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ATT GÖRA
I JÄRFÄLLA
Skridskor eller teater, eller
varför inte båda? Vi berättar
om olika vinteraktiviteter.

Läxhjälp och
språkcafé flyttar
LEDIGA JOBB
Just nu söker vi
förskollärare och
barnskötare till
Aspnäs förskola.
Läs mer och ansök på
jarfalla.se/jobb

Järfälla kommun
jarfalla.se
08-580 285 00

Läxhjälpen och Röda korsets
språkcafé byter lokaler fram
till april. Läxhjälpen flyttar till
Kvarnplan 6 i Jakobsberg och
Språkcaféet flyttar till Hammarvägen 54 i Jakobsberg.
Bibliotekets eget språkcafé
hålls som vanligt på Jakobsbergs bibliotek. Du hittar alla
tider på bibliotek.jarfalla.se
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Föreningsmiljonen
Järfällas föreningsliv utför
hjälteinsatser varje dag. Med
nattvandringar och studiecirklar, träffar för äldre och
idrott för barn och unga bidrar
våra eldsjälar till en tryggare,
klokare och bättre kommun
för oss alla.
Den vita plastmassan skjuts ner i de gamla röret för att skapa nya rör.

De lagar rör utan röra

VI ERBJUDER UTBILDNING
TILL INTEGRATIONSAMBASSADÖR
Gör stor skillnad med
liten insats - bli integrationsambassadör.
Under våren 2018 erbjuder Järfälla kommun
alla intresserade Järfällabor, kommunanställda,
föreningsaktiva och samarbetspartners en
utbildning till att bli integrationsambassadör.
Järfälla har fått statliga medel för att utveckla
konceptet. Utbildningen tar två till tre timmar
och är kostnadsfri.
Du som utbildar dig till integrationsambassadör får – utöver ett diplom - löpande
information från Järfälla kommun om nyheter,
aktiviteter och möjligheter att engagera dig.
Efter utbildningen kan du göra stor skillnad
med liten insats. Det kan räcka med att sprida
information; kanske till någon som gärna skulle
engagera sig som volontär, till en nyanländ eller

i din organisation (förening, på arbetsplatsen,
etc.). I de aktiviteter som anordnas, t.ex.
Järfällakompis, mingelträffar och fadderfamiljer,
finns mycket glädje med många nya möten
och ny vänskap.
Låter det intressant?
Anmäl dig till integration@jarfalla.se
Järfälla kommun siktar på att utbilda upp till
1000 integrationsambassadörer som förstärkning till vår samverkansplattform för integration, där många föreningar, trossamfund och
företag deltar och arbetar tillsammans.
Läs mer på jarfalla.se/integration
Ladda ner appen Etablerad (gratis för alla
Järfällabor) på jarfalla.etablerad.com
Följ oss på Facebook: Integration Järfälla
och Ny i Järfälla

När vatten- och avloppsrör går sönder i bostadsområden med
smala vägar eller i centrum med ständig trafik ställer det till det
rejält om marken behöver grävas upp.
Schaktfri relining är namnet på processen att placera eller
skapa nya ledningar i de befintliga rören utan att gräva upp hela
marken. Järfälla arbetar med en metod där mjuka plastindränkta
”strumpor” placeras i ledningsnätet via brunnar. När strumporna
stelnar har nya rör bildas inuti de gamla. Dessa nya rör har lika
lång livslängd som ”vanliga” rör.
– Processen tar en bråkdel av tid, kostnad och miljöpåverkan
jämfört mot att gräva upp marken, vilket passar oss som miljökommun utmärkt, säger Agneta Dahlgren, miljö- och kvalitetssamordnare på Järfälla kommun.

