■ KOMMUNDELSNÄMNDEN ANSVARAR FÖR Järnas kommunala skola och 
förskola, fritidsverksamhet och bibliotek, gata och park samt för lokala 
plan- och byggfrågor. Vi sammanträder en gång i månaden. 

Under 2019 har bland annat samtliga små lekplatser i Eneområdet renoverats, 
en ny gång- och cykelväg på och invid Tällebyvägen har anlagts, och arbetet 
omkring stationsområdet påbörjats. Stinsträdgården på norra sidan har rustats 
upp, medan det lite större arbetet på Södra Järnvägsgatan just inletts. ■
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Vi är din 
kommundelsnämnd

Järna kommundelsnämnd från vänster: Richard Hoffman (M), Benny Hansen (M), 
Eva Molnar (KD), Anders Lenntorp (S), Mattias Pihl (M), Clara Bergman Olsson (V), 
Tina Karlsson (C), Alexander Eriksson (S) som avslutat sitt uppdrag, Susanne 
Bergström (S), Per-Anders Fritshammar (C), Aina Andersson (RP), Hanna Klingborg (MP), 
Tomas Fogelqvist (MP), Annika Berg (S), Ewert Sjöstrand (S), Ingrid Waldenström (MP), 
Kjell Bohman (SD), Christine Lieberdörfer (C), Viveca Rabenius (L).

Icke närvarande vid fototillfället: Katja Nilsson (S), Annika Tomberg (M), 
Sonja Chyle Kauko (S), Aspnah Mansy (SD) och Jimi Hultberg (SD)

Befolkningsstatistik

Södertälje kommuns statistiker 
Magnus Lundin följer dagligen 
befolkningsförändringar:

– Eftersom Järna passerat 9 950 
personer når man 10 000 ganska 
snart, förklarar han.

– Det blir förmodligen i månadsskiftet 
oktober–november.

10 000
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Odlingslotter 
kommer till Järna

Järna växer. Och det kommer ny växtlighet till Järna.  
Snart kommer det myllra av blommor och grönsaker när de 

planerade odlingslotterna i Järna ger skörd.

■ JÄRNA KOMMUNDELSNÄMND vill att 
de boende i Järna ska få möjlighet att 
odla på egna odlingslotter, en möjlighet 
som finns i andra delar av Södertälje 
kommun. Efter att ha fått bra gensvar 
från järnaborna om intresset att bli 
odlare går man nu vidare med att vara 
behjälpliga i att bilda odlingsförening 
och tillsammans med företrädare från 
kommande intresseförening få igång en 
verksamhet med cirka 40 odlingslotter.

Mark med potential
Samhällsbyggnadskontoret har tittat 

på lämpliga platser i närheten av Mora 
gård, ett par kilometer väster om Järna 
tätort, på andra sidan om Moraån, som 
är en plats med utvecklingsmöjligheter. 
Än så länge utreds flera tänkbara ytor på 
kommunens mark.

– Vi behöver cirka 7 000 kvadratmeter 
med plats för 40 odlingslotter om 
ungefär 100 kvadratmeter, utan egna 
stugor, men med en del gemensamhets-
utrymmen, förklarar Stefan Bohm, 
fastighetsförvaltare i Södertälje 
kommun.

Odlingsstrategi
Det har tidigare funnits planer på 
odlingslotter i Järna, men det senaste 
projektet vid Tuna gick i stöpet.

– Jag är jätteglad att det nu är på gång, 
vi har jobbat länge för detta. Det finns en 
tydlig koppling till kommunens odlings-
strategi med större biologisk mångfald, 
att hjälpa pollinerare och att få fler 
fritidsodlare, säger Hanna Klingborg, 
kommundelsnämndens ordförande (MP) 
och fortsätter:

– Odlingslotterna kommer att bli 
viktiga socialt och har potential att bli 
en mötesplats.

Ekologisk odling
Det finns inga krav på biodynamisk 
odling, men kommunens odlingsstrategi 

vilar på principer om ekologisk hållbar 
odling.

– Det ska bildas en förening och det är 
den som bestämmer namn och regler, 
berättar Stefan Bohm.

– Men jag har sett från andra odlings-
föreningar att det sociala är viktigt, som 
gemensamhetsutrymmen och sam- 
arbeten med gödsel och jord. Kommunen 
måste också ha en avtalspart för 
arrendet, bland annat. Men när fören-
ingen är bildad och vi landat i vilken yta 
vi ska använda planerar jag att låta plöja, 
och inleda med jobb med staket och upp-
delning lite senare, avslutar han. ■

Anmäl intresse
Är du intresserad av en odlingslott? 

