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JÄRVAFÄLTET oM 50 Åna
- ett visionsseminarium

Tid:27 augusti 1999 Plats: Eggeby gård

Kring Järvafältet planeras en rad stora exploateringar: vägbyggen, fritidsanläggningar, forskningslokaler,
bostäder m m - de flesta mycket omdebatterade och kontroversiella. 1g9g presenterade länsstyrelsen ett
förslag till naturreservat "lgelbäckens dalgång" som kritiserats både för att både vara alltför omfattande
och alltför tamt. Kraven på att restaurera området; förbättra möjligheterna för friluftslivet, öka
vattentillgången i lgelbäcken, ta bort flygfältet i Barkarby, få bort barriärer vid vägar och järnvägar, minska
bullret och intrången, växer. En plan för områdets "avexploatering,,behövs. Vem som ska ansvara för och
finansiera den långsiktiga hävden och skötseln av området är till stora delar oklart.

Att Järvafätet är en fantastisk resurs för norra Storstockholm är de flesta medvetna om, men om
planeringen sker kortsiktigt och med begränsade perspektiv där alla drar åt olika håll är risken stor att
denna resurs förslösas. Dagens planeringsarbete tar sikte på de närmaste 5-10 åren - men bestämmer
samtidigt hur det kommer att se ut om 40, 50 eller 100 år.

För att få en bra lösning på riktigt lång sikt krävs att de kortsiktiga besluten baseras på en långsiktig
vision. Utan en sådan långsiktig id6 är risken stor att området kommer att utvecklas, exploateias oäh
fcjrstöras på ett sätt som egentligen ingen önskar sig.

I ett försök att få till stånd en satsning på en långsiktig positiv vison för Järvafältet där syftet är att så långt
mi;ligt förena Ce olika anspråti som finns inbjuder Naturskytldsforeningen i Stockholms län tili

vrstoN .tÄRvRrÄlrer - oM 50 ÅR?
Ett visionsseminarium på Eggeby gärd 27 augusti 1g99

Preliminärt program
09.00 lnledning
09.05 Natur i stadens närhet - den stor utmaningen

Urban Emanuelsson, föreståndare for Centrum för biologisk mångfald (Uppsala
universiteVSveriges Lantbruksun iversitet)
Vision Järvafältet - om S0 år?

09.30 Vägverket - Kerstin Ortengren, projekfledare
09.50 Järfälla kommun - Mikael Freimuth, kommunalråd (m)
10.05 Stockholms stad - Mikaet Södertund, stadsbyggnadsborgarråd (m)
10.20 Sundbybergs stad - Ove Holmberg, kommunalråd (s)
10.35 Solna stad - Anders Gustäv, kommunalråd (m)
10.50 Fikapaus
1 1 .10 Länsstyrelsen - Björn Risinger, miljövårds- och plandirektör
1 1.30 Naturskyddsföreningen - Magnus Nilsson, Naturskyddsföreningen i Stockholms län11.45 Diskussion
12.45 Lunch
14.00-15.30 Redovisning/diskussioner i fält

Troligen tre "statione/': Eggeby gård, Hästa, Kymlinge/överjärva

Definitiv inbjudan med slutgiltigt program mm kommer i början av augusti. Frågor kan ställas till Marie
Halldin eller Magnus Nilsson, tfn 644 5270.
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