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Spännande utveckling i Järna
Flera delar av budgeten 2020–2022 
som klubbades av kommunfull- 
mäktige i Södertälje i november 
berör Järna.

UNDER DE KOMMANDE ÅREN står Järna 
inför en spännande utveckling med 
exempelvis byggande av fler bostäder 
och satsningar på ett trivsamt och 
levande centrum.

– Att skapa mötesplatser, fler cykel- 
vägar, göra naturområden tillgängliga 
och att bygga en gång- och cykelbro 

över Moraån är en del av detta arbete, 
säger kommundelsnämndens ord- 
förande Hanna Klingborg (MP).

– Vi investerar också i ett nytt kultur- 
nav med bland annat bibliotek och 
fritidsgård. Processen med att hitta 
en lämplig plats för en ny byggnad går 
vidare. 

– Det finns också pengar för att bygga 
en ny ishall på Ljungbackens IP för att 
utveckla platsen med idrott och frilufts-
liv för alla åldrar. ■

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

God jul! 
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■ DE ÄR 14 TILL ANTALET och sköter 
driften av idrottsanläggningarna, park 
och natur, badplatser samt gatumiljö i 
Järna (även i Hölö och Mölnbo). De 
ansvarar även för monteringen av 
julbelysning i centrala Järna.

Spetskompetens
– Utan oss hade knappast deltidsbrand-
kåren funnits kvar i Järna. Men vi kan 
lägga upp arbetet så att de som har dag-
jour som brandmän får jobba i närheten, 
säger Anders Bengs, chef för driften 
– och tidigare deltidsbrandman.

– Alla kan allt, men hos oss har varje 
person en spetskunskap, fyller drifts- 
ledaren Mats Hagelin i.

När kommundelarnas ansvarsområden 
minskade 2004 slogs driften för 

kommundelarna i söder samman. 
Nu jobbar man mot fyra av Södertälje 
kommuns nämnder, varav Järna 
kommundelsnämnd är en.

Ansvarsområden
Driften har hand om tre idrottsplatser, 
bland annat Ljungbackens IP med 
ishallen som är bemannad både dag- 
och kvällstid. Under de senare åren har 
det inneburit exempelvis byggandet av 
utegym. Men eftersom man är ansvarig 

för en femtedel av kommunens totala 
vägnät så sköter driften även sandning 
och snöskottning, underhåll och att be-
ställa asfaltering. Driften med park och 
natur innebär gräsklippning, slyröjning, 
reparationer men också blomplantering 
i samarbete med Skillebyholm samt 
skötsel av badplatserna.

Uppdraget växer
– Visst är idrottsplatserna en stor 
del, men vintertid tar skottning och 
sandning mycket av vår tid, säger 
Anders Bengs när han inspekterar hur 
förra årets sand och grus återanvänds 
till att fylla ut elljusspåret.

– Våra uppdrag växer år från år, i takt 
med att kommundelarna växer, säger 
Anders Bengs. ■

På Rönnvägen, vägg i vägg och lite som i 
symbios med brandkåren, finns Driften 
södra kommundelarna.   Foto: Christian Ferm

”Alla kan allt, men hos 
oss har varje person 
en spetskunskap”

Driftteknikerna i
som sköter driften i Järna

■ Från vänster: Mats Hagelin, Billy Johansson, Micke Forsblom och Anders Bengs



Möt Carina Bergh
I varje nummer av Vårt Järna 
presenteras en intressant person 
som bor eller verkar i Järna.

Denna gång är det Carina Bergh, 
54, verksamhetschef på Järna 
ridklubb – och dessutom utsedd 
till ”Årets ridlärare”.

■ Två år har gått sedan ni fick ett 
nytt stall. Vem trivs bäst – hästarna, 
ryttarna eller personalen?
– Hästarna mår i alla fall bra i egna 
boxar och vi som jobbar här har fått 
betydligt bättre arbetsmiljö, tidigare var 
det tungrott och kallt.

– Men visst tycker ryttarna också att 
det är bra, det går helt enkelt inte att 
jämföra med tidigare.

– Vi alla är väldigt stolta och nöjda 
över vårt stall och väldigt tacksamma 
mot Södertälje kommun som gjorde 
satsningen att bygga ett nytt stall.

■ Hur stor är er verksamhet, hur 
många barn kommer varje vecka?
– Vi har 31 ridskolehästar och ungefär 

350 uppsittningar i veckan och räknar 
med att ungefär 280 barn rider här varje 
vecka. Tillsammans med stallet bredvid, 
Ekbacken, måste vi göra ridsporten till 
den största tjejsporten i Järna.

■ Du fick nyligen utmärkelsen  
”Årets ridlärare” från Svenska 
Ridsportförbundet. Hur kändes det?
– Jätteroligt. Man blir rörd och hedrad.

– Man får gå på gala och jag och rid-
klubben får uppmärksamhet. Jag är ju 
ändå här sex dagar i veckan … Vi är ju 
framför allt en ridskola, ingen tävlings- 
klubb, så det är roligt att vi och vår 
verksamhet kommer i fokus för det 
vi är bra på. ■

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 ■ Vårens politikerhörnor  
5 februari, 4 mars, 1 april och 6 maj.  
Läs mer på sodertalje.se/jarnapolitikerhorna

■ Järna julmarknad  
14 december kl. 12.00–16.00, Torget, Storgatan.

■ 28-årige 
ponnyn 
Snabb till- 
sammans
med Carina 
Bergh
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Håll utkik efter nästa nummer av 
Vårt Järna som beräknas utkomma i 
februari 2020!


