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Verksamhetsberättelse för föreningen Järva Folkets Park 2013

Styrelsen för föreningen Järva Folkets Park lämnar härmed följande redovisning för 2013.
*) Social ekonomi
Föreningen Järva Folkets Park tillhör Folkets Hus och Parkers riksorganisation, FHP, vilken består
av ca.150 Folkparker och ca 650 Folkets Hus. Alla Folkets Park har tillsammans ca 12 miljoner
årsbesök och Folkets Hus ca 35 miljoner årsbesök. Riksorganisationen är en intresse-kunskapsbransch och arbetsgivarorganisation och kan erbjuda professionell hjälp och attraktiva
kulturarrangemang.
Föreningen Järva Folkets Park har bedrivit verksamhet på Eggeby Gård i ca.36 år och har sedan
1986 hyresavtal med Stockholms stads på samtliga byggnader vid Eggeby Gård. Alla byggnader
har under åren underhållits av föreningen, helt med ideella krafter, och är nu i gott skick. Avtalet
med Stockholms stad fastslår att staden ska stå för det yttre underhållet och föreningen för det inre
underhållet.
Järva Folkets Parks mål är att driva en ”gränslös folkets park” med betoning på att det är folkets
park, i första hand för de som bor i närområdet. Boende i närliggande stadsdelar uppskattas till ca.
60 000 personer. Folkparken, som är den enda i norra Stockholm, ska vara fri från hindrande
staket samt vara öppen och tillgänglig för allmänheten dygnet runt. Parken är en naturlig
samlingsplats för alla åldrar och för människor med olika bakgrunder och kultur, en idealisk plats
för integration mellan olika folkgrupper. Parken har utvecklats som föreningen har tänkt och är
idag en naturlig mötesplats för många människor. Parkens verksamhet är i ständig utveckling så
att gamla och nya grupper av besökare blandas. Med hänsyn till ekonomin kommer lokaler och
Folkets Park att fortsättningsvis marknadsföras så att ökad konferens- och festuthyrning kan ske.
Målsättningen är att ökade intäkter ska investeras tillbaka i Järva Folkets Park i första hand för
underhåll, inventarieinvesteringar och utökad och utvecklad kulturverksamhet för framförallt
barn- och ungdomar. Eftersom föreningen tillhör en 100-årig riksorganisation med kompetens och
erfarenhet, kan vi utvecklas med stöd av andra folkparker och dess verksamheter som föreningen
kan dra nytta av erfarenhetsmässigt. Samarbete sker framförallt kring barn- och ungdomskultur, då
föreställningar kan köpas upp till ett fördelaktigt pris.
Teaterladan kan nyttjas för ca.200 personer till teater, dans, möten och konferenser samt
festuthyrning. Ett konkret samarbete med andra arrangörer, och i egen regi sker med barnkultur,
både dagtid för förskolor och skolor samt kvällar och veckoslut för allmänheten. Järva Folkets
Park vill utvecklas i samarbete med föreningar, stadsdelsnämnder och andra brukare så att parken
kan fortsätta vara en naturlig och omistlig mötesplats.
För föreningen Järva Folkets Park, som består av föreningslivet runt om Eggeby Gård, samt dess
brukare och invånare, i framförallt Rinkeby, Tensta och Kista området, är det en fördel om
Stockholms stad uttalar en viljeinriktning för Järva Folkets Park när det gäller att stödja
föreningen och dess omliggande befolkning som utgör besökarna och brukarna av Järva Folkets
Park.
*) Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål,
bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn.
Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ,
stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har
allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse som främsta drivkraft.
(Kulturdepartementet 1999-12-28)
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Styrelse
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under året samt ett antal AUmöten.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Mats Larsell
Sigurd Eliasson
Sören Sandelin
Viola Ågerdal
Lisbeth Roxne

Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Sekreterare

Tensta
Akalla
Hässelby
Vällingby
Hässelby

Jonas Ljungstedt
Jan Qvarzell
Gunnar Lindgren
Gunilla Bervelin
Lars Johansson
Annika Strömstedt
Horst Frank
Tuula Rusanen
Örjan Hultèn

