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Konsument möter producent 
i REKO-ringen   Sid 2

Logsjöområdet öppnas för fler   
Området anpassas för besökare. Sid 3

Natt- 
vandring
Möt Céline, som startat 
vuxnas vandringar för att 
skapa långsiktig trygghet i 
centrala Järna på kvällar 
och nätter. Sista sidan

Aktuellt  
i nämnden
■  Detaljplaner för Löwens väg 

och Norra Myrstugan har 
antagits av nämnden. 
sodertalje.se/sodertaljevaxer

■  Kommundelsnämnden 
har lämnat sina åsikter 
om trafik- och parkerings- 
utredningen för Järna 
centrum.

■  Eneskolan har förbättrat 
både genomsnittliga 
meritvärdet och ökat antalet 
behöriga elever till gymna-
sieskolan. Läs mer om detta i 
nästa Vårt Järna.
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Varannan onsdag samlas konsumenter och lokala producenter bakom 
Klockaretorget kring överlämningen av varor som odlats eller producerats 
i vårt närområde. Foto: Pontus Orre

■ DE SOM MÖTS på parkeringen i centrum 
har fått kontakt via REKO-ringen, 
som startades av Alice Machin 
förra året med stöd av 
kommundelsnämnden.

Underlätta lokal handel
– Jag hade varit mycket på 
“Under tallarna” och inspi- 
rerats av lokal odling och 
lokal mat, berättar Alice.

– Jag ville göra det lättare att 
handla från de fantastiska lokala 
producenterna och en REKO-ring 
kändes självklart och smidigt.

Plats för fler
I dag erbjuder cirka 10–20 lokala producenter 
sina varor till försäljning inför varje utlämning, 
som sker var fjortonde dag i Järna centrum.

– Våra utlämningar äger rum året runt 
och vi har plats för fler.

“Handlar mest lokalt”
Alice Machin har under året 

praktiserat en del på Skilleby 
trädgård och vill själv odla i 
framtiden. Fram tills det blir 
verklighet så samlar hon på 
sig erfarenheter från olika 

trädgårdar.

När hon själv lagar något gott 
efter en utlämning blir det 

givetvis gott från trakten:

– Rostade grönsaker och grillost från 
Sörbro gård. Jag handlar mest från lokala 
producenter. Det känns så himla lyxigt att 
få äta så bra mat med hög kvalitet på 
råvarorna. ■

Schysst 
närproducerat

Full fart på en av oktobers utlämningar av småskaligt odlat i trakten. Lokala 
producenter, som på bilden Milva och Alexander från Uppmälby Gård, levererar 
direkt till konsument via REKO-ringen Järna.

Alice Machin
REKO-ringen Järna
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Så funkar REKO-ringen

Full fart på en av oktobers utlämningar av småskaligt odlat i trakten. Lokala 
producenter, som på bilden Milva och Alexander från Uppmälby Gård, levererar 
direkt till konsument via REKO-ringen Järna.

1

För att handla via REKO-ringen så måste alla 
varor förbeställas. Utlämning sker i Järna var- 
annan onsdag. Nästa gång blir den 28 oktober. 
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Kommentera din beställning till producentens 
inlägg i gruppen. Kom överens direkt om hur be- 
talning ska ske. Varje beställning är ett åtagande.
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Ta med egna påsar för att kunna bära hem de 
lokalt producerade varorna som väntar på dig 
hos den lokala producenten vid utlämningen.
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Gå med i Facebook-gruppen "REKO-ring Järna" 
för att se vilka livsmedel och produkter som finns 
vid kommande utlämning.
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I kommundelsnämnden arbetar vi för att både bevara naturen för 
kommande generationer och samtidigt göra det möjligt för människor 
att på egen hand uppleva våra mycket varierade naturområden.

■ UNDER HÖSTEN startar arbetet kring Logsjön: 
Området kring insjön ska göras tillgängligt för 
fler. Eftersatta stigar ska röjas, marken ska jäm-
nas ut och rötter och andra hinder ska tas bort, 
så att de blir lättare att ta sig fram.

– Vi underlättar för besökare så långt det är 
möjligt, berättar Anders Bengs, driftingenjör i 
Järna kommundel, som här samarbetar 
med Miljökontorets enhet Naturcentrum och 
kommunens skogsförvaltare.

Ny entré och skyltar
Entrén kommer att flyttas och funktionella 
hänvisnings- och informationsskyltar ska 
komma på plats. 

– Beroende på de ekonomiska resurserna 
under 2021, så fortsätter arbetet i någon skala. 
Vi hoppas på att kunna placera ut även 
exempelvis sittbänkar längs stigarna, 
avslutar Anders Bengs. ■

Logsjön öppnas för fler
Området anpassas för besökare
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Möt Céline Sellbrand, 
nattvandrare
I varje nummer av Vårt Järna 
 presenteras en intressant person 
som bor eller verkar i Järna.
Denna gång möter vi Céline Sellbrand, som under 
året startat en grupp nattvandrande vuxna i Järna. 
Hennes egna barn är ännu för små för att vara ute 
ensamma, men när Céline flyttade tillbaka till Järna 
efter en tid på annan ort, så bestämde hon sig för att 
göra sitt för att bidra till vi-känslan i Järna.

■  Hur föddes den idén om 
nattvandring i Järna?

– I Järna-grupper på Facebook spekulerades 
det och spreds rykten om vad som hände ute i 

samhället på kvällarna och jag tänkte att 
jag själv ville kolla om de föreställningarna 
stämde. Så jag började att ta promenader 
med hunden för att se om ryktena var sanna. 

■ Hur såg det ut i samhället?
– Ungdomar är alltid ute och rör på sig. Det behövs 
även vuxna som ser dem och finns där för dem. Vi 
nattvandrare är inte där för att bevaka, vakta eller 
störa. Ibland hjälper vi till om någon behöver, men 
vi vill bara att de ska känna igen oss där ute. Vi vill 
skapa en vänskaplig relation och tillit.

■ Hur funkar det?
– Jag lägger scheman med två stycken tvåtimmars- 
pass, så att inte vandringen ska bli ett för stort 
åtagande. När man är intresserad så anmäler man 
sig till passet. Vi är idag över 300 gruppmedlemmar 
och har även fått stöd från lokala företag för att 
kunna sköta nattvandringarna, något som vi är 
väldigt tacksamma för.

■ Vem kan bli nattvandrare?
– Alla vuxna är välkomna att vandra med oss. Man 
kan ta med sig hunden på en promenad och sam- 
tidigt träffa nya vuxna och bekanta på rundorna. 
Vi har till och med folk som inte kommer från 
Järna som promenerar med oss för att de är 
nyfikna på Järna. ■
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Vill du också nattvandra i Järna?
Sök efter Facebook-gruppen "Järna Nattvandring" 
och ansök om medlemskap.

Nu återupptas arbetet att utveckla 
Järna centrum genom att främja 
verksamheter och evenemang, liv 
och rörelse.

– JÄRNA CENTRUM ska vara en attraktiv och triv-

sam plats där människor vill mötas, umgås, handla 

och fika, berättar Robil Hadari, samordnare för 

projektet som samlar vitt skilda aktörer som 
kommundelens politiker och tjänstemän, 
fastighetsägare, näringsidkare och ideell sektor.

Lägesbild och plan
– I oktober börjar vi med trygghetsvandringar 
för att skaffa oss en gemensam lägesbild. Sedan 
tar vi fram en åtgärdsplan med tydligt ansvar för 
genomförande och uppföljning av åtgärder för ett 
levande och tryggare Järna centrum. ■

Trivsel och trygghet i centrum


