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SAMMANFATTNING

syftet med webbenkäten  ”Bästa plat-
sen! - tyck till om Järfällas parker och 
friområden” var att de som bor, arbetar 
eller går i skolan Järfälla skulle få möjlig-
het att tycka till om kommunens parker 
och friområden. Resultatet visar på var 
respondenterna upplever kvaliteter och 
kommer att utgöra underlag för kommu-
nens arbete med grönplanen.

Webbenkäten hade öppet för synpunkter 
mellan 10 oktober - 31 maj 2018. Då fanns 
möjligheten att markera en favoritplats 
och beskriva dess kvaliteter samt berätta 
hur parker och friområden kan bli mer 
attraktiva och användbara. 

Vilka svarade

Av de som svarade på enkäten var en majoritet 
boende i Järfälla kommun, 95%. Av dem angav 
24% av de var boende i Viksjö, 15% i Jakobsberg, 
13% i Barkarby-Skälby, 9% i Barkarbystaden, 
6% i Kallhäll-Stäket och endast 1% i Veddesta.

Könsfördelningen bland de som svarade var 
60% kvinnor, 39% män och 1% annan, vilket är 
en vanlig fördelning i denna typ av enkät. 

Åldersfördelningen bland de svarande var 

utspridd men med en överrepresentation av 
kommuninvånare i åldersgrupperna 30-39 och 
40-49. Bristen på svarande i åldersgruppen 
10-19 år ledde till riktade insatser mot 
sjätteklasserna i kommunens grundskolor. 
Detta resulterade i 119 ytterligare svar som 
redovisas en egen sammanställning.

Kvaliteter
Enligt svaren i enkäten är naturupplevelse , lugn 
& ro, promenader samt lekplats och naturlek de 
mest förekommane kvaliteterna i kommunens 
parker och friområden. Få angav dock bra  
sittplatser, evenemang och kultur eller odling 
som värden som existerar på platserna idag. 

Den bostadsnära naturen används dagligen i 
högre utsträckning än större friområden som 
besöks ett par gånger i veckan/månaden.

Utvecklingspotential
På frågan om vad som kan förbättras i Järfällas 
parker och friområden var majorieteten av 
svaren fördelade på följande temaområden; 
bättre underhåll och renhållning, mer 
aktivering av platser samt att bostadsnära 
grönytor ska bevaras. Svaren visar tydligt att 
grönstukturen i Järfälla är en identitetsbärare 
och en stor anledning till att invånare väljer att 
bosätta sig i kommunen. Ålsta park, Barkarbystaden



1. INLEDNING Foto: Rosie Alm
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I samband med arbetet av en ny grönplan 
i Järfälla kommun har Spacescape blivit 
tillfrågade att ta fram en webbenkät med 
kartverktyg.

Syfte
Syftet med webbenkäten var att de som bor, 
arbetar eller går i skolan Järfälla skulle få 
möjlighet att tycka till om kommunens parker 
och friområden. Svaren ger kunskap om 
upplevda kvaliteter, användningsområden och 
förbättringspotential. På så vis kommer resultat 
sedan att utgöra underlag för kommunens 
arbete med grönplanen.

Webbenkäten ”Bästa platsen! - Tyck till om 
Järfällas parker och friområden” (http://
dialog.spacescape.se/jarfalla/) hade öppet för 
synpunkter mellan 10 oktober - 31 maj 2018. Då 
fanns möjligheten att markera en favoritplats 
och beskriva dess kvaliteter samt berätta hur 
parker och friområden kan bli mer attraktiva 
och användbara. 

Enkäten resulterade i totalt 381 plats-
beskrivningar, vilket är en relativt låg 
svarsfrekvens i relation till tidigare genomförda 
dialoger. 