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Tensta
Hässelby
Kista
Tensta
Rinkeby
Hässelby
Sundbyberg
Tensta
Tensta

Styrelsen har under året haft ett arbetsutskott med följande personer:
Mats Larsell, Sigurd Eliasson och Viola Ågerdal.
Bertil Strid har bistått vid hyresförhandlingar med Fastighetskontoret samt i
kontakter i försäkringsfrågor.
Revisorer
Eddie Bervelin
Nils Knutsson
Maj Östberg-Rundqvist

Revisor
Revisor
Revisorsersättare

Tensta
Rinkeby
Kista

Valberedning
Mona Blomgren
Ulrika Bengtsson
Bertil Strid

sammankallande

Representation
Jan Qvarzell har varit invald i styrelsen för Folkets Hus och Park, Östra regionen.
Representanter för styrelsen har deltagit i FHP’s årsmöte, BOKA-dagar och
Konstdagar.
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Föreningens hemsida (www.eggeby.se)
Fortsatt arbetet med att hålla hemsidan uppdaterad, lättläst och aktuell.
Besöksstatistik
Medel besök/dag
Totalt antal besök
2013 2012 2011 2010 2009
2013 2012 2011 2010 2009
Dec
58
48
44
41
20
1801 1503 1383 1289
640
Nov
55
51
53
52
32
1672 1545 1601 1567
979
Oct
59
63
53
53
35
1845 1953 1671 1659 1103
Sep
64
57
61
56
30
1934 1727 1839 1698
928
Aug
74
67
56
50
32
2307 2094 1762 1564 1019
Jul
90
63
56
40
23
2818 1974 1761 1264
738
Jun
90
84
84
57
40
2705 2533 2529 1735 1228
Maj
81
87
75
48
38
2525 2720 2354 1505 1183
Apr
95
66
60
43
28
2874 2002 1816 1296
850
Mar
79
63
53
34
24
2478 1966 1646 1084
759
Feb
72
54
53
33
21
2019 1569 1511
940
593
Jan
62
56
53
31
19
1925 1761 1665
988
596
Totalt
73
63
59
45
29
26903 23347 21538 16589 10616
Fler och fler upptäcker vår hemsida och antal besök öka år fån år.
Medlemskap
Föreningen är medlem i följande organisationer: Riksorganisationen Folkets Hus
och Parker, Konsum Stockholm, OK, EKO-Parken, Rinkeby Folkets Hus,
Järvaandan och Spånga-Tensta Kulturkommitté.
Kulturarbetsgrupp
Föreningen har utsett en kulturarbetsgrupp som arbetar med planering och
bokning av kulturprogrammen i parken. Gruppen har under året haft följande
sammansättning:
Viola Ågerdal, Jan Qvarzell, Sven Höckert, Kent Malmström, Mona Blomgren,
Bengt Rundquist och Lilian Larsell.
Som kafévärdar på våra söndagsprogram har vi, förutom våra styrelseledamöter,
ett antal frivilliga krafter bl a Mona Blomgren, Inger Hjertberg, Birgitta Weiss, Bertil
Andersson, Sven Höckert och Lilian Larsell varit oss behjälpliga. Susanne
Fabricius har varit adjungerad till vår kulturgrupp.
Personal
Sven Höckert
Gustav Weckman
Cecilia Åkerlind
Karin Rönngren
Jan Qvazell

