
»Vi har ett  
fantastiskt läge 

för investeringar 
och företags- 
etableringar

Claes Thunblad (S),  
kommunstyrelsens ordförande:

GYLLENE LÄGE MED 
TUNNELBANA, TÅG 

OCH NYA VÄGAR 
sidan 4

HÄR KAN DU ÅKA  
SKIDOR ÅRET RUNT
sidan 14

Hela denna tidning är en annons från Järfälla kommun

JÄRFÄLLA
Bli en del av

En tidning om en urban plats som det sprakar om

30 000  
nya bostäder på gång  

i Barkarbystaden

sidan 16



HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN JÄRFÄLLA KOMMUN

2

PROJEKTLEDARE: DAVID LORNÉR  KUNDANSVAR/FÖRSÄLJNING: 
ANCI SYRÉN, GÖRAN SYRÉN  REDAKTÖR: NELLA BERGSTRÖM 
ART DIRECTOR: ANNIKA MAGNUSSON  OMSLAGSBILD: ROSIE ALM 
TRYCK: MITTMEDIA 

För information om bilagor och kundtidningar, 
kontakta David Lornér på 0700-84 00 55
eller david.lorner@crossmediagroup.se

Bilagan ges ut av Järfälla kommun. 
Medföljer som bilaga i Dagens Industri, 
september 2017. Frågor om innehållet 
besvaras av: 

Per Rydén, per.ryden@jarfalla.se
Kommunikationschef Järfälla kommun

www.jarfalla.se www.crossmediagroup.se

Vägen till framgång
heter samarbete
Järfälla är en plats för utveckling och framtidstro. Den som vill bygga, 
etablera sitt företag eller flytta till Järfälla kan räkna med snabb respons 
och stor samarbetsvilja från kommunen. 

text nella bergström   foto rosie alm

Christina Rapp Lundahl, kom-
mundirektör i Järfälla, strävar efter 
att det ska vara enkelt att bygga 
och investera i Järfälla. Samarbete 
med byggbolag av alla storlekar och 
dialog med medborgarna är några 
av vägarna dit. Ett exempel, berättar 
Christina, är att planprocessen har 
förenklats på flera sätt och därmed 
kortats med en tredjedel.

 – Vi har tagit bort formella in-
terna remisser och externa remiss-
instanser som inte yttrat sig på flera 
år, och ersatt dem med fler medbor-
gardialoger och informationspunk-
ter. Vi digitaliserar också mer, så att 
planarkitekter och exploateringsin-
genjörer kan lägga mer tid på att få 
fram planer och projekt och mindre 
tid på administration.

En annan medveten satsning är 
att öka tillgängligheten. Christina och 

hennes medarbetare försöker snabbt 
svara på alla frågor.

– Vi vill utveckla Järfälla, och 
behöver ta intryck utifrån, lyssna på 
vad medborgarna vill ha och fråga 
oss vad som behöver finnas här för 
att det ska bli en bra stad. Samråd 
och dialog är viktiga verktyg för 
oss, liksom samarbete med alla som 
vill verka i Järfälla på olika sätt. 
Det är viktigt att vi signalerar att vi 
verkligen vill ha synpunkter och ett 
sätt att göra det är att svara snabbt 
och tydligt.

Kommunledningen arbetar också 
tätt ihop med näringslivsbolaget. 
Tillsammans underlättar vi för före-
tag som vill etablera sig här.

– Vi kan till exempel informera på 
flera språk om hur man söker olika 
sorters tillstånd, eller verka för att 
anpassa kollektivtrafiken så det blir 
lättare att ta sig till arbetsplatsen. 

»Vi vill utveckla 
Järfälla, och behöver 
ta intryck utifrån, 
lyssna på vad med-
borgarna vill ha och 
fråga oss vad som 
behöver finnas här 
för att det ska bli en 
bra stad.

christina rapp lundahl,
kommundirektör

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN JÄRFÄLLA KOMMUN
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BARKARBY 
HANDELS- 

PLATS

VATTEN-
KVARNEN

MJÖLNAREN
PENDELTÅG  

7 MIN  
PROMENAD

NY 
PARK

Längs Bällstaån i södra Jakobsberg har JM börjat bygga 
en helt ny stadsdel. När Söderdalen står färdigt om 
några år kommer totalt 1 250 lägenheter i ett femton tal 
bostadskvarter ha ersatt det tidigare industriområdet. 
I planerna ingår även lokaler för närservice, mötes-

SÖDERDALEN
FRÅN INDUSTRI TILL NY STADSDEL

MJÖLNAREN
Bostäder: 97 lägenheter med bostadsrätt
Storlek: 1 – 4 rok, 32 – 96 kvm
Pris: 1 895 000 – 4 795 000 kr
Tillträde: under 2018
Mäklare: Carolina Vanberg, Svensk Nyproduktion,  
08-120 165 44, carolina.vanberg@svensknyproduktion.se

VATTENKVARNEN
Bostäder: 123 lägenheter med bostadsrätt
Storlek: 1 – 5 rok, 24 – 122 kvm
Pris: 1 795 000 – 5 295 000 kr
Tillträde: under 2019 
Mäklare: Carolina Vanberg, Svensk Nyproduktion,  
08-120 165 44, carolina.vanberg@svensknyproduktion.se

VATTENKVARNEN

MJÖLNAREN

platser och ett par förskolor, samt en nära parkmiljö 
med grönområden och vattenspeglar. I samband med 
att de sista kvarteren byggs kommer JM dessutom att 
restaurera Bällstaån. Breddningen och bryggorna längs 
åkanten för hela Jakobsberg närmare vattnet.

ANMÄL INTRESSE NU ELLER BLI VIP-KUND FÖR ATT FÅ FÖRTUR TILL KOMMANDE PROJEKT

MER INFO OCH FLER DRÖMBOSTÄDER PÅ JM.SE/SODERDALEN
JM bygger hållbara hem med fokus på hantverket sedan 1945.
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itt i ett utmärkt 
infrastrukturläge 
bygger Järfälla en 
helt ny stadsdel 
– Barkarbystaden – 

med plats för 30 000 nya bostäder,  
50 000 människor och kontorslägen 
med tusentals arbetsplatser.  

Att utveckla infrastrukturen i om-
rådet är nödvändigt. Det anser Anna 
Nylén, projektchef på Förvaltningen 
för utbyggd tunnelbana på Stock-
holms läns landsting.

– Kommunikationerna behöver 
inkluderas direkt från start när man 
börjar spåna på ett nytt samhälls-
byggnadsprojekt. De som bor och 
arbetar där måste kunna förflytta sig 
effektivt, annars kommer området 
att tappa mycket attraktionskraft i en 
storstad som Stockholm, menar hon.

Två nya stationer
Utbyggnaden av tunnelbanan från 
Akalla till Järfälla startar nästa år, 
2018. Det ska bli två nya stationer –  

en i Barkarbystaden och en vid 
Barkarby station. Även en ny stor 
bussterminal ska byggas i anslutning 
till Barkarby station. Om allt går som 
planerat kommer tunnelbanan att rulla 
år 2024, alltså flera år innan själva 
Barkarbystaden är färdigbyggd.

– Det är viktigt att utvecklingen av 
infrastruktur och övrig samhällsbygg-
nad går hand i hand. Jag tycker att 
vi lyckas bra med det i Järfälla, säger 
Anna Nylén.

Det ligger mycket analysarbete 
bakom placeringen av de båda statio-
nerna och deras uppgångar. Upp-
tagningsområdet måste vara så stort 
som möjligt med många bostäder och 
verksamheter som till exempel kontor. 
Även kopplingen till andra färdmedel 
är viktig. Redan nu finns pendeltåg 
och buss vid Barkarby station och 
planer finns för att regionaltågen ska 
stanna här.

– I framtiden kan de som pendlar 
lite längre kliva av och byta här till 
områden som Solna och Kista. Det 

Gyllene läge med tunnel- 
bana, tåg och nya vägar

Järfälla är på god väg 
att bli norra Stockholms 

kollektivtrafiknav. När 
tunnelbanan och Mälar-
banan står klara kan du 

resa till Barkarby med 
tunnelbana, pendeltåg, 
regionaltåg eller buss. 

Dessutom passerar  
E18 alldeles utanför och 

snart också Förbifart 
Stockholm. 

text olle sjögren

bild järfälla kommun/tovatt architect 
& planners, white

»Det är viktigt att 
utvecklingen av infra-
struktur och övrig  
samhällsbyggnad  
går hand i hand.

anna nylén,
projektchef tunnelbana  
akalla–barkarby

Tunnelbanan får två nya stationer i Järfälla, en mitt i Barkarbystaden och en vid Barkarby station. 
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Fredrik Persson är VD för Järfälla  
Näringsliv AB, som arbetar med  
näringslivsservice, nyetableringar, 
nyföretagande och besöksnäring.