BAKGRUND OCH SYFTE

Enkäten resulterade i totalt 381 platsbeskrivningar. 

tidigare genomförda webbenkäter
Bergen 1803 svar , ca 90 svar/vecka (20 veckor)

Örebro 1730 svar, ca 108 svar/vecka (16 veckor) 

Sollentuna 810 svar , ca 60 svar/vecka (14 veckor)

Täby 716 svar , ca 100 svar/vecka ( 7 veckor)

Lidingö 605 svar , ca 40 svar/vecka (14 veckor)

Hagsätra-Rågsved 567 svar, ca 57 svar/vecka (10 veckor)

Skärholmen 476 svar , ca 95 svar/vecka (5 veckor)

Linköping 449 svar , ca 45 svar/vecka (10 veckor)

Bergshamra 306 svar , ca 50 svar/vecka (6 veckor)

Hagalund 216 svar, ca 35 svar/vecka (6 veckor)

Figur 1 - Resultat från tidigare genomförda enkäter.
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enkäten utformades så att responden-
terna kunde välja att beskriva favoritplat-
serna med hjälp av 12 förvalbara katego-
rier (se till höger). De fick även möjlighet 
att utveckla beskrivningen i fritext och 
besvara hur de tyckte att Järfällas parker 
och friomåden kan förbättras samt ange 
hur ofta de använder platsen. 

enkäten marknadsfördes via kommunens 
hemsida och i sociala medier. Bilden 
nedan visar hur enkäten bl.a. marknads-
fördes via kommunens twitter-konto.

WEBBENKÄTENS UTFORMNING
Enkätens utformning

1. Vad gillar du med platsen?

• naturupplevelse

• Blommor

• lugn och ro

• promenader

• lekplats/naturlek

• träning

• Vinteraktiviteter

• picknick och kalas

• Bra sittplatser

• Mötesplatser och folkliv

• Odling

• tryggt

• annat

2. Berätta mer om vad du tycker om platsen 

(fritext)

3. Berätta om hur du tycker att Järfällas 

parker och friområden kan förbättras 

(fritext)

4. Hur ofta använder du platsen idag?

• Varje dag

• ett par gånger i veckan

• ett par gånger i månaden

• Mer sällan än en gång i månaden

Kommungränsen var områdesavgränsning-
en i enkäten.



2. VILKA SVARADE PÅ ENKÄTEN? Foto:  Järfälla



Vilka svarade på 
enkäten?

Av de som svarade på enkäten var en majoritet 
boende i Järfälla kommun, 95%. 10% angav 
att de arbetar i kommunen och 11% att de är 
föräldrar till barn som bor hemma. 6% beskrev 
sig också som hundägare.

Bland de boende angav 24% av de var boende i 
Viksjö, 15% i Jakobsberg, 13% i Barkarby-Skälby, 
9% i Barkarbystaden, 6% i Kallhäll-Stäket och 
endast 1% i Veddesta.

Könsfördelningen av de som svarade var 60% 
kvinnor, 39% män och 1% annan. 

Åldersfördelningen bland de svarande var 
utspridd men med en överrepresentation av 
kommuninvånare i åldersgrupperna 30-39 och 
40-49 år. 

För att väga upp den dåliga spridningen i ålder 
och erbjuda ungdomar en möjlighet att påverka 
sin närmiljö genomfördes en riktad  insats mot 
grundskoleklasser där sjätteklassare under 
platsbesök ombads besvara enkäten. Under 
besöken introducerades syftet med enkäten, 
den kommande grönplanens funktion och 
tillfället som en möjlighet att använda sig av 
sin demokratiska rätt och skyldighet.

Detta resulterade i 119 ytterligare svar som 
redovisas i en egen sammanställning.
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Figur 3 - Åldersfördelning i procent bland svaren på 
webbenkäten. 

Figur 5 - Könsfördelning mellan svaren på webben-
käten i procent.
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Hur ofta använder du platsen 
idag?

Av de svarande angav majoriteten att de 
använder sina favoritplatser ett par gånger i 
veckan (39%) följt av ett par gånger i månaden 
(30%). 

I var femte svar beskrev respondenterna att 
platsen används varje dag medan 12% beskrev 
att de använde den markerade platsen mer 
sällan än en gång i månaden. 

Svaren kopplat till geografisk placering gör det 
tydligt att de dagliga besöken görs i bostadsnära 
natur och parker samtidigt som de utflykter 
som görs ett par gånger i veckan/månaden 
görs både i den bostadsnära naturen och i de 
större friområdena.
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3. POPULÄRA PLATSER & KVALITETER
Foto:  Övrig fotograf/Järfälla
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tRYGGt

MÖtesplats OCH FOlKlIV

BRa sIttplatseR

eVeneManG OCH KUltUR

ODlInG

KVALITETER IDAG

Enligt enkäten är de mest populära kvaliteterna 
i kommunens parker och friområden 
naturupplevelse , lugn & ro, promenader samt 
lekplats och naturlek. Få angav bra sittplatser, 
evenemang och kultur eller odling som kvaliteter 
som existerar på platserna idag. Se figur till 
höger för de mest förekommande kvaliteterna i 
beskrivningarna av favoritplatserna.