Vaktmästare
Fastighetsunderhåll
Kafévärdinna
Husfru
Handledare

75 %
100 %
75 % 2 maj – 3 dec
ca 60% juli – augusti
arvoderad

Under sommaren var 6 ungdomar från stadsdelen placerade i parken och fick
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några veckors praktik.
Omsättning (SEK)
Föreningens bokföring har utförts av föreningens kassör
Föreningens intäkter uppgår till följande belopp:
År 2013 var intäkterna 1 832 621,67 + finansielle int. 30 465,15 = 1 863 086,82
År 2012 var intäkterna 1 814 031,10 + ränta 11 484,13 = 1 825 515,23
År 2011 var intäkterna 1 768 944,79 + ränta 22 349,40 = 1 791 294,19
År 2010 nar intäkterna 1 994 086,46 + ränta 41 879,85 = 2 035 966,31
Föreningen redovisar ett överskott om 50 698,43
Standardförbättrande åtgärder
Boden och Ladan har målats.
Bergvärme installerades 2012-13, som komplement till oljepannan i Ladan samt i
huvudbyggnaden. En brand i juli månad skadade bergvärmeanläggning vid ladan
samt förstörde pannrummet med oljepannan. Värme och varmvatten i ladan har
försörjts med en elpanna sedan branden.
Vidare har ett antal mindre reparationer på gården utförts.
Försäkringar
Genom fastighetsförsäkring och kollektivförsäkring med Trygg Hansa för Folkets
Hus & Park, har personal, egendom och verksamhet varit försäkrad. Parken har
drabbats av brand, inbrott, stölder och stor skadegörelse.
Anlagd brand i Studion
Under juli månad råkade föreningen utför en anlagd brand i Studion och vid
sommartoaletterna. Hela byggnaden vid Studion, personalutrymmena,
elcentralen, pannrummet, toaletterna och övervåningen blev totalförstört.
Fastighetskontoret beslöt att hela den delen av ladugården skulle rivas och under
hösten revs den. Man beslöt att byggnaden ska återuppbyggas under 2014.
Detta medför stora bekymmer för föreningen med kostnader för förstörda
inventarier, hyresförluster och annat. Efter återuppbyggnad och sammanställning av konsekvenserna samt överenskommelse med försäkringsbolaget
och Fastighetskontoret får vi se var det slutar.
Kafé Grönlingen
Kafét har haft öppet helgfri måndag – fredag kl. 12:00 – 16:00, under sommaren
samt 11:00 – 15:00 under vintern, samt söndagar kl. 13:00 – 16:00 i samband
med "Söndag på Eggeby".
I kafét och vid ”Söndag på Eggeby” har skänkta böcker sålts till förmån för
insamling till Skangalprojektet.
Kafé Grönlingen har under vår, sommar och höst haft förlängt öppethållande varje
tisdag mellan kl. 17:00 och ca 21 då veteranmotorklubben MCHK förlagt sina
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veckovisa träffar till Eggeby Gård. Klubben samlar ett mycket stort antal ägare
och förare av veteranmopeder, veteranmotorcyklar och veteranbilar, alla från
förra århundradet. Klubben kommer att förlägga sina träffar till parken även
kommande år.
Projekt Teaterladan
Utbyggnaden av teaterladan är högt prioriterad men för närvarande ser vi ingen
möjlighet till finansiering.
Ideella insatser
Styrelsen, revisorer och andra aktiva från medlemsföreningar har lagt ner ett
flertal arbetstimmar i Järva Folkets Park. Totalt uppskattas de ideella insatserna
till ca.1500 arbetstimmar.
1500 arbetstimmar x 300:- = 450 000:- vilket motsvarar en anställd personal.
Många arbetstimmar har förlagts vid offentliga arrangemang såsom
spelmansstämma, barnteaterföreställningar samt vid musik- och berättarkaféer.
Ett antal arbetsdagar har genomförts med diverse praktiska göromål och
reparationer.
Kommunala bidrag (SEK)
År
2013
2012
2011
2010
2009

