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Välkommen till Vårt Järna
Kommundelsnämnden ansvarar för 

Järnas kommunala skola och för

skola, fritidsverksamhet och bibliotek, 

gata och park samt för lokala plan 

och bygg frågor. Vi sammanträder 

en gång i  månaden. Några av våra 

aktuella ärenden:

KULTURNAV I centrala Järna byggs  
ett nav med bibliotek, scen, fritids-
gård och lokaler för kulturskolan och 
föreningar. Placeringen av en ny större 
byggnad ska utredas.

LJUNGBACKEN Under hösten kommer 
fler förslag och beslut i utvecklingen  
av Ljungbackens IP, allt i enlighet  

med medborgadialogen.

ÖSTRA JÄRNA Arbetet med ny struktur-
plan för östra Järna (centrum) fortsätter. 
Dialogträffar har genomförts och i som-
mar kommer en enkät för Järnaborna – 
se www.sodertalje.se/framtidjarna

BIBLIOTEKET Nu öppet även på lördagar.

DETALJPLAN Telgebostäders bygge  
av 28 lägenheter och en utbyggnad  
av Tunabergs äldreboende är ute på 
samråd. Järna centrum ska bli ”grönt 
och blomstrande” – upprustningen  
av Stinsträdgården är del av detta. n

 Håll utkik efter Politiker hörnan första ons-

dagen i  månaden – nystartar i september.

Information från Järna kommundelsnämnd delas ut på försök några gånger per år t.o.m. 2020.
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Nya Kust leden 
Den nya vandringsleden som knyter samman natur
reservaten Farstanäs, Ytterjärna och Yttereneby heter 
Kustleden. Den bjuder på 12 kilometer lång och vacker 
vandring där havet är synligt nästan hela tiden.

n – Egentligen är det mest gamla stigar och vägar, men 
med ny ledmarkering, säger Naturcentrums Micke Lindén.

– Vid Pilkrogs fågeltorn har vi röjt en liten bit ny stig.  
Nu har en ledmarkering tillförts men även en hel del 
extra skyltar som visar på intressanta saker i naturen.

Vid invigningen den 1 juni fanns på plats alla markägare 
och föreningar som hjälpt till i arbetet. Kommundels-
nämndens ordförande Hanna Klingborg höll tal och  
Micke Lindén och de andra på Naturcentrum var stolta:

– Det är svårt att peka ut bästa delen av Kustleden –  
det är fint överallt. Kustleden lämpar sig även att springa, 
till och med cykla om man har en passande cykel. Vår 
vision är att bygga ut leden till hela kommunen, från 
 Tullgarn till Överenhörna. n
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TA BUSSEN  
TILL KUSTLEDEN
Till Kustleden kan 
du ta buss 784 till 
Ytter eneby eller 
linje 790 som går 
förbi Farstanäs.

Micke Lindén 
var stolt över 
att kunna inviga 
Kustleden, här 
tillsammans med 
kommundels-
nämndens ord-
förande Hanna 
Klingborg som 
höll tal.
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Stort intresse för 
 strukturplan östra Järna
Intresset är stort för att bygga och bo i Järna. Därför ser vi över hur vi kan 
 förtäta centrala Järna i området söder om järnvägen och väster om E4:an.

n Strukturplanen ska visa var det går 

att bygga nytt, hur mycket och vad.  

I  centrala Järna tittar vi på att få till 

nya bostäder och service, i östra 

 delen av området, där Ostlänken 

kommer gå fram, tittar vi på möjlig-

heten att utveckla ett företags-

område. En viktig del i arbetet är att 

ta hänsyn till att Järna har en alldeles 

speciell miljö, med stort ”grönt tänk” 

med eko logiska odlingar.

– Det är två intressen som står i 

 konflikt med varandra – förtätning 

och grönområden.  Men det ska gå att 

hitta lösningar, menar projektledaren 

för strukturplanearbetet Moa Öhman. 

– Självklart kommer miljöer som Ene-

kullarna och Moraån att skyddas och 

kompensationsåtgärder att tillämpas.

På första medborgardialogmötet, 

som hade förtätning av tätorten 

som tema, kom över 100 intresse-

rade Järnabor till Eneskolans mat-

sal för att lyssna, lära, berätta och 
förklara. Veckan efter då temat var 
 lands bygden kom ett 60-tal.

– Intresset och engagemanget var 
överväldigande, säger Moa Öhman.  
Vi har nu fått klart för oss vilka  miljöer 
som man vill bevara och var man kan 
tänka sig att förtäta med bostäder. 
Arbetet med strukturplanen för östra 
Järna fortsätter och senare i höst ska 
Moa Öhman och de andra på plan-
enheten visa upp ett förslag under  
ett nytt dialogmöte. Till årsskiftet 
är det meningen att kommundels-
nämnden, som äger frågan, ska ta 
beslut om strukturplanen. En struktur-
plan är lite av ett mellanting mellan 
en översiktsplan och en detaljplan. 
Den är inte juridiskt bindande men 
följs internt av politiken. Den har ett 
mer  visionärt syfte att framhäva 
 områdets potential. n

 Se enkätfrågorna om Järnas utveck-

ling på www.sodertalje.se/framtidjarna
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Tyck till!



Möt Randa Nammour
I varje nummer av Vårt Järna 
 presenteras en intressant person som 
bor eller jobbar i Järna. Först ut är 
Randa Nammour, 36, verksamhets
ledare på Järna fritidsgård.

n Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det är att träffa alla ungdomar, och 
det händer nya saker hela tiden.

n Vilket är ditt förhållande till 
 fritidsgårdar och till Järna?
– Jag kommer från Södertälje och älskar 
Järna som är mångkulturellt - olik-
heter är en styrka. Min erfarenhet som 
boendestödjare, som kontaktperson 
och att jag arbetat på institution gör att 
jag passar in bra. Som fritidsledare är 
du kompis, kurator, förälder, lekledare, 
psykolog och jag gillar det.

n Hur ofta har fritidsgården  
öppet och vilka kommer hit?
–Vi har öppet alla kvällar utom tisdag 

och söndag och varannan lördag. Som 
mest är 60 ungdomar här och som 
minst kanske 20. De är mellan 13 och 18 
och kommer från hela Järna men även 
några från Mölnbo och Nykvarn.

n Vad betyder fritidsgården?
– För några är den jätteviktig, för andra 
ett kul ställe att träffa andra ungdomar 
på. Fritidsgården är en viktig punkt.

n Vad ser du fram emot?
– Att vi kan få nya och bättre anpassade 
lokaler än de vi nu har i bottenvåningen 
av Futurum. Det är viktigt att fritids-
gården ligger centralt, nära till tåg  
och bussar. n

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

DET HÄNDER I JÄRNA
Järna Kulturfest 17/8
Som Kulturnatten i Järna-tappning. 

Familje fest i kulturens tecken med 

 musik, teater, konst, dans och film  

med och för alla åldrar från klockan  

12 till klockan 24 i området mellan  

kyrkan till Gula villan, via Järna torg, 

Futurum och Åsgatan 2.

Bondens marknad 17/8, 21/9 och 12/10
Första gången för Bondens marknad  
i Järna blir lördag 17 augusti där du 
hittar lokalt och ekologiskt   
producerade livsmedel.

Sommarstängt RIA
Mötesplatsen RIA på Hagagatan  
håller stängt hela sommaren från  
och med vecka 27 till vecka 30.
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