Flera kvaliteter kundre användas för att 
beskriva samma plats varför tabellen till höger 
inte skapar en total på 100%.

På följande sidor visas de olika kvaliteterna 
i kartor över kommunen och det följs av en 
redovisninga v favoritplatserna för respektive 
kommundel.
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Kallhällsparken. Foto: Lars Hellman, Järfälla kommun



LUGN & RO PROMENADER

TRÄNING PICKNICK & 
KALAS
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I Barkarbystaden markerades 15 
favoritplatser

av de 15 platsmarkeringarna i Barkarbysta-
den handlade beskrivningarna främst om 
Flygplansparken, Kyrkdammen, Järfälla 
kyrkogård, Barkarby flygfält, Herrestasko-
lans bollplan, Järvafältet och lilla skogen i 
Kyrkbyn.

BARKARBYSTADEN

Om Kyrkdammen

”Jag tycker det är en underbar plats för 

rekreation. Att bara sitta o titta på änderna 

ger mig ro i denna lilla oas kyrkdammen 

vid järfälla kyrka.” 

Man, 60-69 år

”Lugn behaglig plats fri från 

Barkarbystadens stress. Bra fågelliv lyfter 

platsen.” 

Man, 40-49 år

Om Lilla skogen i Kyrkbyn

”Lagom litet skogsparti att gå runt. Ofta 

huserar rådjur i snåren. Man kan få se 

älg borta vid runstenskullen, och hare 

naturligtvis, ibland räv. Fågelkvitter och 

vackra blåsippor på vårkanten. Stigar som 

fått vara bara promenadstigar med diken 

och ängar runt minner om hur det var på 

landet förr. Vilda nypon ser man inte så ofta 

i förorten men här växer de.” 

Kvinna, 40-49 år

Kyrkparken/-dammen

Flygplansparken

Herrestaskolan

Kyrkparken. Foto: Lars Hellman, Järfälla kommun
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JAKOBSBERG
Om Kvarnbacken

”...Här har det varit midsommarfirande och Valborgsfirande 

i många år. Vänligen återuppta det. Parken används även av 

skolbarn och förskolebarn och det är ju jätteviktigt.” 

Kvinna, 60-69 år

”...Platsen har en drömsk kvalitet både för vuxna och barn 

och behöver inte utvecklas. Höga gamla träd inklusive 

gamla fruktträd nära gamla kvarnens plats, fina ekar och 

höga täta buskar. Otroliga pulkabackar/snowracerbackar 

som fungerar bra för barn att även åka skidor i...” 

Man 30-39 år

Om Berghemsskogen

”Fantastisk lekplats med vindpinade träd, hällar, stora 

stenar. Perfekt för lek och utflykter. Pulkabacke på norra 

sidan.” 

Kvinna, 50-59 år

”Fin nära liten skog tillräckligt stor och har ekorrar harar 

rådjur fåglar. En lisa för själen.” 

Kvinna, 50-59 år

Om Görväln

” En oas så nära där jag bor. Skogen, stigarna, ängarna 

och vattnet vid Görväln området är oerhört viktigt för 

återhämtning i vardagen, både fysiskt och psykiskt.” 

Kvinna, 50-59 år

” Bästa platsen, här finns djur, natur, musik och kultur. En 

lisa för själen, alltid något att göra för hela familjen.” 

Kvinna, 60-69 år

I Jakobsberg markerades 45 fa-
voritplatser 
 
av de 45 platsmarkeringarna i Jakobsberg 
handlade beskrivningarna främst om 
Berghemsskogen, Kvarnbacken, Riddar-
backen och platser i Görväln.

Görväln

Berghemsskogen

Kvarnbacken

Riddarparken
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KALLHÄLL-STÄKET

Om Kallhällsparken

” Jättefin rastplats för hundar med fin kringliggande 

park” 

Kvinna, 40-49 år

”Det är fridfullt, lugnt och man ser hundar. Det finns 

inte många platser som man inte har byggt på men det 

här är en plats där man ser naturen mer och det är inte 

mycket ljud från bygge.” 