Spånga-Tensta SDN

Kulturnämnden

Summa

305 000
290 000
290 000
290 000
270 000

385 000
370 000
370 000
370 000
370 000

80 000
80 000
80 000
80 000
100 000

Utöver ovan redovisade föreningsbidrag har Järva Folkets Park fått bidrag för
specifika kulturprojekt.
Järva Folkets Park hyr Eggeby Gård av fastighetskontoret. För 2013 uppgick
hyran till 386 988 SEK.
Skangal
Under året har inbetalats 3 930 kronor till Frälsningsarméns insamling för
Skangal.
Uthyrning av byggnader och lokaler på hyreskontrakt
Föreningen har flera hyresgäster:
 Stallet hyrs av en privatperson, som i sin tur hyr ut stallplatser till
privatpersoner. Stallet har även tillgång till inhägnade hästhagar och en
förrådsbyggnad.
 Magasinet hyrs av Stockholms Skolförvaltning som bedriver en naturskola.
Naturskolan har bokade skolklasser, vilket innebär att ett stort antal barn och
skolpersonal besöker parken.
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Sundbyberg- och Spångaortens biodlarförening hyr ett uthus samt bedriver
biodling med ett antal bikupor. Föreningen arrangerar kurser i biodling samt
visar och ställer ut om biodling på ett lärorikt och pedagogiskt sätt så att
besökare i parken kan ta del av verksamheten.
Sjukstugans övervåning hyrs ut till en lokal konstnär som ateljé.
Sjukstugans undervåning hyrs ut till en lokal konstnär som ateljé.
Kontoret hyrs ut till en lokal konstnär som ateljé.
Tallbackens vaktmästarbostad hyrs ut till en barnfamilj.
Del av hönshuset och vinden i Ladan hyrs ut som förråd.
Mark hyrs ut till tre brevduvslag.

Verksamhet och lokaluthyrning


Musik- och berättarkaféer ”Söndag på Eggeby” har arrangerats på söndagar
under vår- och höstterminen i teaterladan. Verksamheten har samarrangerats
med ABF Stockholm/Västerort, Spånga/Tensta Kulturkommitté och Järva
Folkets Park. Under våren arrangerades 10 evenemang med Kent Malte
Malmström som cafévärd samt under hösten 8 evenemang. Alla med
spännande gästartister.
17 mars
24 mars
14 april

28 april
5 maj

6 okt.
20 okt.






Jubilarerna med Berit Carlberg, Kent-Malte Malmström och
Bjarne Löwdin
Ett bloss för Lena Nyman med Anna Bromée och Anna von
Bredow
Utan tvivel är man inte klok- ett program om Tage
Danielsson – med Lena Dahlman, Kent Malte Malmström,
Lars Olofsson och Niclas Sundén.
En katt bland hermelinerna – ett program om Karl Gerhardmed Kent Malte Malmström och Sven Idar.
Kända och okända djur – ett program om Beppe Wolgers –
med Kerstin Wolgers, Ingrid Wallin, Kent Malte Malmström
och Lars-Olof Norée.
Du måste komma nu med Monica Borrfors och Gösta
Nilsson
Jakten på Edvard (Persson) med Pontus Brandstedt och
Kent Malte Malmström.

Den 7 april arrangerade vi en mycket uppskattad Hälsodag med föreläsningar
av Maj Rundquist om Lär dig hitta det dolda sockret samt av Emilia Arvidsson
om Träning för kropp och själ, en föreställning ”Om tobakens skadligheter”
med Kent Malte Malmström. Dessutom olika utställningar samt möjligheter att
prova på yoga, massage, skrattyoga, zumba mm.
Den 19 maj erbjöd vi en Natursöndag (Gröna kilarnas dag) för hela familjen i
Eggeby gårds Naturskola med bl a utställning med ätliga och oätliga växter.
Den 25 maj arrangerades Eggeby Folkmusikfestival, som invigdes av
Esmeralda Moberg, Sveriges Radio med tal och med lurblåsning av Bengt
Rundquist. Aktiviteter av olika slag fanns med bl a folkdans med Spånga
Folkdansgille på temat dans. Sångkören Tonfisskarna bjöd på många härliga
visor. Kent Malte Malmström framförde ”Sagan om Hickus Packus”. Och så
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var det naturligtvis både gruppspel och buskspel. Uppskattningsvis kom ca
200 personer.
Den 22 september besökte Stockholms Auktionsverk vår teaterlada och
värderade saker som våra besökare tagit med sig.
Den 21 april, 15 september och 13 oktober arrangerade vi Tedans med Örjan
Hultén och hans musiker.
Den 29 september bjöd vi in till en guidad vandring längs Anunds vikingastig
med Bengt Rundquist som guide.
Den 27 oktober inbjöd musikgruppen ”Angasarbaletten light” oss till att lösa
deras melodikryss.
Som avslutning på årets söndagar bjöd Bengt Rundquist som värd in till en
nostalgisk Stenkaketräff den 3 november.