När Järfälla växer och kommunens ekonomi går bra ska
det självklart märkas även
hos föreningarna. Därför har
vi i den styrande koalitionen
beslutat om en extra föreningsmiljon som vid årsskiftet
fördelades på de föreningar
som får kommunalt stöd. Så
får föreningarna mer resurser
till sina viktiga verksamheter
och Järfällaborna fler aktiviteter att ta del av, till exempel
på sportlovet.
Claes Thunblad (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KomTek på
biblioteken
På sportlovet finns KomTek
på Viksjö-, Herresta- och Kall
hälls bibliotek. Välkommen att
bygga roliga saker som rör sig.
För barn från 5 år och uppåt,
tillsammans med vuxen. Gratisbiljetter hämtas på respektive
bibliotek från lördagen den 17
februari. Tid och plats hittar
du på jarfalla.se/komtek

VUXENUTBILDNING PÅ
JÄRFÄLLA LÄRCENTRUM
Vi erbjuder grundläggande och gymnasiala kurser
för dig som är över 19 år. Nya fräscha lokaler nära
Jakobsbergs centrum. Låt din framtid börja hos oss.
Ansök på jarfalla.se/larcentrum

Mötesplatser
för dig som är
över 65 år
Bingo, sång, gymnastik
eller varför frågesport?
Hitta aktiviteter som passar dig. Läs mer på jarfalla.se/motesplatser
Mingla i Jakobsberg
Sångstund, bingo, bio,
bowling och kaffestund. Här
kan du delta i flera aktiviteter.
Måndag-torsdag kl. 09.00-15.30.
Fredag kl. 09.00-15.00
Birgittavägen 6.

Vintercyklister får både
dubbdäck och motion
Järfälla ska bli en bättre kommun att cykla i – året om. Därför ger
vi dubbdäck, reflexväst, cykelpump och cykellampor till 40 vintercyklister – med motkravet att de lovar att cykla hela januari och
februari samt rapportera vad de tycker om vårt vägunderhållet
under vintern.
Informationen som de härliga vintercyklisterna samlar in är värdefull för oss i vårt arbete att skapa en cykelkommun för alla året
om, säger Joanna Saber, Trafikingenjör på Järfälla kommun.
Informationen från cyklisterna samlas in i appen Strava där det
framgår vilka sträckor som cyklas mest och var kommunen kan
fokusera vårt vinterväglagsarbete.

Kallhälls mötesplats
Kom och delta i aktiviteter,
besök gymmet eller sitt och
prata över en kopp kaffe.
Vardagar 09.30-17.00.
Kärnmakargränd 3.

Grannstödjarna Per-Erik Burrau (tv) och Göran Olofsson informerar boende i Västra Jakobsberg.

Grannstödsbilen ökar tryggheten i Järfälla
Har du sett den gröna bilen som åker runt i Järfälla på dagtid? Det är grannstödjarna
i Järfälla som är ute. De ökar tryggheten i ditt område när du är på jobbet.

Barkarby mötesplats
Delta i frågesport, gymnastik
eller fika för en billig peng.
Vardagar kl. 09.00-16.00.
Jaktplan 2.
Hjärngänget – för dig som
drabbats av stroke eller afasi
Torsdagar kl. 13.00-16.00.
Kvarnplan 11, 2tr.

Nu öppnar den
nya rackethallen
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Besök Järfälla Padel Club, den nya rackethallen
på 2 700 kvadratmeter som har sex padelbanor
och tre squashbanor. Samtliga banor är utrustade med LED-belysning för att ge optimalt
ljus. Rackethallen kommer att komplettera den
nuvarande tennishallens verksamhet samt bidra
till ett utökat utbud av sportaktiveteter för barn
och ungdomar. Läs mer på jarfallapadel.se
Järfälla Padel Club, Mjölnarvägen 1, Jakobsberg.

Grannstödjarna är frivilliga personer som kör
bil eller går runt i Järfälla för att visa närvaro.
De observerar, rapporterar, och stör destruktiv
verksamhet som till exempel inbrott, skadegörelse och klotter.
- Vi stödjer polisens och kommunens
insatser genom att rapportera om övergivna
bilar, nerskräpning, trasig belysning, krossade
fönsterrutor med mera. En viktig del i uppdraget
är också att dela ut information och prata med
boende vid exempelvis inbrott, säger Göran
Olofsson, som är grannstödjare.
Denna soliga vinterdag är Göran Olofsson och
Per-Erik Burrau ute med grannstödsbilen. De
två brukar patrullera tillsammans två till tre
gånger i månaden. Sammanlagt finns det runt
45 aktiva grannstödjare.
- Det är härligt att få komma ut lite.
Känna social kontakt och träffa folk, säger
Göran Olofsson.