Hur gör ni för att locka företag att 
etablera sig i Järfälla?
– Vi ska skapa bästa möjliga företagsklimat i Järfälla 
och ge Järfällas företagare bästa möjliga service. 
Vi arbetar med att möta företagare i dialoggrupper, 
på frukostmöten, på företagsbesök och via många 
andra arenor. Vi vill uppmärksamma de frågor som 
är viktiga för företagarna, förstå deras behov och 
vi vill kunna förenkla deras vardag så mycket som 
möjligt. Enligt min uppfattning kan kommunen inte 
locka till nyetableringar om den inte uppfattas som 
en långsiktig och trovärdig part som förstår företa-
gandets villkor.

Vilka fördelar har Järfälla gentemot 
andra kommuner?
– Förutsättningarna för Järfälla har aldrig varit bätt-
re. Med en av de snabbaste befolkningsökningarna 
i landet kan vi skapa ett helt nytt kundunderlag för 
näringslivet. Samtidigt skapar utbyggnaden av tun-
nelbanan till Barkarby, nya Mälarbanan och möjlig-
heten till en regional järnvägsstation i Barkarby samt 
Förbifart Stockholm ett gyllene infrastrukturläge. 
Tillgång till bra kollektivtrafik vet vi är en avgörande 
faktor för framför allt större kontorsetableringar, vid 
sidan av attraktiv närmiljö och moderna, flexibla 
kontorslösningar.

Vilka kontors- och näringslivsetableringar 
är på gång nu? 
– I detta nu ligger fokus på fastighetsinvesteringar 
och fastighetsutveckling. Ett exempel är de sju kvar-
ter som Serneke ska bygga med inriktning på motion 
och idrott. Serneke planerar för bostäder, skolor, 
kultur, handel och hotell i kombination med en 
multisportanläggning med bland annat Stockholms-
områdets första skidspår i inomhusmiljö. Atrium 
Ljungberg bygger BAS Barkarby, ett helt kvarter där 
högre utbildning som gymnasium och yrkeshögskola 
ska finnas sida vid sida med näringsliv och kultur. 
Det ska bli en plats där människor studerar, arbetar, 
träffas och utvecklas. Saab, som är en av Järfällas 
största arbetsgivare, investerar i en helt ny topp-
modern FoU-anläggning som ger möjlighet till fler 
arbetsplatser i kommunen. 

Vad innebär allt detta för Järfälla?
– Inflyttningen, ny infrastruktur och den nya stads-
delen kommer att innebära tiotusentals nya invå-
nare och tusentals nya arbetsplatser. Järfälla är mitt 
uppe i en expansion och en omdaning som saknar 
motstycke i kommunens historia, och som kommer 
att förändra Järfälla i grunden. Vi är glada och stolta 
över att vara en del i utvecklingen. 

Nu förändras  
Järfälla i grunden

har varit en central aspekt i beslutet om att dra 
tunnelbanan till Barkarby, säger Anna Nylén.

Kontor med guldläge
Med bra kommunikationer blir Barkarby intres-
sant för kontorsetableringar. Fredrik Persson, 
VD på Järfälla Näringsliv, menar att kvarteren 
närmast tunnelbanan inte kunde vara bättre för 
företag som är ute efter en ny etableringsplats.

– Det är ett helt unikt infrastrukturläge som 
skapas här med biltrafik via Förbifart Stock-
holm, järnvägstrafik och tunnelbana som möts. 
Det blir en trafiknod i norra Stockholm, en 
inkörsport om man kommer utifrån och ett 
alternativ till Stockholm city om man kommer 
inifrån, berättar Fredrik Persson.

Han tror att efterfrågan på kontor kommer att 
vara hög. Läget lockar redan näringsliv, bygg- 
och fastighetsbolag som Serneke, Oscar Pro-
perties, Veidekke, Sagax, Hemsö, Lidl, Atrium 
Ljungberg och Skanska.

– Vi ser gärna att så mycket bruttoarea som 
möjligt används till kontorsytor. Flexibla och 
moderna kontorslösningar insprängda i bland-
staden, så att de som arbetar här har tillgång 

till service, naturområden, kultur och idrottsan-
läggningar. Det vet vi är viktiga etableringsfak-
torer, säger Fredrik Persson.

Nytt sjukhus
I ett av kvarteren närmast tunnelbanan planerar 
fastighetsbolaget Hemsö, som uteslutande äger 
och förvaltar samhällsfastigheter, för ett nytt 
modernt sjukhus.  

– Vi äger fastigheter för 35 miljarder kronor, 
men det är inte ofta vi planerar för nya sjuk-
hus. Därför behövde läget vara idealiskt, vilket 
det också visade sig vara. Det blir ett väldigt 
folkrikt område, och kollektivtrafikknutpunkten 
i Barkarby gör att ytterligare 800 000 männ-
iskor kan nå sjukhuset inom en halvtimmes 
restid, berättar Anders Major, affärsutvecklings-
strateg på Hemsö.

Utformningen och patientkapaciteten på 
sjukhuset är fortfarande i planeringsstadiet. 
Första förslaget går ut på samråd senare i höst.

– Jag tror att sjukhuset ger fler än 500 nya 
arbetstillfällen. Det blir garanterat en av de 
största arbetsplatserna i Barkarbystaden, säger 
Anders Major. 

Cykel- och gångtrafikanter får stor plats i Barkarbystaden.

Veddestabron blir en viktig länk. Runt bron byggs stadskvarter med kontorslägen nära kommunikationer. 
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Barkarby Science 
– nytt bolag för forskning och 
utveckling inom samhällsbyggnad 
Järfälla kommun tar initiativ till och 

blir delägare i Barkarby Science, 
ett bolag för forskning, utveckling 
och entreprenörskap inom hållbar 

samhällsbyggnad och stadsutveck-
ling. Här ska Järfälla tillsammans 

med näringsliv, akademi och sam-
hälle utveckla och implementera 

ny teknik och nya metoder, som till 
exempel förarlösa bussar, på plats i 

riktig stadsmiljö.  
text olle sjögren   

bild rosie alm, järfälla kommun/ 
tovatt architect & planners

ärfälla kommun deltar i en 
rad utvecklingsprojekt tillsam-
mans med andra aktörer inom 
samhällsbyggnad. Ett exempel är 
Kalejdohill tillsammans med HSB, 
Veidekke och Einar Mattsson, 
som syftar till att få igång en tidig 

medborgardialog långt innan detaljplanearbetet 
påbörjas. Ett annat handlar om hållbarhets-
certifiering av stadsdelar tillsammans med bland 
andra EON. (Läs mer om projektet på nästa 
uppslag.) 

Men det räcker inte. Med Järfällas snabba 
utbyggnadstakt finns hela tiden behov av nya 
innovativa idéer. 

Därför startar nu Järfälla kommun bolaget 
Barkarby Science, en arena där näringsliv, aka-
demi och samhälle tillsammans kan forska och 
utveckla ny teknik och nya metoder inom sam-
hällsbyggnad och stadsutveckling, och testa och 
implementera lösningarna i riktig stadsmiljö. 

– Satsningen blir unik på så vis att alla ak-
törer kommer att arbeta tillsammans och dela 
med sig av sina framsteg. Vi ställer höga krav 
på transparens, säger Claes Thunblad, kommun-
styrelsens ordförande i Järfälla, som står bakom 
Barkarby Science.

Utveckla och implementera på plats
På liknande testarenor gör aktörerna varsin smart 
lösning utan att förhålla sig till och samarbeta 
med varandra, menar Claes Thunblad.

– Det kan handla om innovationer inom en-
ergiförbrukning, transporter och sophantering. 
Lösningarna utvecklas isolerat i en testarena, 
i samhället utanför arenan måste lösningarna 
kopplas ihop och bilda en helhet för att fungera. 
Så varför inte tänka så direkt från början?

Barkarbystaden är ett av Europas största 
stadsutvecklingsområden just nu med upp till 
30 000 nya bostäder och allt därtill.

– Projektet är verkligen enormt. Men vi vill 
inte enbart fokusera på kvantitet, det handlar 
minst lika mycket om att vi ska skapa en så 
attraktiv, smart och hållbar stad som möjligt. 
För att lyckas med det måste vi använda oss 
av högaktuell forskning, som genomförs och 
appliceras på plats i naturlig storlek, säger Claes 
Thunblad.

Erbjuder stärkt forskning
Näringslivet kommer att kunna dra stor nytta av 
Barkarby Science, menar han.

– Att vi erbjuder en arena där olika branscher 
kan stärka sin forskning och utveckling i befintliga 

Barkarby Science handlar om att skapa en så attraktiv, smart och hållbar stad som möjligt, med hjälp 
av aktuell forskning och utveckling som görs på plats i naturlig skala, menar kommunstyrelsens 
ordförande Claes Thunblad.
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stadsmiljöer, är värt mycket. Det blir inte 
bara ett testprojekt i ett enda hus eller 
på en liten vägstump, säger han och 
förklarar vidare:

– Om företagen inte kan pröva sina 
lösningar i större skala i Sverige finns 
en risk att de väljer Tyskland eller 
något annat land i stället. Det är en 
anledning till att vi inte är intresserade 
av småskaliga testprojekt, utan av lös-
ningar som kan appliceras i stor skala. 

Företag inom transportbranschen 
kommer exempelvis att kunna få till-
gång till egna körfält ämnade åt olika 
fordonstester – på befintliga bilvägar.

