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Dnr Mbn 2018-497
Protokollstyp

Beredningen för Järfälla kommuns miljöstipendium

Tid och plats

2018-11-05

Ordförande

Aphram Melki (Miljö- och bygglovsnämnden)

Ledamöter

Anders Fogeby, Björn Lindfors (Miljö- och bygglovsnämnden)
Björn Falkeblad (Tekniska nämnden)

Ärendet
Beredningen inleddes med en presentation av de inkomna nomineringarna. Nedan
lisats en förkortad summering.
1. Allan Edblom presenteras som en trotjänare och eldsjäl inom många föreningar
i kommunen. Han är med i Naturskyddsföreningen(Natursnokarna), Förbundet för Ekoparken, PRO och Järfälla skidklubb. Allan brinner för de gröna
värdena och har deltagit i ”räddande” aktioner för gröna områden i kommunen. Allan har varit med om att rädda en äng vid Stora Ängsnäs mot exploatering, en av Järfällas mest värdefulla ängar. Han var med och var drivande vid
bildandet av Görvälns naturreservat 1995. Allan är med och ser till att det blir
skidspår i Järfälla kommun. Detta är några av de aktioner Allan deltagit i.
Av 118 rådgivande röster har 73 avgivits till denna kandidat.
2. Berghem och Vattmyra skolor presenteras som en skola där eleverna tidigt får
lära sig miljöengagemang. De gör olika aktiviteter som att källsortera, skänka
kläder till välgörenhet, sortera ut platsleksaker som inte är lämpliga för barn
och miljön, städa skolgården, och arbetar för att minska matavfallet. Utöver
detta bedriver de insamlingar av glasögon, batterier, elavfall och pantar burkar.
Av 118 rådgivande röster har 44 avgivits till denna kandidat.
3. Bostadsrättsföreningen Kvarnen presenteras som en mycket framåt bostadsrättsförening med många energibesparande och miljöstödjande åtgärder. Till
exempel har man satsat på nya treglasfönster, tilläggsisolering på vindar, sedumtak på carportar och ny utomhusbelysning med ledlampor. Just nu utför
man en energikartläggning för att skapa ett attraktivt boende.
Av 118 rådgivande röster har 1 röst avgivits till denna kandidat.
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Ungdomsperspektiv
Vid intervjuer med cirka 10 ungdomar på ungdomsgården Valvet kom flera
aspekter upp på vem/vilka och varför hen skulle få sig tilldelat miljöstipendiet
2018. Skolor undervisar och påverkar barn och unga till att göra bra saker
varför det är viktigt att ha bra lärare i dessa ämnen som till exempel miljökunskap. Bra skolor borde få uppmuntran, så priset är ett sätt att uppmuntra
en bra skola. Skolor borde alltid lära ut de saker som presenteras av de nominerade skolorna.
Vidare menade någon att det är bra för vårt klimat och ozonlagret att göra
energibesparande åtgärder och vi alla vill vara med och förbättra vårt klimat.
Dessutom har man som en bostadsrättsförening satsat på att göra trygghetsskapande åtgärder för sina boende/hyresgäster om man inför bra belysning
och det visar också att man är en engagerad bostadsrättsförening.
En engagerad person är med och pratar för många och påverkar andra att göra
bra saker. Detta menade ungdomarna är viktigt speciellt som personen också
hjälpte både ungdomar i SFI och i Natursnokarna.
Fakta inför diskussionen
Årets omröstning har gjorts om så att den inte går att manipulera som var fallet med förra årets röstning. Nytt för i år var alltså att röstande måste logga in
med Bank-ID. Detta har resulterat i färre antal röster som i år hamnade på
118 stycken mot förra årets cirka 500 röster. En större spridning av händelsen
via olika medier efterfrågas till kommande år.
Beredningsgruppen önskar ta del av den vinnande nomineringen per mejl.
Diskussion
Beredningsgruppen enas om att Allan Edblom föreslås tilldelas 2018 års miljöstipendium. Ordföranden klubbar beslutet.
Motivering till vinnaren
För sina mångåriga insatser inom flera föreningar som Allan Edblom är enagagerad i och för sin kunskap om gröna värdena som förmedlas av honom till
unga och vuxna i ett litet och stort perspektiv.
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