Kvinna, 10-19 år

Om Kallhällsspåret

”Rogivande, promenader och träning” 

Kvinna, 40-49 år

Om Kallhällsbadet

”Så vackert, både på sommaren och vintern.” 

Kvinna, 30-39 år

Om Görväln

”Det är bra utsikt mot vattnet och väldigt fin 

solnedgång. Detta är ett bra exempel - sittplatser och 

liknande som smälter in i naturen. Även låta skog 

vara kvar, utan att den ska bli avhuggen på många 

ställen av vägar och hus. Man måste kunna få komma 

bort från staden, bilarna och vägarna - det är i alla fall 

därför jag vistas i skogen.” 

Man, 20-29 år

I Kallhäll-Stäket markerades 35 
favoritplatser 
 
De 35 favoritplatserna i Kallhäll-stäket 
beskrev främst Bolindervallen, Kallhälls-
parken, ny grillaplats i Görväln, Kallhäll-
parken och Kallhällsbadet.

Bolindervallen

Kallhällspakren

Kallhällsspåret/Görväln
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VIKSJÖ

I Viksjö markerades 108 favorit-
platser 
 
av de 108 platsmarkeringarna i Viksjö pla-
cerades majoriteten i Fastebolskogen (som 
tidigare varit akutell för bostadsexploate-
ring) följt av lundskogen, sandviksbadet, 

Gåseborg.

Om Fastebolskogen

”Vacker gammal skog med månghundraåriga träd, stor äng där 

idrottsaktiviteter äger rum, stort liljekonvaljfält, tystnad, lättgånget 

även för mig med rollator, ingen trafik så barnen och ungdomar kan få 

utlopp för all den energi de har. Ett allaktivitetsområde för alla” 

Kvinna, 70-79 år

”Härligt med ett mindre skogsområde så nära hemmet, för 

hundpromenader på kvällen. Känns otryggt att gå till Görvälns-området 

på kvällstid...” 

Kvinna, 40-49 år

” Det är en oas, här kan man finna mycket, rävar, rådjur, grävlingar, harar 

för att inte nämna alla de fåglar man kan se här.” 

Man, 40-49 år

Om Lundskogen

” Många barn som leker här. Vill man ha lite lugn och ro från hemmet kan 

man gå högst upp och sätta sig på en klipphäll eller sten.” 

Man, 30-39 år

Om Gåseborg

” Fin klättring. Lugn och ro. Tyst. Bevarade gamla ekar. Ostört läge” 

Man, 40-49 år

Om Hummelmora hage

”Älskar hela området runt Hummelmora hage, sandviksbadet och 

gåseborg. Att ha Mälaren så nära är en stor glädje. Det finns gott om fina 

promenadvägar där.” 

Kvinna, 40-49  år

GRODPARKEN

” Lek både sommar och vinter. Det finns 

pulkabackar och isbana på vinter. Eldplats. 

Inbjudande till lek och sammankomster 

både i lekparken och på ängen bredvid. 

Vilket används mycket för skolan och 

barnfamiljer”

” Fastebolskogen/ gräsängen / Grodparken 

är ett tillsammans ett koncept som ger 

glädje. Det vore idiotiskt att ta bort den 

kommunala sevice som konceptet ger. 

Om man skulle ta bort skogspartiet så 

försvinner ca: 20% av skogspartierna 

som nyttjas inom Viksjö. Gräsängen är 

det väkdigt ont om och att ta bort den vore 

nästan en kriminell handling.”

Fastebolskogen

Gåseborg

Lundskogen

Sandviksbadet
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VEDDESTA

Om Skälbyparken

”Härliga öppna ytor utan biltrafik, midsommarfiranden, Skälby marknad, lekplats, café.” 

Kvinna, 30-39 år

”Promenadstråk! En plats för lek för små barn. Intensiv användning vid terminsslut med 

picknickar och brännboll. Kvällshäng och grillning för ungdomar. Pulkabackar på vintern.” 

Kvinna, 40-49 år

” En samlingspunkt i Skälby” 

Kvinna, 60-69 år

Om Vålbergaskogen/-parken

”Skogen ligger bredvid mitt hem. Gillar att kunna gå ut i skogen utan att först ta bilen. Där 

finns massor med blåsippor och blåbär.” 