– Av en händelse finns körfälten där 
redan i dag. Vi byggde genomfarts-

lederna anpassade för spårvagnstrafik, 
men nu när det ska bli tunnelbana 
till Barkarby kommer körfälten att stå 
tillgängliga för tester av olika trafiklös-
ningar i stället, bland annat förarlösa 
bussar.

Största företagen deltar
Det är alltså omfattningen och samarbe-
tet mellan aktörerna som främst skiljer 
Barkarby Science från andra utveck-
lingsarenor.

– Projektet är väldigt vältajmat. Dels 
för att det byggs mer än på flera decen-
nier i Sverige, dels för att regeringen 
vill stödja mer forskning och utveck-
ling inom det här området just nu.

I höst bildas officiellt bolaget 
Barkarby Science. Kommunen går in 
med 1,7 miljoner kronor i kapital, de 
medverkande aktörerna lägger 200 000 
kronor var. Enligt Claes Thunblad har 
många aktörer visat intresse.

– Vi hade kunnat bli hur stora som 
helst redan från starten. Men vi vill 
börja i koncentrerad skala så att det 
inte spretar för mycket, för att sedan 
sakta expandera. Det är fortfarande 
inte helt officiellt, men jag kan avslöja 
att flera av de största företagen inom 
samhällsutveckling i Sverige kommer 
att delta. 

Vi på Kärnhem har under ett drygt decennium byggt cirka 2000 bostäder 
runt om i landet. Nu finns äntligen planer på ett bostadsområde i Järfälla – 
ett 50-tal attraktiva bostäder i en härlig miljö utmed Almarevägen, alldeles 
intill den nya förskolan. Säljstart under 2018 – så håll utkik på karnhem.se! 

Vår affärsidé är att erbjuda prisvärda bostäder med helhetstänkande och god design. Genom 
nyckelfärdiga bostäder på totalentreprenadkontrakt ger vi trygghet för våra kunder. Vår 
mission är att vara bäst på att ”skapa livsrum”. Det innebär att vi ska bygga bra, flexibla och 
välplanerade bostäder som står sig över tid. Våra områden innehåller bostäder i varierande 
storlek, utformning och prisbild. Genom detta når vi många människor och olika kundkatego-
rier, med olika behov och i olika familjesituationer. 

Några exempel på bostadsområden:

SNART I
JÄRFÄLLA!

brf kolonin, växjö 
Genuina tegelmurade hus, ibland slammade i 
olika färger, ibland med vackert fasadtegel och 
samtliga med lertegeltak. Området är urbant 
men ändå mänskligt, grönt och lummigt. Alla hus 
har egna tomter inramade av häckar och plank. 
Projektet fick Växjö kommuns byggnadsnämnds 
pris 2008.

brf vattentornet, växjö 
Växjös högsta bostadshus med spektakulär 
utsikt. Huset är 19 våningar högt och innehåller, 
förutom 60 lägenheter, en gemensam takterrass 
på toppen, jacuzzi, relaxavdelning och gym. Den 
fantastiska utsikten, det spektakulära huset och 
det centrala läget gör Brf Vattentornet till ett 
boende utöver det vanliga.

brf rosendals trädgårdar, 
uppsala
Ett 80-tal lägenheter med inspiration från ameri-
kanska och engelska townhouses där kvarteret 
indelas i 5 tydliga enheter med olika uttryck. 
Böljande balkonger och ett taklandskap i olika 
nivåer med funktioner som biotoptak, solceller 
och gemensamma takterrasser för de boende.

Kärnhem har sedan starten 2003 sitt huvudkontor i Växjö och är idag etablerat på mer än ett femtontal orter runt om i Sverige. 
Vi har sedan starten uppfört fler än 2 000 bostäder. Sedan 2014 är Kärnhem AB ett helägt dotterbolag till den norska koncernen 
OBOS, en av Nordens största bostadsutvecklare med över 2 660 anställda och en årlig produktion om cirka 4 541 bostäder.

»Satsningen blir unik 
på så vis att alla aktör-
er kommer att arbeta 
tillsammans och dela 
med sig av sina fram-
steg. Vi ställer höga 
krav på transparens.
claes thunblad,
kommunstyrelsens ordförande

Visionsbild över Barkarbystaden med vy mot naturreservatet.
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Höga krav på hållbarhet 
i Barkarbystaden
Barkarbystadens tredje etapp kan bli Sveriges första 
stadsdel som blir hållbarhetscertifierad enligt det nya 
systemet Citylab Action. Då andra certifieringssystem 
ofta är internationella i sin utformning är Citylab 
Action speciellt anpassat för svenska förhållanden.

text olle sjögren   bild järfälla kommun

Citylab Action är ett nytt certifie-
ringssystem för stadsutvecklingsprojekt, 
framtaget av Swedish Green Building 
Council tillsammans med nästan 50 
samarbetspartners från näringsliv, 
akademi och offentlig sektor. Systemet 
är speciellt anpassat för svenska urbana 
förhållanden och ska guida, ställa 
hållbarhetskrav och främja kunskaps-

delning. Nu kan Barkarbystadens tredje 
etapp, med 5 000 planerade bostäder, 
grundskola, förskolor, arbetsplatser och 
handel bli systemets första hållbarhets-
certifierade stadsdel.

– Det första steget är att certifiera 
detaljplanen. Vi är nu mitt uppe i att ta 
fram ett kvalitetsprogram som utgår från 
FNs 17 hållbarhetsmål. Det handlar till 

exempel om bebyggelse, energi, vatten, 
produkter, klimat och luft, säger Jenny 
Ångman, miljöstrategisk chef på Järfälla 
kommun.

I arbetet med att ta fram kvalitets-
programmet har Järfälla kommun 
arrangerat en rad arbetsseminarier 
tillsammans med byggbolag. Där har 
man kommit fram till vilka nivåer som 
är rimliga att förhålla sig till inom de 
olika hållbarhetsmålen. Ett mål stack ut 
extra mycket.

– Vi noterade att en av de största ut-
maningarna kommer att bli dagvatten-
hanteringen. I dag har vi dagvatten 
som rinner ut i två olika vattendrag: 
Bällstaån som har dålig vattenkvalitet 
och Igelbäcken som har god vatten- 

kvalitet. Därför måste vi skapa effek-
tiva reningsanläggningar genom att 
till exempel anlägga flera renings- och 
fördröjningssteg som gröna tak, regn-
trädgårdar, skelettjordar till trädrader 
och dagvattendammar, säger Jenny 
Ångman.

Att det är just Barkarbystadens tredje 
etapp som ska certifieras är ingen till-
fällighet. 

– Den är Sveriges största detalj-
plan och byggs i rätt tid. Vår plan är 
att utgå från kvalitetsprogrammet i 
Barkarbystaden III när vi sedan pla-
nerar resterande etapper, säger Jenny 
Ångman. 

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN JÄRFÄLLA KOMMUN

Dagvattendammen i Kyrkparken renar vattnet från Barkarbystaden.

Järfällahus bygger och renoverar
Järfälla växer! En viktig del av växandet är kommunägda  
bostadsbolaget Järfällahus AB som ska bygga 300 nya  
bostäder om året. Projekt planeras i alla delar av kommunen.

Vid årsskiftet tas första spadtaget för Riddaren, ett nytt  
bostadshus i centrala Jakobsberg. Huset kommer att innehålla  
ca 130 lägenheter och en förskola.

Samtidigt renoverar vi. Vi har börjat med en rad hållbarhetsåt-
gärder i bostadsområdet Tallbohov. Områdets 800 lägenheter 
rustas. Utemiljön förbättras. Hållbarheten står i fokus - husens 
hållbarhet, men också miljömässig och social hållbarhet.

JarfallahusJarfallasMagasin2017.indd   1 2017-09-01   08:09:39
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Vi skapar platser där folk vill leva!
På Index Residence tänker vi inte bara 
bostäder. Vi tänker kvarterskänsla, vi 
tänker stadsdel, och vi tänker på hur allt 
hänger ihop. För idag räcker det inte bara 
med bra bostäder och grundläggande 
kommunikationer. Det handlar om att se 
helheten och ta ansvar för platsen. Därför 
är det alltid vårt mål att tillföra platsen 
något extra, och skapa stadsdelar där folk 
verkligen trivs och vill leva. 

Vi vet att med nya sätt att leva så finns det 
också nya krav på boendet. Behovet av god 
service och stämningsfull miljö är 
viktigare än någonsin. Önskemålet om en 
attraktiv adress är också stort. Det är här vi 
på Index Residence kommer in. Med vår 
kunskap och erfarenhet skapar vi levande 
kvarter med stämningsfullt folkliv och 
attraktiva affärsidkare. Vi vet att det är så 
folk vill leva. Det vill vi bidra till.

www.indexresidence.se
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Brf Gripen
Brf Lansen



HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN JÄRFÄLLA KOMMUN

11

Med en kärlek för arkitekturen har vi  
i familjen Sundvall ända sedan starten 
för 75 år sedan vurmat för att skapa 
stadens mest omtycka områden. 
Kvarter med vackra, funktionella och 
hållbara hus där människor kan växa 
och utvecklas.