Varje dag åker grannstödsbilen genom hela
Järfälla för att skapa trygghet. Sedan en månad
tillbaka har grannstödjarna en ny lysande grön bil
som redan är välkänd bland Järfällas invånare.
Grannstödsbilen startade 2006 och är ett
samarbete mellan Järfälla, närpolisen i Järfälla,
Järfällahus AB och engagerade kommuninvånare.
Vill du veta mer eller hjälpa till?
Kontakta Maria Monreal, Trygghetssamordnare
på Järfälla kommun. Tel. 070-002 41 85,
maria.monreal@jarfalla.se

Åk slalom i
Järfälla
Konstverk: (tv) Jagets besvär, mitten Dimmans dis och (th) Samma nivå.

Danielle Pamp - ung
konstnär från Järfälla
Just nu pågår en utställning
av Danielle Pamp i konsthallen
i Jakobsberg.
Utställningen består av en mängd målningar
och heter Minnesfragment och interaktioner.
Danielle Pamp är född 1991 och uppvuxen i
Järfälla vid Görvälns gård och har fått mycket
inspiration till sitt skapande från sin uppväxtplats. Utställningen Minnesfragment och interaktioner består av självbiografiskt material.

»Jag gestaltar verkligheten sådan
jag upplever den, min verklighet
och dess olika sidor«
– Mina verk är mer eller mindre tydliga
former av självporträtt. Jag gestaltar verkligheten sådan jag upplever den, min verklighet
och dess olika sidor. De ögonblicksbilder jag
gestaltar är plockade från olika sidor och situationer i vardagen, intima privata, det allmänna
rummet och i mötet med andra karaktärer,
säger Danielle Pamp.

– Det handlar om alltifrån bemötande och val
av material till hur vi hanterar konflikter och
bygger upp självkänslan, säger hon.

Föreläsning: Handen på hjärtat – ger du din
son glada tillrop när han väljer tyllkjolen till
förskolan? Eller när din dotter gruffar på fotbollsplanen? Bemöter vi verkligen våra barn
jämställt?

Järfällas ishallar
Under sportlovet har vi längre öppettider i våra ishallar.
Vad väntar du på? Snöra på dig dina skridskor och träna
lite baklängesåkning, piruetter och dragningar.
Se öppettider och vilka dagar klubba är tillåtet här:

Utställningen pågår fram till den 11 februari.
Läs mer på jarfalla.se/evenemang

– Jämställdhet handlar om att skapa trygga
barn som vågar vara sig själva och som vågar
stå upp för sina rättigheter och säga ifrån om
någon är taskig, säger föreläsaren Kristina
Henkel.

Föreläsning: Ge ditt barn 100
möjligheter istället för 2

Visste du att vi har en egen
skidbacke? Oavsett om du
är nybörjare, jibbare eller
slalomstjärna finns det plats
för dig i Brukets skidbacke.
Vi har en lift med två nedfarter
belägen omkring 500 meter
väster om Görvälns slott. Se
info om öppettider, skidskola
m.m. på jarfalla.se/bruket

Med humor blandat med allvar berättar
föreläsaren Kristina Henkel om genusfällor i
vardagen. Hon arbetar sedan 15 år tillbaka med
att utbilda pedagoger i förskolor och skolor om
jämställdhet. Kristina är författare till boken
Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2.
Föreläsningen är tisdagen den 13 februari
kl. 18.30 i Jakobsbergs folkhögskola, Folkhögskolevägen 1. Gratis inträde. Läs mer och
anmäler dig på jarfalla.se/100mojligheter

Det är inne att
träna ute
Håll nyårslöftet och prova
på våra utegym. Här kan du
träna upp din styrka genom
axelpress, sit-ups, pull-ups,
marklyft med mera. Läs mer
på jarfalla.se/utegym

