
Inbjudan ti[ visionsseminarium

i Stoclrholms län JÄRVAFÄLTET oM 50 ÅR?
Tid: Fredagen27 augusti 1999 Plats: Eggeby gård

Kring Jåirvafiiltet planeras en rad stora exploateringar: viigbyggen, fritidsanläggningar,
forskningslokaler, bostäder m m - de flesta mycket omdebatterade och kontroversiella. 1998
presenterade liinsstyrelsen ett ftirslag till naturreservat "Igelbäckens dalgfuig" som l«itiserats både
fiir att både vara alltftir omfattande och alltftir tamt. Kraven på att restaurera området; ftirbätha
möjligheterna fiir friluftslivet, öka vattentillgången i Igelbäcken, ta bort flygftiltet i Barkarby, få bort
barriåirer vid vägar och j?irnvägar, minska bullret och intrången, växer. En plan ftir områdets
"avexploatering" behövs. Vem som ska ansvara fiir och finansiera den långsiktiga hävden och
skötseln av området är till stora delar oklart.

Att Jåirvafiiltet är en fantastisk reflrs ftir nora Storstockholm tir de flesta medvehra om, men om
planeringen sker kortsiktigt och med begråinsade perspektiv diir alla drar åt olika håll ?ir risken stor
att denna resurs fiirslösas. Dagens planeringsarbete tar sikte på de niirmaste 5-10 åren - men
beståirnmer 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 lfurgsiktig
vision. Utan en sådan langsiktig ide är risken stor att området kommer att utvecklas, exploateras och
ftirstöras på ett sätt som egentligen ingen önskar sig.

I ett ftirsök att fil till stärd en satsning på en långsiktig positiv vision ftir Jiirvafiiltet diir syftet så
äir alt-fiirena de qlika_anspråk*s_om_finns, ffiuderNaturskyddsftireningen-i§_tockholms

liin tifl Visionsseminarium och diskussion - progftlm, se andra sidan.

Eggeby gård
... ligger på Jiirvafiiltet. Enklast tar man sig dit med tururelbana, station Tensta och promenerar, eller
E 18 till avtagsvägen mot Tensta, vid Daisy's, och svänger under E18, ut mot gården. Parkering
finns mitt emot stallet, till höger.

En matig soppa med smörgås till lunch och ett fiirmiddagsfika kommer att finnas till ftirsäljning på
gårdens caf6. Beråiknad kostnad cirka 70 1« inklusive båda. Betalas på platsen.
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E-post Tel arb

Posta din anmälan senast den 18/8 till Naturskyddsft)reningen!

tr Jag kommer till visionsseminariet 2718 1999 tr Jag önskar mat till självkostnadspris 70 1«
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vISIoN rÄnvar.,irrnr - oM so Ånr
Ett visionsseminarium på Eggeby gård
fredagen den27 augusti 1999

09.00

09.0s

ockhil§
Inledning

Natur i stadens närhet- den stor utmaningen
Urban Emanuelsson, ftirestfuidare ftir Centrum ftir bioiogisk mangfald (Uppsala
universitet/Sveri ges Lantbruksuniversitet)

Vision Järvaliiltet- om 50 år?
09.30 Vägverket - Kerstin Örtengren, projektledare
09.50 Jiirfiillakommun-Mikael Freimuth, kommunalråd (m)
10.05 Stockholmsstad-MikaelSöderlund,stadsbyggnadsborgarråd(m)
10.20 Sundbybergs stad-Ove Holmberg, kommunalråd (s)
10.35 Solna stad-Anders Gustäv, kommunalråd (m)
10.50 Fikapaus
1 1.10 Låinsstyrels Björn Risinger, miljövårds- och plandirektör
i 1.30 Naturs§ddsftireningen-Magnus Nilsson, Naturs§ddsftireningen i Stockholms liin
11.45 Diskussion
12.45 Lunch
1 4. 00- I 5.30 Redovisningidiskussioner i fiilt

på tre "stationer": Eggeby gård, Hästa, Kyrnlinge/Öve{rirva

Frågor kan ståillas till Marie Halldin, tfil 64416 05 eller Magnus Nilsson, tfil 644 52 70.
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Frankeras ej
SNF betalar
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Naturskyddsföreningen i Stockholms län

SVARSPOST 110517200
110 04 Stockholm
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