Därför blev vi extra glada och stolta när 
Järfälla kommun gav oss förtroendet 
att som utvald byggherre vara med och 
utveckla Barkabystaden. Här växer nu 

Paraden fram, ett kvarter som sticker 
ut och samtidigt värnar om de klassiska 
boendekvaliteterna. Ett kvarter med 
puls, takt och ton.

Tillsammans med Kod Arkitekter har 
vi gått de extra stegen för att finslipa 
detaljerna och få helheten att lyfta. För 
vi vet att arkitektur gör skillnad – det 
blir vi påminda om bara genom att  
lyfta blicken mot kvarteret Paradens  
vackra hus.   www.akesundvall.se

Arkitektur  
som drivkraft
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Samarbete säkerställer 
lyckad stadsutveckling

eslutet att förlänga tunnel-
banan från Akalla till Barkarby 
har stor betydelse för Järfällas 
möjlighet att bli en integrerad 
del av Stockholm, enligt Järfäl-
las samhällsbyggnadsdirektör 
Emelie Grind.  

– Tunnelbanan har hög turtäthet och ska-
par fler rörelsemönster vilket är grunden för 
urbanitet. Människor kommer att kunna välja 
mellan olika transportslag och snabbare kunna 
resa till och från Järfälla. Regionala målpunkter, 
som Kista och Solna kommer närmare. Utbygg-
naden av tunnelbanan påverkar markvärden och 
stärker Järfällas strategiska läge som en attraktiv 
plats för kontorsetableringar och andra närings-
livsverksamheter, ungefär som Sundbyberg, som 
har vuxit ihop med Stockholm. 

Tunnelbanan blev verklighet efter att Järfälla 
2013 svarat på statens förfrågan, om hur många 
bostäder kommunen skulle kunna åta sig att 
bygga mot att få tunnelbana till kommunen. Det 
övergripande syftet var att minska den akuta 
bostadsbrist som råder i Stockholmsregionen. 

– Vårt läge var gynnsamt, berättar Emelie 
Grind. 

–  Vi visade ett förslag där en relativt liten för-
längning av tunnelbanan, bara ett par kilometer 
från Akalla till Barkarby, skulle ge väldigt stor 
effekt. Vi visade möjligheter till nya kollektivtra-
fikkopplingar på tvären och den regionala nyt-
tan med att till exempel kunna åka enkelt och 
snabbt från Västerås till Kista, via Järfälla. 

Nu kopplas tunnelbana och pendeltåg ihop i 
Järfälla och nya Barkarby station dimensioneras 
för regionaltågstrafik. 

En medelstor svensk stad
Motkravet för att få tunnelbanan var alltså att 
bygga bostäder, många och snabbt, för att minska 
bostadsbristen i Stockhlm. Järfälla planerar för  
30 000 bostäder inom gångavstånd från tun-
nelbanan och pendeltåget, vilket motsvarar en 
medelstor svensk stad. De största projekten är 
Barkarbystaden, med 18 000 bostäder, och det 
gamla industriområdet Veddesta, där 10 000 
bostäder ryms i de nya planerna. Områdena ska 
byggas ihop till en attraktiv stad, med kvarters-

struktur och blandad bebyggelse. Mitt i området 
kommer Barkarby station att ligga, med tunnelba-
na, pendeltåg, bussar, regionaltåg och närhet till 
Förbifart Stockholm. Första etappen i Barkarby-
staden är nästan färdigbyggd, med 2 000 bostäder 
fördelade på tolv kvarter, och sex etapper håller 
på att detaljplaneras.

– Vilka är beståndsdelarna i en attraktiv 
stad? Spårbunden kollektivtrafik, arbetsplatser 
i nära anslutning till bostäder, mångfald bland 
företagen – inte bara kaféer och gym i bottenvå-
ningarna – och andra platser för rekreation och 
möten. Självklart även sjukhus, idrottsarenor, 
förskolor, skolor och all annan samhällsservice. 
Allt det tänker vi på när vi planerar det framtida 
Järfälla och ska locka företag att etablera sig här, 
säger Emelie Grind och fortsätter: 

– Det är också viktigt att balansera det nya 
med det befintliga, att satsa även på de äldre 
delarna av Järfälla och inte lägga allt krut på det 
nya. Därför bygger vi en ny simhall i  
Jakobsberg, i stället för i Barkarbystaden där det 
kanske hade varit lättare att få in den. Kommun-
huset blir också kvar i Jakobsberg, vilket ger 
återklang hos restaurangägare och butiker som 
får större kundunderlag. Redan nu har många 
av de näringsidkare som finns i Järfälla visat 
ökat intresse för att expandera och finnas på rätt 
plats redan från början.   

Mycket på en gång
Att bygga 30 000 bostäder och tusentals kvadrat-
meter kommersiella lokaler och samhällsservice 
på relativt kort tid innebär förstås en del utma-
ningar. Framför allt krävs god överblick över alla 
projekt och Emelie Grind har till sin hjälp en 
stab med projektledare på samhällsbyggnadsav-
delningen och olika stadsbyggnadsexperter från 
bygg- och miljöförvaltningen. 

– Just nu händer väldigt mycket samtidigt: 
vi har tunnelbanan som kommer upp mitt i ett 
bostadsområde som inte finns än, vi har en 
mängd duktiga byggföretag och arkitekter med 
olika visioner och förslag, det byggs broar och 
vägar och hus. Vår uppgift är att skapa helhet, 
samspel och samstyre utan att projekten krockar 
med varandra. Det är roligt, komplext och svårt 
att få ihop ett projekt av den här storleken. 

Kommunen har valt att detaljplanera med fokus 
på kvartersstrukturen och gatunätet, torg och  
parker, där olika delar av Barkarbystaden får olika 
karaktär. Runt torget är miljön mer urban, vid 
mötet med skogen och naturreservatet blir husen 
mer naturnära och runt kyrkan och dess kultur-
miljöer får byggnaderna mer traditionell prägel.  

– Därefter släpper vi greppet och låter bygg-
bolag och arkitekter få lite friare händer att 
utforma husen, säger Emelie Grind. 

Trivsamt och varierat
Järfälla arbetar med så kallade ankarbyggbolag, 
vilket innebär att några byggbolag får option på 
ett visst antal byggrätter i ett visst område, mot 
att de är med i processen, diskuterar och bidrar 
med sina erfarenheter.  

– De säkerställer byggbarheten i den generella 
detaljplanen, det vill säga går igenom bestäm-
melser och utredningar ur sitt perspektiv och 
kontrollerar att utbyggnaden går att genomföra 
på ett bra sätt tekniskt och ekonomiskt. De bi-
drar också med inspiration och hjälper oss med 
förslag på bra lösningar från andra utbyggnads-
områden och att undvika misstag, säger Emelie 
Grind. (Läs mer om ankarbyggbolag här under.)

En utmaning är att variera husen och bygga 
med hög kvalitet, trots att de nu byggs under 
samma tidsepok och i viss brådska. Enligt Eme-
lie Grind är lösningen att våga släppa detaljut-
formningen till arkitekterna och byggbolagen.  

– Vi låter den som vill bygga komma med sitt 
förslag på hur till exempel gårdslösningar och 
fasadutformning kan bidra till en variationsrik 
stad och så utvärderar vi resultatet under arbe-
tets gång. Vi vill uppmuntra och premiera goda 
lösningar och lära oss av dem. På så vis tror vi 
att vi får en blandad, trivsam, högkvalitativ och 
varierad stad, även om allt är byggt i samma 
tidsanda och i rekordfart. 

En fördel för kommunen är att man äger mar-
ken som det byggs på. Genom det kan man styra 
mer, så att till exempel de lite mer exklusiva 
bostäderna får subventionera de billigare, så att 
även ungdomar kan få råd att bo. 

– Vi bedriver aktiv markpolitik och är med-
vetna om vilka kostnaderna blir. På så vis kan vi 
styra vad vi får, säger Emelie Grind. 

Tunnelbanans utbyggnad är en viktig förutsättning när Järfälla  
kommun bygger 30 000 bostäder och en helt ny stadsdel.  
Samhällsbyggnadsdirektör Emelie Grind, en av nyckelpersonerna i  
omvandlingen, ser fram emot en blandad, trivsam och högkvalitativ stad 
mitt i ett mycket gynnsamt kollektivtrafikläge. 

text nella bergström   foto rosie alm

Byggbolaget Wallenstam är med 
från början när de nya 
delarna av Järfälla utvecklas. 

Malin Kernby är affärsområdeschef 
för markexploatering och kommer-
siella lokaler på Wallenstam, ett av 
ankarbyggbolagen i Barkarbystaden.

Wallenstam har fått option på minst 100 
lägenheter, i detta fall blir det hyresrät-
ter, mot att de bidrar med sina erfaren-
heter och resurser i detaljplanearbetet. 
Hon ser bara fördelar i systemet med 
ankarbyggbolag.