Kvinna, 50-59 år

”Skogen är liten men mysig, en liten oas för oss som bor i närheten och man ser ofta 

närliggande förskolor i skogen, de räknar kottar och skriver namn med pinnar och en massa 

annat bus. Mycket härliga skratt att få ta del av!” 

Kvinna, 40-49 år

” I Vålbergaskogen finns ett nästan bortglömt elljusspår och en jättefin fotbollsplan med 

belysning. Både spåret och planen borde kunna utnyttjas i större utsträckning om de 

uppmärksammades och gjordes mer tillgängliga och med arrangerade aktiviteter” 

Kvinna, 30-39 år

Om Vega-/Växthusskogen

”Blåbär och ungarna älskar att gå och leta kottar, stenar och allt möjligt som finns i skogen.” 

Kvinna, 30-39 år

I Veddesta markerades 110 favo-
ritplatser 
 
av de 110 platserna som markerades i 
Veddesta handlade en majoritet om skäl-
byparken följt av strömvallen, Vega-/Växt-
husparken, Brända skogen, Vålbergapar-
ken och apolloskogen. 
 
Veddesta fick flest platsmarkeringar trots 
att endast 1% av de svarande var bosatta 
där.

Vålbergaparken/skogen

Vega-/växthusskogen

Skälbyparken

Brända skogen

Strömvallen

Apolloskogen



4. HUR KAN JÄRFÄLLAS PARKER 
OCH FRIOMRÅDEN FÖRBÄTTRAS?

Foto:  Anna Gradén, Järfälla



på frågan om vad som kan förbättras 
i Järfällas parker och friområden var 
majorietetn av svaren fördelade på följande 
temaområden; bättre underhåll och 
renhållning, mer aktivering av platser samt 
att bostadsnära grönytor ska bevaras.

Underhåll och renhållning

• Bättre belysning längs promenad- och 
cykelstråk samt vid utegym.

• Bättre renhållning då flera beskriver problem 
med nedskräpning.

• Fler sittplatser.

• På ett antal platser upplevs dåligt underhåll 
och att ex. dammar tillåts växa igen. Därför 
efterfrågas bl.a. gallring och att platserna 
hålls efter.

”Jag önskar också att det plockas skräp i 

våra friområden några gånger om året. ” 

Kvinna, 30-39 år

”Det är en trevlig park egentligen om den 

sköttes bättre. Går där flera gånger i veckan 

med hunden.”  

Kvinna, 50-59 år

”Generellt undviker jag de anlagda 

parkerna nära centrum då jag upplever 

att de är otrygga platser och tillhåll för 

missbrukare och mycket skräp.”  

Kvinna, 30-39 år
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”Jag tycker de ska rensas på sly och skräp 

vilket det har gjorts här i mitt närområde 

och det blev en stor skillnad.”  

Kvinna 40-49 år

”Tyvärr skräpas det ner en hel del. Mer 

papperskorgar i parkerna behövs, de bör 

också tömmas ofta.” 

Kvinna, 50-59 år

”Det finns många papperskorgar, men det 

vore bra med särskilda hundlatriner med 

lock att slänga påsen i. Papperskorgar vid 

samtliga busshållplatser.”  

Kvinna, 50-59 år

”Bättre belysning på gymmet kvällstid, 

idag finns bara en lampa, mer och bättre 

belysning skulle göra miljön tryggare på 

kvällen. Fortsätt även gärna att utveckla 

utegymmet med fler redskap.”  

Man, 20-29 år

Foto:  Anna Gradén, Järfälla
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”Borde finnas fler parker av detta slag 

som både innehåller naturlek och anlagd 

parklekmöjlifjeter i otrafikerade miljöer så 

det är tryggt för barn att leka.”  

Kvinna, 40-49 år

”Lekplatser, belysning och information på 

hemsidan.” 

Kvinna 30-39 år

”Många delar av Järfälla är så glest 

bebyggda så att det inte finns underlag ens 

för en pizzeria eller snabbköp eller andra 

ställen där man träffar folk. Då blir den 

lokala lekplasten superviktig som social 

mötesplats. Så vi som bor nära skogen vill 

även ha ordnade platser såsom lekplatser 

där man spontant kan träffa andra och även 

lära känna fler i närområdet.”  

Kvinna, 40-49 år

”Vägen till områden måste vara bättre. 