Den 17-20 juni fick ca 30 barn lära sig olika cirkuskonster samt andra 30 barn
lära sig kroppskontroll genom övningar i parkour med hjälp av instruktörer från
Cirkus Cirkör.



Mötes-, konferens- och festuthyrning har skett av lokalerna och omliggande
ytor med utomhusscen till föreningar (framförallt från Rinkeby, Tensta och
Kista), stadsdelsförvaltningar, företag och andra. Lokaler som kan hyras är
Huvudbyggnaden med plats för 50 st, Teaterladan med plats för 150 st samt
Boden med plats för 20 st. Genom bidrag från stadsdelsnämnden och
kulturförvaltningen har föreningslivet kunnat erbjudas subventionerade hyror.
Återkommande utställningar har arrangerats. Exempelvis ”titt in” med aktuellt
årstidstema i ett av dörrhålen till hönshuset samt de fasta installationerna runt
om Eggeby Gård.
Boden som utgör en av flygelbyggnaderna, hyrs ut för möten, fest och
konferens. Boden kan medlemsföreningar i Järva Folkets Park disponera fritt
för möten.
Lokalen har även hyrts ut för förskolor/skolor och äldreomsorgsverksamhet i
samband med att barngrupper och äldregrupper förlagt sin dagverksamhet
kring Eggeby Gård.
Järva Folkets Park har även varit samordnare för övrig verksamhet som
bedrivits i parken och på fältet vid Eggeby Gård. Olika föreningar samt
parkteatern och cirkusar m.fl. hyr fältet av Stockholms stad medan el, sopor,
wc och kompletterande lokaler hyrs in hos Folkets Park. Det största
arrangemanget var ”Midsommar Latino” på midsommardagen, som även i år
lockade många tusen besökare.
Andra sommararrangemang som lockar mycket folk är Eritreanska Förbundets
sammankomst, Kurdiskt nyårsfirande, och Filadelfias sommargudstjänster och
Ramadanfirandet.
Spontanbesök och besök från förskolor/skolor har kunnat hyra grillar och wc
samt disponerat mark inom Eggeby Gårds ägor. Området kring Eggeby Gård
utgör även utflyktsmål/grillplats för grupper och familjer.
Vid besök i Järva Folkets Park har man dessutom kunnat:
- använda planen framför scenen samt dansbanan för lek/samling
- uppleva och studera äldre bondgårdsbebyggelse
- se och lära vid runstenen
- besöka järnåldersgravarna vid Eggeby Tallbacke
- anordna tipspromenader och sagostigar samt gå Laxes- och
Skogsmulles stig
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-

grilla vid skogsmullekojan, studera biodling, leka på skulpturer –
utelekredskap
ta del av skulpturerna/konstverken på Eggeby gård
gå vikingastig med frågehäfte och egen guidning av runsten mm
på beställning få visning av biodling
på beställning få visning/guidning av vikingabygden

Antal besökare i parken under året uppskattas till ca 100 000 varav ca hälften i
organiserade aktiviteter och hälften i spontanbesök i parken.
Till detta kommer de besök som är till föreningens hyresgäster såsom Fältskolan,
Stallet, Kurdiska nyårsfirande, Eritreanska Förbundets fest- och seminarievecka,
Biodlarföreningen, MCHK, Privata fester m.fl.
Barnkultur
Barnprogram har arrangerats.
Kulturstöd har utgått från Spånga-Tensta Kulturkommitté, Kulturförvaltningen,
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och LO-distriktet.
Statistik för barnkulturprogram sommaren 2013:
Datum
Artist
17-20 juni
5 augusti
13 augusti
30 oktober Rinkeby FH

Cirkus Cirkör
Spöket Laban
Familjen Svängsson
Fågel, fisk eller mittemellan

Antal
60
50
140
120

Kulturarrangemang i samverkan med andra i Järva Folkets Park 2013


17 st ”Söndag på Eggeby” på söndagar klockan 14.00 under vår och höst
i samverkan med ABF Stockholm/Västerort och Spånga-Tensta
Kulturkommitté.