– Det är en stor stadsdel som skapas 
och det är enbart positivt att bygga den 

tillsammans. Vi kom med genom att 
skicka in en intresseanmälan, där vi be-
skrev vår syn på hur staden kan utveck-
las, vilka erfarenheter vi har och hur 
de kan komma till nytta i byggandet. Vi 
och Åke Sundvall är nu ankarbyggbolag 
i etapp IV, där detaljplanearbetet just 
har påbörjats. Just nu drar vi upp stora 

riktlinjer för området, till exempel för 
gröna stråk, sopsugar och torg. Vi vet 
faktiskt inte ens var vårt kvarter kom-
mer att ligga, utan engagerar oss i hela 
stadsdelen vilket är givande. 

Malin är alltigenom nöjd med samar-
betet med Järfälla kommun.

– Det finns en samsyn mellan politiker 

»Järfälla har otrolig vilja och potential
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och tjänstemän som gör att projekten 
rullar på mot ett gemensamt mål. Vi 
som byggbolag känner oss också inklu-
derade och upplever att man lyssnar på 
våra erfarenheter, på ett sätt som inte är 
så vanligt. 

De olika ankarbyggbolagen har bollat 

idéer och förslag med tjänstemän-
nen och varandra i olika workshops. 
Diskussionerna handlar både om rent 
tekniska frågor, som hur man bygger 
bostäder nära tunnelrör, och om mer 
sociala frågor, som hur man får männ-
iskor att trivas och vilja stanna kvar i 
en helt nybyggd stadsdel. Genom det 

här arbetssättet kortas processerna och 
kostnaderna minskar. 

– Jag önskar att fler kommuner 
gjorde så här, säger Malin. 

– Vi strävar mot samma mål: bra bo-
städer för människor som vill flytta hit 
och leva här, och det är härligt att kom-
munen har öppnat dörren för dialog 

med oss byggbolag i ett så tidigt skede. 
Järfälla har otrolig vilja och potential 
att utveckla kommunen och det här är 
en tydlig följd av det. Det blir lite av ett 
experiment och det är spännande att se 
vilka värden som skapas! 

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN JÄRFÄLLA KOMMUN

»Vilka är beståndsdelarna i en 
attraktiv stad? Tunnelbana, 

tåg, arbetsplatser i nära 
anslutning till bostäder, 

mångfald bland företagen, 
förskolor, skolor, sjukhus, 

idrottsarenor, kultur och 
annan samhällsservice. 

emelie grind, samhällsbyggnadsdirektör
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Att planera och bygga 
en helt ny stadsdel på 

ett tomt flygfält och ett 
gammalt industriom-
råde är en utmaning 

i sig. För att det ska 
bli en bra plats att bo, 

verka och leva på krävs 
mer än så. Att tillföra 

mjuka värden och 
utveckla livet mellan 

husen är en minst lika 
stor utmaning.    

text olle sjögren

bild serneke

i bygger inte bara 
bostäder – vi utvecklar 
också livet mellan husen, 
säger Emelie Grind, sam-
hällsbyggnadsdirektör 

i Järfälla. Att tillföra mjuka värden till 
stadsplaneringen för att människor ska 
trivas med att bo, verka och leva här är 
viktigt. Vi ska bygga en stadsmiljö där 
vi skapar förutsättningar för aktivitet 
och mötesplatser av olika slag, för alla, 
det kan vara inom idrott, kultur, skola, 
handel och restauranger.        

Barkarbystaden byggs på ett tomt 
flygfält och industriområdet Veddesta 
har i många år varit ett centrum för 
logistik, handel, och lätt industri – 
fram till nu. Nu förvandlar Järfälla de 
båda områdena till en sammanhäng-
ande stad mitt i ett exceptionellt bra 
infrastrukturläge.

– Både Barkarbystaden och Veddesta 
är oskrivna kapitel och vi står inför en 
enormt spännande utmaning att om-
vandla dessa områden till en levande 
stadsdel där alla har samma möjlighe-
ter och förutsättningar att vara en del 

av samhället, säger Emelie Grind.
Det är vanligt att kommuner har 

en traditionell roll där man tittar på 
byggprojektet från ett övergripande 
perspektiv.

– Vi har blivit mer medvetna om vad 
som händer innanför väggarna, något 
som vi tidigare överlåtit till exploatö-
rerna. Nu försöker vi skapa en större 
medvetenhet hos dem och få dem att 
bredda bostadsutbudet och skapa mö-
tesplatser av olika slag så det blir mer 
varierat och hållbart. Vi vill skapa liv 
i staden både på dagtid och kvällstid 
och grupper som har svårt att ta sig in 
på bostadsmarknaden som ungdomar, 
studenter och nyanlända ska också 
ha möjlighet att bo i de områden vi 
utvecklar, säger Emelie Grind.

Stockholms första skidspår
Ett bra exempel på hur man kan tillföra 
mjuka värden i stadsplaneringen och 
skapa liv mellan husen är Järfälla kom-
muns avtal med Serneke. I det som i 
dag är Veddesta planerar Serneke att 
bygga sju kvarter med inriktning på 

motion och idrott på en yta om 150 000 
kvadratmeter. Det blir en multisportan-
läggning med bland annat Stockholms-
områdets första skidspår i inomhus-
miljö tillsammans med bostäder, skolor, 
kultur, handel och hotell. Enligt Emelie 
Grind fick Serneke uppdraget efter-
som deras vision stämde bäst överens 
med kommunens. För Serneke är det 
en självklarhet att tänka på folkhälsa, 
integration och utbildning i planeringen 
av bostäder och nya stadsdelar.

Livet mellan husen 
– mjuka värden i stadsplaneringen

» Det är inte bara att 
placera ut en fotbolls-
plan mellan husen. Det 
kräver noggrann plane-
ring och förståelse för 
det lokala samhället.

emelie grind,
samhällsbyggnadsdirektör

Skidåkning året runt blir möjligt i den nya multisportanläggningen som ska byggas av Serneke.
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Vi kan hus. 
Från början till slut.

www.einarmattsson.se

Tornet bygger nya  
hållbara hyresrätter  

och planerar för  
Järfällas utveckling

Nu pågår planering av 200 nya  
lägenheter på Söderhöjden med  

inflyttning 2019. 
Lägenheterna kommer att förmedlas 
av Stockholms Bostadsförmedling. 
Vi bygger hyresrätter för långsiktig 

förvaltning och ägande.

Vi bygger hus för att behålla dem.

– Det som är intressant med Ser-
neke är hur de jobbar med att förstå 
det lokala samhället. Precis som vi 
vill de ha en balans mellan bostäder, 
kontor, skolor, handel och andra 
verksamheter som tillsammans 
skapar social hållbarhet i området, 
säger Emelie Grind.

Social hållbarhet
För Serneke fyller multisportanlägg-
ningen fler syften än att motverka 
stillasittande.

– När man skapar ett bostads-
område handlar det om att ha ett 
helhetsperspektiv. Vi strävar alltid 
efter att bygga en stadsmiljö som 
uppmuntrar till aktivitet och skapar 
trygga mötesplatser. Där spelar 
idrotten en viktig roll tillsammans 
med kultur, skolor och näringsverk-
samheter för att skapa både social 
och ekonomisk hållbarhet, säger Jo-
han Live, pressansvarig på Serneke.

– Det är viktigt att staden utfor-
mas på ett sätt som uppmuntrar 
till fysisk aktivitet, att det ska vara 
enkelt att röra på sig. Men det är 
inte bara att placera ut en fotbolls-
plan mellan husen. Det kräver nog-
grann planering och förståelse för 
det lokala samhället för att en sådan 
idrottsanläggning verkligen ska fylla 
sitt syfte. Tillsammans med Serneke 
har vi kommit fram till en jättebra 
lösning, säger Emelie Grind.

Johan Live lyfter också fram  
multisportanläggningen som en 
plats som gynnar integration.

– Den ger goda förutsättningar för 
föreningar och ungdomsidrott, som 
är centrala delar i arbetet för ökad 
integration.

Multisportanläggningen ska 
rymma en rad olika sporter. Exakt 
vilka ska bestämmas i dialog med 
kommunen och Järfällaborna. Det 
stora dragplåstret är förstås inom-
husanläggningen för längdskidor – 
en tempererad och delvis underjor-
disk tunnel med snö året runt.

– Skidanläggningen är den  
bärande idén och blir förhoppnings-
vis ett eftertraktat besöksmål för alla 
skidentusiaster. Men anläggningen 
ska också fyllas med många olika 
sporter, aktiviteter och upplevelser i 
samverkan med närliggande skolor, 
sjukhus och arbetsplatser, säger 
Emelie Grind.

Besöksmål
Skidanläggningen i Barkarby blir Sve-
riges tredje inomhusspår för skidor. 
De andra två finns i Göteborg och 
Torsby. Emelie Grind förklarar varför 
det blev just en skidanläggning.