Järfälla ishall 		
Måndag–torsdag
Kl. 12-14 utan klubba
Kl. 14-16 med klubba

Kallhäll ishall
Måndag–fredag
Kl. 10-13 med klubba
Kl. 13-16 utan klubba

Fredag 12.30-15.30
Skridskodisco

Lördag 11-13 utan klubba
Söndag 11-13 med klubba

Lördag kl. 12–14 med klubba
Söndag kl. 12–14 utan klubba

Du hittar alla öppettider på
jarfalla.se/ishall

Barnteater
Under februari finns möjlighet att se flera
föreställningar. Alla med fri entré. Först ut är
dockteaterföreställningen Petras prick med
Dockteatern Tittut. En pjäs om Petra som vaknar
en dag och upptäcker att en prick är borta. Du
hittar mer information och gratisbiljetter på
jarfalla.se/evenemang

10 februari - Petras prick, för barn 2-6 år.
Kl. 12 och 13.30, Viksjöträffen.
17 februari - Dansföreställning för barn från
4 år. Kl. 12 och 13.30, Viksjöträffen.
24 februari - Lazuz, Nycirkusföreställning
för barn från 6 år. Kl. 14 Järfälla kulturscen,
Mälarvägen 2.

Ansvarig utgivare: Per Rydén, Järfälla kommun, 2018

Stödgrupp
för barn
Känner du ett barn
vars föräldrar dricker,
tar droger eller mår psykiskt dåligt? Nu startar
en ny stödgrupp för barn
mellan 8 och 12 år.
Servicecenter ger svar

FRÅGOR OCH SVAR
Vilka parkeringsregler
gäller i Järfälla?
I Järfälla gäller datumparkering om inget annat anges.
I Barkarbystaden får du
endast parkera på anvisade
parkeringsplatser. Trafik
skyltar som visar var du får
parkera finns vid alla infarter
till kommunen. Läs mer på
jarfalla.se
Hur fungerar datumparkering?
Det är förbjudet att parkera
fordon under veckans alla dagar
mellan kl. 00.00-15.00 på:
• Vägsida med jämna adressnummer under dygn med
jämnt datum.
• Vägsida med udda adress
nummer under dygn med
udda datum.
Hur länge får jag ha bilen
på tomgångskörning?
I Järfälla får motorn gå på
tomgång i högst en minut.
Med undantag för fordon som
behöver hålla igång motorn
för att driva en anläggning.

Hur fungerar snöröjningen?
När det fallit cirka 5–7 cm
snö ska bussgator, viktiga
gång- och cykelvägar och
centrumytor vara snöröjda
inom 4–6 timmar, beroende
på temperatur och snöfall. Det
kan dröja över ett dygn innan
övriga vägar plogas.
Vem plogar på min gata?
Kommunen ansvarar för
snöröjning på de flesta gator,
men inte alla. På jarfalla.se/
vemplogar kan du se vilka
gator kommunen ansvarar för.
Varför ligger det kvar sopor i
mitt sopkärl efter tömning?
Under vinterhalvåret är det
vanligt att sopor fryser fast
i sopkärlen. Det beror på att
soporna är blöta när de läggs
ner i kärlet. När soporna fryst
fast försvåras tömningen.
För att undvika detta kan du
lägg tidningar i botten på kärlet. Ställ ut soppåsen och låt
den frysa till innan den läggs
i kärlet. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att
soporna inte fryser fast.

Ett barn som har krångel
i sin familj kan känna sig
ensam och maktlös. I våra
barnstödsgrupper träffar
han eller hon andra barn
som lever under liknande
förhållanden. Vi pratar,
delar erfarenheter, skriver
och ritar.
– Vi blandar allvar med
lek, säger Åsa Jennersjö,
gruppsamordnare. Hos
oss får barnet sätta ord
på sina känslor och öva
sig i att säga nej. Samtidigt startar vi en grupp
för barnets föräldrar. Där
berör vi samma teman
som i barngruppen.
Vi träffas 8-10 gånger
under våren.
Start onsdagen den
14 februari kl. 16.00-18.00
Ynglingavägen 5A, 2 tr
i Jakobsberg (Posthuset).
Anmälan skickas till
gruppverksamheten@
jarfalla.se
Läs mer på jarfalla.se/
stodgrupper. Deltagandet
är kostnadsfritt.