Folkmusikfestival
i samverkan med Spånga Folkdansgille, Friluftsfrämjandet, Sundbybergs- och
Spångaortens biodlarförening m.fl. och med stöd av Spånga/Tensta
Kulturkommitté och ABF Stockholm/Västerort



”Midsommar Latino”
i samverkan med föreningen Kultur- och Musikcentrum



Cirkusskola med Cirkus Cirkör
i samverkan med Folkets Hus och Parker och Rinkeby/Kista sdf



3 barnteatrar
i samverkan med Folkets Hus och Parker och Rinkeby/Kista sdf
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Samarbete med Tensta Konsthall
Under verksamhetsåret 2013 inleddes ett samarbete med konstnären och
skribenten Fredrik Ehlin som anlade en odlingslott på Eggeby gård. Ehlin, som är
uppvuxen i Järvaområdet och en av utställarna i utställningen Tensta museum
(2013/2014) på Tensta konsthall, har samlat en grupp konstnärer för att
tillsammans med dem odla och samtidigt arbeta fram en publikation.
Publikationen kommer att släppas i samband med en skördefest hösten 2014.
Förutom odlingen har arbetet hittills resulterat i att konstnären Louise Dahl
Lindvall under fyra torsdagar i juli framförde en serie performance. Publiken hade
hon bjudit in genom att dela ut lappar i tunnelbanan på linje 10. Därutöver har
Fredrik Ehlin och konstnären Gustaf Londré använt Eggeby gård för att arbeta
fram och repetera ett performance, ”Äpplet och Den blinde odlaren”, som bland
annat utgår från Samuel Becketts kortpjäs ”Happy Days. Peformencet kommer
att presenteras i samband med skördefesten 2014.

Samverkan med Helga Henschens Vänner
Under året har föreningen upplåtit ett av rummen i Kafé Grönlingen till
Föreningen Helga Henschens Vänner, som utsmyckat rummet med konst och
kafémöbler. Stolarna är smyckade med Helga Henschens figur ”Rebella”
väggarna pryds med Helags konst. Rummet har döpts till ”Helga Henschens
Rum” och är en del i kaféet och öppet för allmänheten.
Helga Henschen (1917-2002) författare, skulptur- och bildkonstnär hade en
utställning på Eggeby under 1990-talet. Helga har gjort utsmyckningen av Tensta
tunnelbanestation, som invigdes 1975, Stockholms vackraste station enligt
många.
Medlemsföreningar i föreningen Järva Folkets Park 2013
ABF Västerort
Akalla Socialdemokratiska förening
Assyrisk/Syrianska kulturför. i Sthlm
Bromstens Socialdemokratiska för.
Facksossen i Kista
Friluftsfrämjandet Norra Järva
Föreningen Kultur- & Musikcentrum
Fastighetsanställdas förbund avd.1
Ghana union
Husby Socialdemokratiska förening
Husbykyrkan
Hässelby Strands Socialdemokratiska förening
Kista Socialdemokratiska förening
LO-distriktet i Stockholms län
World Ambassadors of Hope
Rinkeby-Kista Socialdemokratiska områdesför.
Miljöpartiet De Gröna stadsdelsgrupp
Norra Järva Hembygdsförening.
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PRO Tensta-Rinkeby
Spånga Socialdemokratiska förening
Norra Järva Socialdemokratiska kvinnoklubb
Rinkeby Socialdemokratiska förening
Rinkeby Folkets Hus förening
Spånga-Tensta Socialdemokratiska Områdesförening
Sundbybergs- och Spångaortens biodlarfören.
Tensta Socialdemokratiska förening
Tensta Unga Örnar
Tidningsbudens Fackexp
Transportarbetarförbundet
Verdandi i Stockholm
Vänsterpartiet i Tensta-Rinkeby-Spånga
Utredning om Järva friområde
Stadsbyggnadskontoret har presenterat utredningen om Järva friområde, vilken
gått ut på remiss under våren 2003. I förslaget har bl.a. ett friluftbad vid Eggeby
Gård ritats in.
Citat ur stadsbyggnadskontoret förslag:………….
" Den bärande idén med framtidsbilden för Järva friområde är att skapa möten i
olika former. Bilden innehåller mångkulturella mötesplatser som kan förena och
länka samman stadsdelarnas många livsstilar och bidra till att skapa en identitet
åt Kista Science City. Framtidsbildens idé är också att vårda, utveckla och
skydda friområdets natur- och kulturkvaliteter som är starkt bundna till hävden av
kulturlandskapet. Igelbäcken ska ges särskilt skydd och nya våtmarksmiljöer ska
tillskapas. ……..
Eggeby gård……..Huvudman för verksamheten är Eggeby folkets park i
samverkan med stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta. Eggeby gård ska vara
en offentlig kultur- och evenemangspark för hela Järvastaden, med fältskola,
friluftsbad, festplats och fält och terräng för lek och motion.”

