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Järfälla kommun 
Idrott och Fritid 
Tommy Brissman Driftchef 
Direkt: 0700023869 
E-post: tommy.brissman@jarfalla.se 

Besöksadress: Mjölnarvägen 3, Jakobsberg 
Postadress: 177 41 JÄRFÄLLA 
Växel: 08-580 285 00 
Webbplats: www.jarfalla.se 
Organisationsnummer: 212000-0043 

 

SKÖTSEL OCH SNÖRÖJNING KONSTGRÄS 
 

JÄRFÄLLAVALLEN 1 

 
Skötsel och snöröjning utförs av Järfälla fritids personal. Snöröjs vardagar mellan 07.00 och 16.00. Vid 

ihållande snöfall väntar vi med plogningen tills snöfallet har upphört. Uppvärmd plan med hög 
prioritet på plogningen. Det finns hårdgjord yta för snöupplag. Granulat återförs när snön har smält. 

 
JÄRFÄLLAVALLEN 2 
 
Plogas vid mån om tid. Plogning och skötsel utförs av Järfälla fritids personal. Snöröjs vardagar mellan  
     07.00 och 16.00. Vid ihållande snöfall väntar vi med att ploga tills det slutat snöa. Det finns 

hårdgjord yta för snöupplag. Granulatet återförs när snön har smält. 
 
BOLINDERVALLEN 2 
 
Plogas av extern entreprenör i samråd med Kallhälls FF och Järfälla fritid. Snöröjs vardagar mellan 

07.00 och 16.00. Vid ihållande snöfall plogas planen när det slutat snöa. Det finns hårdgjord yta för 
snöupplag. Granulatet återförs när snön har smält. Övrig skötsel och åtgärder utförs av Järfälla fritid. 

 
VIKSJÖVALLEN 2 
 
Plogas av extern entreprenör i samråd med IFK Viksjö och Järfälla fritid. Snöröjs vardagar mellan 

07.00 och 16.00. Vid ihållande snöfall plogas planen när det har slutat snöa. Det finns inga 
hårdgjorda ytor så den plogade snön måste lämnas på kanterna av konstgräsplanen. Vilket gör att 
spelytan blir mindre om det kommer mycket snö. Övrig skötsel och åtgärder utföra av Järfälla fritid. 

 
VEDDESTAVALLEN 2 
 
Plogas av extern entreprenör i samråd med Bele/Barkarby och Järfälla fritid. Snöröjs vardagar mellan 

07.00 och 16.00. Vid ihållande snöfall plogas planen när det slutar snöa. Det finns inga hårdgjorda 
ytor så den plogade snön måste lämnas på kanterna av konstgräsplanen. Vilket gör att spelytan blir 
mindre om det kommer mycket snö. Övrig skötsel och åtgärder utförs av Järfälla fritid. 
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GENERELLA REGLER FÖR PLOGNING AV KONSTGRÄS 
 
* Järfällavallen i Jakobsberg plogas av Järfälla fritid. Övriga planerna som plogas, plogas av 
entreprenör. 
* Plogning sker vardagar mellan 07.00 och 16.00 om inget annat är uppgjort. 
* I vilken ordning planerna plogas gör föreningarna upp med entreprenören.  
* Vid ihållande snöfall väntas med plogningen till snöfallet upphör.  
* Endast av Järfälla fritid godkänd entreprenör får ploga planerna. 
* Endast redskap och maskiner godkända av Järfälla fritid får användas. 
* Det är inte tillåtet att på egen hand skotta eller snöröja planen. 
* Saltning av planerna är inte tillåtet. 
* Planerna måste plogas efter instruktioner som Järfälla fritid lämnat ut. 
* Snöupplag får endast finnas på hårdgjorda ytor så eventuellt plogat granulat kan återföras till planen. 
* Finns inte hårdgjord yta måste snön lämnas på konstgräset, vilket medför minskad spelyta. 
* Efter avslutad träning skall målen ställas på hjulen och skjutas åt sidan för att underlätta snöröjning. 
* Det är tränarnas ansvar att planen är tom efter träning. 
* Det är inte tillåtet att nyttja planen vid snöröjning. 
* Bokade tider som inte nyttjas skall avbokas till lokalbokningen. 
* Ambitionen är att kunna erbjuda spelbara ytor, men kommunen kan aldrig garantera en snöfri plan. 
* Efter vintersäsongen rengörs och återförs granulatet. 
* Kommunens övriga konstgräs planer snöröjs inte. 
* Vid frågor kontakta Järfälla fritid. 
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