– Vi frågade oss vilken idrottslig 
nisch som behöver fyllas i regionen, 
och tittade också på vad som är 
populärt i hela landet. Vi hoppas att 
skidspåret både ska bli ett regionalt 
och nationellt besöksmål, som i sin 
tur gynnar hotell och restauranger 
och lockar folk att jobba och bo i 
Järfälla. 
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Kyrkbyn

Igelbäckens 
naturreservat 

(blivande) 

Kyrk-
parken

IKEA

Livs-
medels butik

Livs-
medels butikLivs-

medels butik

Stockholm 
Quality 
Outlet

Stora 
torget Akalla 

och Kista

Stockholm 
city

Oslo

Jakobsberg

Tings-
byn

 Färdigbyggt

 Pågående bygge

 Detaljplan pågår

 Ej detaljplanerat

 Handelsområde

Barkarby-
bron

Veddesta-
bron

Säbypark.  
Entré till 

natur- 
reservat

För- och 
grundskola

Nära naturreserva-
tet planeras förskola, 
grundskola F-9 och 
grundsärskola med 
träningsverksamhet 
för totalt 1 100 barn.  

Flygledartornet
Flygledartornet från 

flygplatstiden bevaras 
och blir ett fint inslag i 
en park med naturlek.

Torget vid landningsbanan
Landningsbanan blir kvar och leder ut i 
det öppna landskapet. Torget utformas 
för kultur och sport, för organiserade 
och spontana aktiviteter som basket, 
skate och konserter. I södra delen av 

torget blir det en skola och i norra 
delen restauranger   och kaféer med 

uteserveringar. Centralt på torget byggs 
kulturcenter eller multifunktionshall 

för publik verksamhet.

Kaj mot det gröna och  
landningsbanan

Här möter staden det öppna 
gröna landskapet längs Igel-
bäcken. Kajen möter naturen 
istället för vatten som är det 

vanliga. Kajen skapar tillsam-
mans med landningsbanan 
ett stort härligt uterum med 
plats för rekreation, fritids- 

och kulturaktiviteter. Det blir 
en plats för bara-vara, med 

mycket folkliv, restauranger 
och kaféer.

Tunnelbanetorget
En central knutpunkt 
med tunnelbana och 
bussar. En livlig plats 
med handel, restau-
ranger och annan 
service runt torget. 

Hangartorget
En central plats med lokal 

service för de som bor i 
den här delen av staden. 
Här finns en hangar från 
flygplatstiden som kan 
användas som saluhall 

eller för evenemang. 

Herrestaskolan
Sveriges första skola 

byggd i massivträ och 
utifrån Miljöbyggnad 

Guld. Förskola, 
förskoleklass och 

årskurs 1–5.

Idrottsområde
Stor idrottsplats med 

fotbollsplaner,
friidrott och 
idrottshall.

Entrétorget
Mötesplats och entré 
till Barkarbystaden 

och Kyrkparken. Res-
taurang och kafé med 

uteservering mot 
parken.

BAS Barkarby
Ett centrum för lärande, 

kultur och näringsliv. 
Gymnasium, högre 

utbildning,
kontor, kultur- och 

multihall för idrott och 
mässor, bibliotek,

restaurang, café, gym.

Multisportanläggning med 
skidspår inomhus

Här byggs kvarter med fokus 
på motion och idrott. Det blir 
en stor multisportanläggning 

med bland annat skidspår 
inomhus i kombination 

med bostäder, skolor, kultur, 
handel och hotell.   

Veddesta parkstråk
Parkstråket 

ligger längs med 
Veddestabäcken. 
Stråket utformas 

för aktiviteter och 
blir ett område som 
bjuder in till lek och 

rekreation.Barkarby sjukhus
Nytt modernt sjukhus 

med  öppenvård, 
närakut och slutenvård 

med geriatrik och 
stödjande vård 

för invånare i hela 
nordvästra Stockholm. 

Regionens nya trafik knutpunkt 
– Barkarby station 

Järfälla blir en av Sveriges mest 
tillgängliga platser. Barkarby sta-
tion blir en stor trafikknutpunkt 

för norra Stockholm med  
tunnelbana, regionaltåg,  

pendeltåg, buss, E18 och närhet 
till Förbifart Stockholm.

Veddesta torg
En central knutpunkt med 
tunnelbana och bussar. In-

tensivt stadsliv med handel 
och kommersiella lokaler i 
bottenplan. På torget finns 

plats för uteserveringar och 
torghandel. Attraktiva  

kontorslägen runt torget.

Veddestavägen
Huvudgata med intensiv 

stadsmiljö. Mycket liv och 
rörelse. Bostadshus, kontor 
och kommersiella verksam-

heter i bottenplan. Nära 
tunnelbana och annan  

kollektivtrafik. 

Livs-
medels-

butik

Barkarbystaden blir en levande och karaktärsfull stadsdel med svårslaget kollektivtrafikläge. De 
historiska platser som finns – flygledartornet, hangaren och landningsbanan – tas tillvara och lyfts 
fram i den nya staden samtidigt som nya landmärken skapas. 

Tunnelbana, kollektivtrafik, E18 och E4
2018 börjar tunnelbanan byggas till Järfälla. Det blir två nya stationer; en mitt i Barkarbystaden 
och en vid Barkarby station med uppgång mot nya Veddesta torg. Busstrafik finns, en ny bussta-
tion planeras i anslutning till tunnelbanestationen, pendeltåget går från Barkarby station och snart 
stannar också regionaltåg här. E18 passerar strax utanför liksom snart Förbifart Stockholm.

Det gamla flygfältet i Barkarby och Veddesta industriområde  
förvandlas nu till en ny stadsdel – Barkarbystaden – med bostäder, 
lokaler för kontor, utbildning, hotell, handel, service, idrott och kultur.  
Så här kommer den nya staden att se ut! 
illustration järfälla kommun

Attraktiva kontorslägen
Barkarbystaden är ett bra läge att etablera 
verksamhet i. I kvarteren närmast tunnelbanan 
planeras för flexibla och moderna kontors- 
lösningar insprängda i blandstaden, så att de 
som arbetar här har tillgång till service, natur-
områden, kultur och idrottsanläggningar.

Bostäder
I Barkarbystaden bygger vi både hyresrätter 
och bostadsrätter. Bebyggelsen får varierad 
höjd, från radhus till flerbostadshus i 20 
våningar.

Handel och service
Handel och service, som butiker, restauranger, 
caféer, service, vårdcental, gym och bibliotek, 
ska finnas i gatuplan vid platser och stråk där 
många människor rör sig. 

Utbildning och fritid
40-talet nya förskolor, sex-sju 
grundskolor, högre utbildning, 
äldreboende, idrottsplatser, 
sporthallar och lokaler för 
bibliotek, kultur och mässor 
planeras och byggs. 

Torg och parker
Det ska finnas gott om mötes-
platser i Barkarbystaden. Alla 
torg och parker får sin egen 
identitet, utformning och funk-
tion i förhållande till sin plats i 
staden.

Gå, cykla och åka bil
Det ska vara enkelt och säkert 
att gå och cykla i Barkarbysta-
den. Välplanerade gång- och 
cykelvägar gör att bilberoendet 
minskar.

Nära naturreservatet 
De stora gröna ytorna runt 
bebyggelsen binds samman 
och blir lättillgängliga tack vare 
grönska och natur längs med 
gator och torg i stadsdelen. 
Grönskan skapar bra miljö för 
människor och djur. 

Barkarbystaden
– så här tar den form
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Barkarby-
bron

Veddesta-
bron

Säbypark.  
Entré till 

natur- 
reservat

För- och 
grundskola

Nära naturreserva-
tet planeras förskola, 
grundskola F-9 och 
grundsärskola med 
träningsverksamhet 
för totalt 1 100 barn.  

Flygledartornet
Flygledartornet från 

flygplatstiden bevaras 
och blir ett fint inslag i 
en park med naturlek.

Torget vid landningsbanan
Landningsbanan blir kvar och leder ut i 
det öppna landskapet. Torget utformas 
för kultur och sport, för organiserade 
och spontana aktiviteter som basket, 
skate och konserter. I södra delen av 

torget blir det en skola och i norra 
delen restauranger   och kaféer med 

uteserveringar. Centralt på torget byggs 
kulturcenter eller multifunktionshall 

för publik verksamhet.

Kaj mot det gröna och  
landningsbanan

Här möter staden det öppna 
gröna landskapet längs Igel-
bäcken. Kajen möter naturen 
istället för vatten som är det 

vanliga. Kajen skapar tillsam-
mans med landningsbanan 
ett stort härligt uterum med 
plats för rekreation, fritids- 

och kulturaktiviteter. Det blir 
en plats för bara-vara, med 

mycket folkliv, restauranger 
och kaféer.

Tunnelbanetorget
En central knutpunkt 
med tunnelbana och 
bussar. En livlig plats 
med handel, restau-
ranger och annan 
service runt torget. 

Hangartorget
En central plats med lokal 

service för de som bor i 
den här delen av staden. 
Här finns en hangar från 
flygplatstiden som kan 
användas som saluhall 

eller för evenemang. 

Herrestaskolan
Sveriges första skola 

byggd i massivträ och 
utifrån Miljöbyggnad 

Guld. Förskola, 
förskoleklass och 

årskurs 1–5.

Idrottsområde
Stor idrottsplats med 

fotbollsplaner,
friidrott och 
idrottshall.

Entrétorget
Mötesplats och entré 
till Barkarbystaden 

och Kyrkparken. Res-
taurang och kafé med 

uteservering mot 
parken.