Slutord
2013 har präglats av två viktiga händelser/aktiviteter, det ena är den svåra
branden som förstörde Studion, el-central, pannrum, personalutrymmen, pentry,
toaletter och vindsförråd, det andra är hyresvärdens krav på en fördubblad hyra
för Eggeby Gård, gäller alla byggnader.


Branden, som inträffade i mitten av juli månad, var anlagd. Brandhärdarna
har konstaterats på flera ställen, ca 4 ställen, på byggnaden. Polisen har
lagt ned förundersökningen och vi lär inte få någon förklaring till varför.
Den här branden har inget samband med den oro som fanns i Husby och
andra stadsdelar under våren.



Det tog lång tid innan man började med rivning och röjning av den
brandskadade byggnaden. Sedan branden var det installerats en tillfällig
elpanna som försörjer ladan med värme och varmvatten då
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bergvärmeanläggningen och pannrummet blev förstört. Detta har medfört
stora kostnader på el-sidan. Staden har dock beslutat att återuppbygga
huset och vi har samtalat kring hur det ska bli. Huset blir inte klart för
återinvigning förrän någon gång efter sommaren/hösten 2014.




Hyresavtalet med Fastighetskontoret (FSK) sades upp för omförhandling
redan till årsskiftet 2012/13 men vi gjorde då en muntlig överenskommelse
att förlänga det gamla avtalet tills den nya bergvärmeanläggningen
trimmats in och fungerade felfritt. Vi fick under hösten ett förslag till nytt
hyresavtal med en fördubblad kallhyra, dvs från ca 400 000 kr till ca
800 000 kr. Föreningen klarar inte en så stor hyreshöjning och vi har lagt
förslag till FSK om olika åtgärder som skulle kunna förbilliga kostnaderna
för FSK.
Denna hyreshöjning ser vi som ett stort hot mot folkparken och föreningens
existens. Nytt datum för förhandlingar är inte fastställt.

Ny motorvägen, E18, och de nya lokalgatorna börjar bli klara. Enligt Trafikverket
kommer de avstängda gångvägarna från Tensta att öppnas igen inför sommaren
2014, vilket kommer att förbättra tillgängligheten till Eggeby från Tensta och från
tunnelbanan. När man presenterade planerna på de nya vägarna skulle det förbättra
tillgängligheten till Järvafältet och det skulle minska bullret från trafiken. När det gäller
tillgängligheten så kan vi hoppas på att den blir exakt lika bra som innan man
stängde av gångvägarna. Eftersom bullerskydden finns utefter nya vägen kan vi nu
gå ut på fältet, t.ex. vid entrén till Teaterladan, och lyssna. Vår uppfattning är att det
bullrar mer nu än vad vi kan minnas från tiden med den gamla vägen. Hade vägen
lagts i en tunnel hade det varit tyst och vi hade kunnat lyssna till fågelsång i stället.
Till sist vill vi framföra ett tack till vår personal som kämpar och sliter för att parken
ska vara den mötesplats för alla som är vårt motto.

Styrelsen för föreningen Järva Folkets Park, Eggeby Gård i mars 2014

Mats Larsell

Sigurd Eliasson

Lisbeth Roxne

Sören Sandelin

Viola Ågerdal
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