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Hej!

Daghemmet Fröet är en Waldorfförskola 
som funnits i Järna i ca: 30 år. Vi har hyrt 
lokaler runt om kring i byn under dessa 
år. Just nu hyr vi tre lokaler av Telgebo-
städer på Löwens väg 20 och Logsjövä-
gen 17 i Järna.

Vi har länge velat flytta till ett större hus 
med trädgård eller bygga något eget. 
Bara på några år har vi vuxit från en till tre 
avdelningar. En av dessa är småbarnsav-
delning. Vi är myckeet eftertraktade och 
har en lång kö. Eftersom vi är mitt i Järna 
samhälle är det lätt att ta sig till oss med 
tåg, bil, cykel och till fots.

För ett år sedan lyckades vi köpa en tomt 
till vår efterlängtade förskolebyggnad. Vi 
lät under vintern 2009/2010 en arkitekt 
rita fram en fin förskola. Vi kommer utöka 
barnantalet från 37 barn till 45 barn i två 
småbarnsgrupper och i två syskongrup-
per i den nya förskoleverksamheten. 

Tomten ligger nedanför Norrtuna, nära 
skogs- och strövområden i Logsjöområ-
det vilket kommer bli en underbar miljö 
för barnen att vistas i. Med förskolans pla-
cering kommer vi skapa mervärde 

för, inte bara Norrtuna utan ochså för de 
Järnabor som startar sina promenader 
där till naturområdet. Förskolan kommer 
ochså ge ett tryggare och mer använd-
bart stråk mellan Norrtuna och Järnas 
centrum där hundratals människor går 
varje dag.

Vi hoppas och tror att förskolan kommer 
ge en kulturell och positiv impuls till om-
rådet som i längden kommer bidra till en 
samhällsekonomisk positiv effekt. När-
heten till Norrtuna kommer underlätta 
för många ensamstående föräldrar då 
många från Norrtuna har sina barn i Frö-
ets Förskola.

Det kommer fortfarande var nära till buss 
och tåg. Vill vi ta emot barn oavsett fy-
siskt eller psykiskt handikapp och verka 
för en kulturell mångfald.

För mer information kontaktakta 

Vally Erlingsdotter 
Järna den 2011-04-09

Kontaktperson
Vally Erlingsdotter 

Förskolechef, Förskolan Fröet
Löwensväg 20,153 36 Järna

tel. 070-6909776

Förskolans nya placering

Järna C

Förskolan NU



bilder på tomten vid Norrtuna och stigar in till Logsjöområdet
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Byggnaden är placerad  
nära Gång- och cykelvä-
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parkering kommer ske på 
bägge sidor av infartsvägen  

nära till mycket skog och 
natur  
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Avdelning 
SOLROSFRÖET
18 barn
3-6 år
100 kvm

Avdelning 
VALLMOFRÖET
18 barn
3-6 år
100 kvm
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LINRÖET
10 barn på 2 avd.
1-3 år
77 kvm
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FÖRSKOLAN FRÖET
3 avdelningar + personalbostad
45 barn
360 kvm



Förskolan FRÖET
skiss 

längdsektion

Daniel Ängmo
2010-02-03

Rönnvägen Förskolan Fröet

Tidig modellering av husvolymer

parkering



Förskolan FRÖET
skiss 

längdsektion

Daniel Ängmo
2010-02-03

NORRTUNA



Förskolan Fröet
vy från norr, skiss

2010-03-23
Arkitekt Daniel Ängmo



Förskolan Fröet
vy från öster, skiss

2010-03-23
Arkitekt Daniel Ängmo
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Kontaktperson
Vally Erlingsdotter 

Förskolechef, Förskolan Fröet
Löwensväg 20,153 36 Järna

tel. 070-6909776

Arkitekt
Daniel Ängmo arkitekt MSA 
Arken SE Arkitekter AB
Hökens gata 2, 116 46 Stockholm
tel. 070-226 36 55

Detta presentationsmaterial 
har satts samman av Daniel 
Ängmo som ritat förskolan 
och tagit fram underlag för 

den detaljplan som Förskolan 
Fröet bekostat. 