Bättre skyltar redan från centralorterna...

Bättre Kafé och utöka servicen på Ängsjö 

gård. Kräv att arrendatorn av Görvälns slott 

har ett kafé för ex promenadgäster...” 

Man 40-49 år

”Jättekul med gym och styrketräning, vid 

skateboardanläggningen vid Grodparken i 

Viksjö. Mer sånt! Bra belysning på samtliga 

cykel och gångvägar är önskvärd..”  

Kvinna 50-59 år

Aktivera; mer lek och motion

• Fler aktivitetsplatser för äldre barn och 
ungdomar.

• Fler lekplatser för barn i olika åldrar. 

• Förbättrade motionsspår och bollplaner.

• Satsningar på utegym och skateparker 
uppskattas och fler liknande initiativ 
uppmuntras.

• Flera beskriver kombinationen mellan orörd 
natur och integrerade programmerade 
element som en kvalitet i Järfälle, ex. små 
anlagda grillplatser i Görväln.

• Gör det lättare att ta sig till de större 
friområdena genom att hantera barriärer 
som järnvägsspår och större bilvägar utgör.

”Scenen vid Görväln behöver förbättras 

med en takskydd och väggar för de som ska 

uppträda. Kan byggas bakåt från scenen 

sätt. Det finns efterfrågan på litet cafe vid 

ladugården där djuren är. Slottet är för dyra. 

Flera fasta bänkar till besökande som vill 

picnicka.”  

Kvinna, 60-69 år

”Mer aktiveter för barn och ungdomar. Ta 

vara på naturen!”  

Kvinna, 40-49 år

” Inspirera till lek som är fantasifulla både 

för stora och små.” 

Kvinna, 40-49 år Foto:  Michael Nasberg
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Bevara

• Många uttrycker oro för att bostadsnära natur 
ska försvinna och det beskrivs som en stor 
anledning till att många valt att bosätta sig 
i området.

• En stor andel av favoritplatserna markerades 
i bostadsnära natur som de senaste 
åren utretts för bostadsexploatering. Ex. 
Fastebolskogen och Välbergaskogen. Detta 
kan tyda på att boende upplever att de måste 
”försvara” värdefulla rekreationsvärden i 
deras direkta närmiljö.

”Sluta bygg bort våra grönområden, 

det är mycket därför som vi flyttade hit 

till Viksjö. Vi är många som inte gillar 

bygghetsen i kommunen. Ingen har frågat 

oss kommuninvånare om vi vill få hit 

tunnelbanan till Järfälla heller.”  

Man, 40-49 år

”Bygg inte på varenda tomyta! Lyssna på 

folk som bor där! Ta inte bort befintliga 

skogar. Förbättra belysning i parker och 

investera på flera sitplatser.”  

Annat 40-49 år

” Inspirera till lek som är fantasifulla både 

för stora och små.” 

Kvinna, 40-49 år

”Det allra viktigaste är att inte bygga bort 

de sista friområdena som finns utan ta 

hand om dessa så att Järfälla får fortsätta 

ha kvar mycket grönt! Många flyttar till/bor 

i Järfälla just för närheten till naturen men 

många av våra politiker verkar ha missat 

detta och det är verkligen synd. Planer på 

att bygga i stora delar av Vålbergaskogen 

finns tex. Det skulle vara mycket sorgligt 

om skogen blev till höghus eftersom platsen 

idag används flitigt av både privatpersoner, 

skolor och förskolor...” 

Kvinna, 30-39 år

”Sluta nagga grönområden i kanten och 

sluta bygga så mycket i Järfälla. Många 

av oss som valt att flytta hit har gjort det 

för grönskans och lugnets skull. Annars 

hade vi köpt lägenhet inne i stan eller 

Sundbyberg istället.”  

Man, 40-49 år

”Parker och naturområden bör skyddas 

från exploatering helt. Våra barn och deras 

barn ska kunna springa och leka och ha det 

tryggt där. Otryggheten har dessvärre ökat 

i våra parker så man bör anlita vaktbolag 

för att rondera så att kvinnor och barn 

ska känna sig trygga. Två nyckelord är 

Miljö och trygghet. Detta bör lyftas på 

dagordningen i kommunfullmäktige” 

Man, 40-49 år Foto:  Anna Gradén, Järfälla
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