BAS Barkarby
Ett centrum för lärande, 

kultur och näringsliv. 
Gymnasium, högre 

utbildning,
kontor, kultur- och 

multihall för idrott och 
mässor, bibliotek,

restaurang, café, gym.

Multisportanläggning med 
skidspår inomhus

Här byggs kvarter med fokus 
på motion och idrott. Det blir 
en stor multisportanläggning 

med bland annat skidspår 
inomhus i kombination 

med bostäder, skolor, kultur, 
handel och hotell.   

Veddesta parkstråk
Parkstråket 

ligger längs med 
Veddestabäcken. 
Stråket utformas 

för aktiviteter och 
blir ett område som 
bjuder in till lek och 

rekreation.Barkarby sjukhus
Nytt modernt sjukhus 

med  öppenvård, 
närakut och slutenvård 

med geriatrik och 
stödjande vård 

för invånare i hela 
nordvästra Stockholm. 

Regionens nya trafik knutpunkt 
– Barkarby station 

Järfälla blir en av Sveriges mest 
tillgängliga platser. Barkarby sta-
tion blir en stor trafikknutpunkt 

för norra Stockholm med  
tunnelbana, regionaltåg,  

pendeltåg, buss, E18 och närhet 
till Förbifart Stockholm.

Veddesta torg
En central knutpunkt med 
tunnelbana och bussar. In-

tensivt stadsliv med handel 
och kommersiella lokaler i 
bottenplan. På torget finns 

plats för uteserveringar och 
torghandel. Attraktiva  

kontorslägen runt torget.

Veddestavägen
Huvudgata med intensiv 

stadsmiljö. Mycket liv och 
rörelse. Bostadshus, kontor 
och kommersiella verksam-

heter i bottenplan. Nära 
tunnelbana och annan  

kollektivtrafik. 

Livs-
medels-

butik
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Företaget Bolinders, som gjorde mo-
torer och gjutjärnsartiklar, var en gång 
ett av Sveriges främsta industriföretag. 

Bolinders hade under 1900-talets första 
decennier sin verksamhet i Kallhäll i 
Järfälla, och än i dag finns flera av de 
gamla fabriksbyggnaderna kvar vid  
Bolinder strand. Sedan början av 
2000-talet har JM tillsammans med 
kommunen utvecklat området med 
sjönära boende. Nu tas nästa steg och 
JM bygger ännu fler bostäder här. 

– Huvudinriktningen är bostäder, 
men vi möjliggör också för samhälls-
service och kommersiell verksamhet 
i mindre omfattning, säger Malin 
Danielsson, planchef på Järfälla  
kommun.
 
De kulturhistoriskt intressanta röda 
tegelbyggnaderna sparas eftersom de är 

viktiga för områdets karaktär. Att stärka 
kopplingen till naturreservatet, vattnet 
och pendeltågsstationen är också viktigt 
eftersom närheten till dessa upplevs 
som boendekvaliteter.  

Mälarnära bostäder med historien inpå knuten
Mälaren, gamla tegel-
byggnader och Görvälns 
naturreservat ramar in 
Bolinder strand i Kall-
häll, där det nu planeras 
för ännu fler bostäder på 
bekvämt promenad- 
avstånd till pendeltåg 
och bussar.
 
text järfälla kommun    bild rosie alm

»Att stärka kopplingen 
till naturreservatet, 
vattnet och närliggande 
pendeltågsstation är 
också viktigt. 
malin danielsson,
planchef

Naturen och närheten till Mälaren är uppskattat i Kallhäll.

Hos Bolinders i Kallhäll tillverkades 
förr bland annat motorer och gjut-
gods. Bild ur Järfälla kommuns arkiv.

08-24 85 85 | www.sagax.se
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Redan nu finns flera förskolor och en 
grundskola för F-5 – Herrestaskolan - på 
plats i den första etappen av Barkarby-
staden. 

– Herrestaskolan var en viktig sats-
ning av kommunen för att i ett tidigt 
skede visa att man menar allvar med att 
bygga en attraktiv stad. Det är troligen 
Sveriges mest klimatneutrala skola; helt 
byggd i massivträ och utifrån de krav 
som finns för Miljöbyggnad guld, med 
extra höga krav på bland annat luft, 
akustik och kontroll på att inga farliga 
kemiska ämnen finns. På taket finns 
1 400 kvadratmeter solceller som täcker 
i princip hela skolans energibehov, säger 
Elisabet Stuart, biträdande projektledare 
för Barkarbystaden och en av dem som 
varit med sedan starten.

Näst på tur i planerna står flera förskolor 
och två nya för- och grundskolor. Den ena 
grundskolan byggs i Barkarbystaden, med 
närhet till fotbollsplan och naturreservatet, 
för 1 100 barn och elever i förskola, för-
skoleklass, årskurs 1-9 och grundsärskola. 

Den andra skolan för 420 elever i förskole-
klass och årskurs 1–6 byggs i Jakobsberg. 
Skolan får solpaneler och växthus. 

Totalt planeras för 40-talet nya för-
skolor, 6-7 nya grundskolor och högre 
utbildning. 

I startgroparna står också Bas Barkarby 
som byggs av Atrium Ljungberg. Bas 
Barkarby blir ett helt kvarter där högre 
utbildning som gymnasium, bland annat 
stora delar av den kommunala gymna-
sieskolan, och yrkeshögskola ska finnas 
sida vid sida med näringsliv och kultur, 
alldeles intill den framtida tunnelbanan 
vid Barkarby station. Bas Barkarby blir 
en plats där människor studerar, arbetar, 
träffas och utvecklas tillsammans varje 
dag. 

Förskolor och skolor 
viktigt i stadsplaneringen 
Många barn och unga kommer att flytta in i de  
nya bostäder som ska byggas i Järfälla.  
Förskolor och skolor finns med i planerna från  
allra första början. 
text järfälla kommun   bild atrium ljungberg

»BAS Barkarby blir  
ett helt kvarter med  
högre utbildning sida 
vid sida med näringsliv 
och kultur.

Bas Barkarby blir en plats där människor studerar, arbetar, träffas och utvecklas. 

En hållbar stad har människan i fokus
Hållbar stadsutveckling 
är inte nytt – men att 
ta ett så utpräglat hel-
hetsansvar som Atrium 
Ljungberg gör, är unikt.

När Atrium Ljungberg planerar stadsutveck-
ling är målet alltid detsamma: en hållbar, 
levande stadskärna som inbjuder till liv och 
rörelse. Det lyckas man med genom att vara 
nyfiken, uppmärksam och lyhörd i diskussio-
ner med de som lever och verkar i området.

 – Vi lägger mycket tid på att 
lära känna platsen säger Emma 
Henriksson, hållbarhetsansvarig 
på Atrium Ljungberg. Vi utgår 

ifrån människorna eftersom det är de som 
gör staden. En del i vårt uppdrag är att för-
valta platsens själ. Det är viktigt att ta tillvara 
på befintliga kvaliteter, men även människors 
engagemang. 
 Kollegan Linus Kjellberg, affärsutveck-
lingschef, håller med.

 – Det är dialogen som allting 
bygger på. Det krävs många 
eldsjälar för att kunna utveckla 
en stadsdel långsiktigt. 

 Faktainsamlingen om platserna som ska 
utvecklas är helig mark för arbetslaget – så 
till den milda grad att det faktiskt är förbjud-
et att göra en enda husskiss under det första 
halvåret.
 – Vi ritar ingenting i början, då ska vi bara 
samla intryck, analysera, samtala och tänka, 
säger Linus. Vi måste lära känna platsen 
först. Hållbar stadsutveckling är ingen 
kosmetika för oss, utan vår affärsidé.
 Effekten av att vara väl förtrogen med 

platsernas kulturhistoria blir tydlig i exempel 
som Sickla i Nacka.
 – I Sickla har vi tagit tillvara på det histo-
riska arvet i den vackra industriarkitekturen 
men utvecklat hela området med nytt inne-
håll. Bland annat har den gamla Dieselverk-
staden blivit ett kulturhus säger Emma. 
 Just nu arbetar Atrium Ljungberg med 
flera spännande projekt. Bland annat med 
Bas Barkarby, en regional mötesplats för 
lärande, näringsliv och kultur tillsammans 
med Järfälla kommun. 

FAKTA / ATRIUM LJUNGBERG
Atrium Ljungberg äger, förvaltar och 
utvecklar fastigheter för handel, kontor, 
kultur, service och lärande samt bostä-
der. Verksamma i Stockholm, Uppsala, 
Malmö och Göteborg. Total uthyrbara 
yta omfattar mer än en miljon kvadrat-
meter.

Just nu arbetar Atrium Ljung-
berg med flera spännande 
projekt. Bland annat med Bas 
Barkarby, en regional mötes-
plats för lärande, näringsliv 
och kultur tillsammans med 
Järfälla kommun.
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Samarbete gör Barkarbystaden 
smart, effektiv och energisnål 

För såväl Järfälla kommun som för E.ON 
handlar det om förse Barkarbystaden och 
kommunens andra utvecklingsområden med 
smarta innovativa energilösningar med målet 
100 procent återvunnen och förnyelsebar en-
ergi. Här byggs smarta energinät där en och 
samma lösning kan styra allt, både värme, 
kyla och el. 