  Skriv till odling@sodertalje.se



6 7

Vårt Järna • Södertälje kommunVårt Järna • Södertälje kommun

■ TIDIGARELAGD, EN HEL DAG och 
många fler initiativtagare gjorde kultur-
nattens omvandling till Järna kulturfest 
väldigt lyckad:

– Jag ser redan fram emot nästa 
kulturfest. Det sägs att uppemot 3 000 
personer var i centrala Järna under 
dagen, säger festfixaren Arvid Rask.

Hela Järna samlas
– De flesta festivaler eller stadsfester 
brukar starta lite trevande, för att sedan 
växa med ett crescendo sent på kvällen. 

I Järna var det full fart från början 
– hela Järna var fyllt med arrangemang, 
fortsätter Arvid Rask. Tidigare år har 
kulturnatten kretsat kring tre scener, 
men nu blev det centrala parken och de 
sju scenerna som allt kretsade kring.

– Målet med kulturfesten är att få hela 
Järna med alla dess olika delar från 
Kallfors till Ytterjärna, att samlas. 
Festen blev som ett klister för att få ihop 
alla delarna – väldigt lyckat, 
menar Arvid Rask.

Välfyllt program
Järna kulturfest startade redan mitt 
på lördagen och det bjöds på ett digert 
program med musik, teater, konst och 
även marknadsförsäljning med Bondens 
marknad under hela sensommardagen.

– Många lokala producenter från Järna 
var på plats och även från resten av 
Södertälje. Jag skulle uppskatta att det

 var uppemot hundra försäljare. Det 
blev en bra start på festen, menar Alice 
Machin, ansvarig för Bondens marknad 
och fortsätter:

– Vi kommer att ha samma upplägg 
nästa år, med festen på sensommaren, 
börja tidigt på dagen och förmodligen 
i samverkan med Bondens marknad. 
Vi får stort stöd från kommundels-
nämnden, ABF och dessutom i år från 
Kanalåret. Vi hade en rätt stor budget 
som höll. Men målet är att ha samma 
standard nästa gång. ■

Hela Järna slöt upp på 

Kulturfesten

Vill du medverka vid Järna Kulturfest 2020?
Anmäl dig redan nu via www.jarnakulturfest.se
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Möt Pia Sjöstrand
I varje nummer av Vårt Järna 
presenteras en intressant person 
som bor eller verkar i Järna.

Denna gång är det Pia Sjöstrand, 
60, järnabo och ordförande i äldre- 
omsorgsnämnden i Södertälje 
kommun.

■ Vad är det bästa med Järna?
– Det finns en unik bykänsla, fylld 
med initiativ. Järna är både kultur och 
natur – en fantastisk plats.

■ Nya odlingslotter är på gång 
i Järna. Är du intresserad?
– Intresserad, ja. Men det är inget som 
just vi behöver. Vi har en tomt och 
där odlas en hel del. Men det är en bra 
idé – intresset för att odla själv och för 
hållbarhet är stort i Järna.

■ Berätta lite om äldreomsorgen 
i Järna!
– Vi har ett pilotprojekt igång som heter 

”Team i teamet” som fungerar väldigt 
bra. Där förbättrar vi arbetsförhållandena 
för de anställda som i sin tur gynnar 
brukarna och anhöriga. Projektet inne-
bär att små grupper gör planering så 
att anställda får större inflytande över 
planering och schema.

– Sedan har vi det populära äldre- 
boendet Ljungbacken mitt i Järna, som 
fungerar bra år efter år. Jag har varit 
ordförande i nämnden i nio månader, 
och det har varit både intressant 
och roligt. ■

Vårt Järna ges ut av kommundelsnämnden i Järna. REDAKTÖR 
Jalmar Carlson, jalmar.carlson@sodertalje.se GRAFISK FORMGIVNING 
Ryter kommunikationsbyrå. SÖDERTÄLJE KOMMUN Stadshuset, 
Nyköpingsvägen 26, Södertälje, 08-523 010 00, www.sodertalje.se

■ Politikerhörna 6/11 kl. 17.00–18.30 
Träffa din politiker i Järna bibliotek

■ Järna 10 000 23/11 kl. 16.00 
Fest på Klockaretorget

■ Julmarknad 14/12 kl. 12.00–16.00 
Järna centrum
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Håll utkik efter nästa nummer av Vårt Järna 
som beräknas utkomma i december!

DET HÄNDER 
I JÄRNA


