
Naima Ali tycker om att laga mat tillsammans med kompisarna på SFY kök.
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En sommar med något för alla
Oavsett hur du ska spendera sommaren hoppas  
jag att du hinner njuta av det somriga Järfälla.  
Här finns något för alla. 

För många innebär sommar semester eller lov, för andra arbete;  
inte minst för de över 2000 unga som fått jobb genom vår sommar-
jobbsgaranti. Min förhoppning är alla Järfällabor oavsett livssituation  
ska kunna ta del av något av som Järfälla erbjuder i sommar. Det är 
en hel del. Se på Parkteatern, gå på konsert eller konstutställning på 
biblioteken. Se VM-matcher på storbildsskärm utomhus med grannar 
och bekanta. Ta ett dopp i Mälaren eller ströva i Görvälns naturreservat. 
Förhoppningsvis stöter vi på varandra i vår vackra sommarkommun!

Claes Thunblad (S)
kommunstyrelsens ordförande

Nytt torg i Kallhäll
Nu visar vi upp nya torget i Kallhälls centrum.  
Välkommen på invigning den 21 juni klockan 16.00.  
Somriga festligheter utlovas.  

Kallhälls centrums nya torg heter Gjutartorget och ska 
äntligen invigas. Förutom att platsen nu blir mer tillgäng-
lighetsanpassad och har en öppnare torgyta kommer vi 
få se en ny fontän, ett nytt konstverk, en dricksvatten-
pump och många fler förbättringar.

Blir du utvald?
I augusti får 1 600 slumpvis utvalda Järfällabor chansen 
att svara på frågor om kommunens service i den så  
kallade Medborgarundersökningen som kommunen gör 
ihop med Statistiska centralbyrån (SCB). Om du är en av 
de utvalda hoppas vi du tar chansen att påverka genom 
att svara på enkäten.

Svenska språket i grytan
På SFY kök på Järfälla Lärcentrum läser invandrare till 
köksbiträde eller kock parallellt med svenskstudierna. 
Inom ett år har två av tre fått arbete.

I ett rymligt träningskök jobbar ett tjugotal vuxna elever 
med att hacka, koka, grava och bryna. De läser noggrant 
recepten och skojar glatt med varandra. Läraren ger tips 
och svarar på frågor. 

Eleverna kommer från olika delar av världen och läser nu 
SFY kök på Järfälla Lärcentrum, en kombinerad yrkes- och 
svenskutbildning för invandrare. 

- Jag gillar att laga mat! Jag vill bli kock och öppna  
restaurang, säger Naima Ali från Somalia, som är i färd 
med att filea en rå lax. Tillsammans med några kamrater 
ska hon tillaga inkokt lax med örtsås, en rätt som de alla 
tycker är svåruttalad.

På schemat står både teoretiska kurser som hygien  
och råvarukännedom, samt matlagning och svenska för 
invandrare. Två dagar i veckan praktiserar eleverna på 
restaurang eller i storkök. Efter en termin blir de köks-

biträden och många får jobb direkt efter utbildningen. 
Andra väljer att läsa vidare på termin två, som ger 
kockexamen.

-Språkinlärningen stärks av att vi jobbar praktiskt med 
det som intresserar eleverna. Det är fantastiskt hur 
snabbt de utvecklas, säger köksläraren Lotta Hellblom.
Snart är det dags att samla klassen och avnjuta en 
vällagad lunch.