 – När vi nu tillsammans med Järfälla 
kommun utvecklar Barkarbystaden vill vi 
erbjuda en trygg och långsiktigt hållbar 
energiförsörjning samtidigt som staden växer, 
men också utnyttja kapaciteten i energisys-
temet på ett optimalt och digitalt sätt. Vi vill 
erbjuda lösningar som skapar hållbara värden 
för både kommunen och för invånarna, säger 
Stefan Håkansson, vd E.ON Värme. 
 Konkret kan det handla om att möjliggöra 
solcellsproducerad el i ett lokalt nät alla tider 
på dygnet – och då låta ett enskilt hus blir 
sitt eget energilager. Boende som styr sin 
förbrukning men också själva kan producera 
energi och få betalt för överskottet. Eller blir 
jättebra på sopsortering och få tillbaka egen 
återvunnen energi istället. Möjligheterna är 
oändliga.
 I grannkommunen Upplands-Bro bygger 
E.ON just nu en ny kretsloppsanläggning 
där ratade restprodukter från hushåll och 
företag ska återvinnas till såväl el och värme 

En vision, ett samarbetsavtal och en gemensam strategi – som omsätts i 
praktiken. Det är E.ON och Järfälla kommuns gemensamma utgångspunkt 
i byggandet av den hållbara Barkarbystaden. En av förebilderna är stads-
delen Hyllie i Malmö, som på liknande sätt utvecklats till att idag vara 
Öresundsområdets klimatsmartaste stadsdel. Vision blir verklighet när 
nu Barkarbystaden växer fram.  

”Vi vill erbjuda lösningar som 
skapar hållbara värden för både 
kommunen och för invånarna.”

FAKTA / E.ON
Energibolaget E.ON är sedan länge 
en viktig samarbetspartner till Järfälla 
kommun och förser kommunens 
invånare med el och fjärrvärme. En 
tankstation för biogas finns redan 
etablerad. 

E.ON har som mål att all energi ska 
komma från återvunna eller förnybara 
källor 2025.

till omkringliggande kommuner som biogas 
till transportsektorn och biogödsel till 
jordbruket. 
 – Byggandet av det vi kallar framtidens 
kretsloppsanläggning i Högbytorp är vår 
stora stolthet och en viktig del i utvecklingen 
av Barkarbystaden. Med en fjärrvärmeled-
ning ner till Järfälla skapar vi möjligheter 
för kommunens fjärrvärmekunder att bli en 
del av ett hållbart lokalt kretslopp, avslutar 
Stefan Håkansson.

Kajer mot det gröna i Barkarbystaden. Tovatt Architects and planners AB.

Sture Exhibitions & Events är Sveriges ledande totalleverantör och byrå inom mässa, event 
och 3D branding. I mer än 70 år har vi ägnat oss åt att skapa miljöer för varumärken. 
Vare sig det handlar om skräddarsydda mässmontrar, spektakulära events, unika showrooms 
och inredningar eller totalansvar för hela mässor och utställningar - så är vi Er partner.

Miljöer för varumärken

www.sture.se
www.facebook.com/sture
www.twitter.com/sture
www.instagram.com/sture.se
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Vi är med 
och utvecklar Järfälla 

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar • veidekkebostad.se

VEDDESTA
Nya Veddesta planeras som en unik stadsdel där kombinationen  
av stadsliv, kultur, natur, och exceptionellt goda kommunikationer  
kommer att skapa förutsättningar för ett aktivt och socialt liv.  

BARKARBYSTADEN
I Barkarbystaden växer en ny stadsdel fram. Den varierande bebyggelsen och stadsmiljön blir  
en dynamisk plats med liv och rörelse. Här bygger Veidekke moderna Svanenmärkta bostads- 
rätter med 1– 5 rok. Bostäder som bidrar till en levande stadsdel där alla kan hitta ett hem. 

TRÄFFA  
OSS PÅ  

BUSINESS 
ARENA

KALLHÄLLSPARKEN
På kort promenadavstånd från centrum, i grönskande Kallhällsparken, bygger vi 5 stilrena 
punkthus med gröna tak och härliga utemiljöer. Ljusa bostadsrätter med 1– 4 rok och rejäla  
uteplatser eller balkonger. Inflyttning: 2017 / 2018.

En plats där människor vill leva och verka. Inom stadsdelen planerar 
Veidekke för lägenheter, stadsradhus, förskolor, lokaler, restauranger 
och service. Första säljstart planeras till 2019.
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Vi är med 
och utvecklar Järfälla 

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar • veidekkebostad.se

VEDDESTA
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av stadsliv, kultur, natur, och exceptionellt goda kommunikationer  
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rätter med 1– 5 rok. Bostäder som bidrar till en levande stadsdel där alla kan hitta ett hem. 
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punkthus med gröna tak och härliga utemiljöer. Ljusa bostadsrätter med 1– 4 rok och rejäla  
uteplatser eller balkonger. Inflyttning: 2017 / 2018.

En plats där människor vill leva och verka. Inom stadsdelen planerar 
Veidekke för lägenheter, stadsradhus, förskolor, lokaler, restauranger 
och service. Första säljstart planeras till 2019.
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Har du sett den lilla pojken 
i brons vid pendeln i Jakobs-
berg? Och giraffen med 
sin höga hals en bit bort på 
torget. Två svar på frågan hur 
Järfälla kan bli bättre. 
 Varför skulpturer? HSB 
bygger väl bostäder? Javisst, 
men HSB är mycket mer än 
så. Vi vill bygga hållbara sam-
hällen. Där människor trivs 
och mår gott. Då behövs kultur och platser 
där människor kan träffas. Därför håller vi 
på att färdigställa Kallhäll Centrum, med 
bostäder, lokaler och ett nytt Folkets Hus. 
På Kvarnbacken i Jakobsberg har HSB drivit 
det unika projektet Kalejdohill, där det inte 
bara handlar om att bygga bostäder utan om 
att skapa en livsmiljö som andas glädje och 
gemenskap.

VI BÖRJADE 1947 –  
OCH ÄR INTE FÄRDIGA ÄNNU!

HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Vasaplatsen 4. Tel 08-442 50 00. hsb.se/nst

Sedan 1947 har vi i HSB varit sysselsatta
med Järfällas framtid. Då bildades stiftelsen
Hammaren, som resulterade i 446 lägen-
heter i Jakobsberg – och till att HSB Norra 
Stor-Stockholm bildades. Sedan dess har vi 
alltid funnits i Järfälla. Som bostadsbyggare, 
förvaltare av bostadsrättsföreningar och som 
mötesplats för våra drygt 10 000 medlemmar  
i kommunen.
 Vi har sett hur ett litet sömnigt samhälle 
förvandlats till en dynamisk del av en storstad. 
Vi tar faktiskt åt oss en del av äran över att  
Järfälla i dag är en plats dit människor vill 
flytta – och bo kvar. Och fortfarande efter 70 
år är vi fullt upptagna med frågan: Hur kan 
Järfälla bli ännu bättre i morgon? Hur lång 
tid tar det egentligen? När blir det klart? 
 Vårt svar är att ett gott samhälle aldrig blir 
färdigt. Hela tiden vill vi på HSB bidra till att 
göra Järfälla bättre. Det har vi gjort i 70 år – 
och vi är inte färdiga ännu!

Hur lång tid tar det egentligen? När blir  
det klart? Vårt svar är att ett gott samhälle 
aldrig blir färdigt. Hela tiden vill vi i HSB 
bidra till att göra Järfälla bättre. Det har vi 
gjort i 70 år nu. 

Skulpturen Pojken av Lars Nilsson (bilden i mitten) och 
Giraffen av Thomas Karlsson (övre bilden) är en del av 
HSBs initiativ Konstnedslaget i Järfälla. Nedre bilden är  
en skiss på nya Kallhälls centrum. 

På nya Welcome Hotel förenas två världar
Här finns dels hotellet, med nya moderna rum, 
gym, fin bistro, spa-område med pool, bastu 
och söndagsbrunch, dels det anrika Wärds-
huset Lasse-Maja alldeles intill, som erbjuder 
konferens, bröllop och julbord i unik historisk 
miljö. 
 Patrick Roos föräldrar har drivit verksam-
heten i 30 år och för några år sedan tog Patrick 
över vd-rollen från sin far. Han berättar om 
de stora satsningar som har gjorts på senaste 
tiden: 
 – Många åker förbi oss utan att ana allt vad 
vi erbjuder: moderna rum, populär brunch och 
konferens i lummig och unik historisk miljö – 
Lasse-Maja har en obruten restaurangtradition 
sedan 1671. Dessutom är vårt läge svårslaget, 
vi befinner oss 25 minuter från Arlanda och 

bara en kvart från Stockholms innerstad med 
pendeltåg.  Och kommer du med bil har vi 
självklart gratis parkering.  
 Hotellet är måna om att kunderna ska 
trivas, berättar Patrick, vilket har givit resultat, 
och renoveringen har ytterligare ökat andelen 
nöjda gäster. 
 – Vi har fått otroligt mycket positiva 
omdömen vilket är en väldigt fin bekräftelse 
på den satsning vi har gjort. Nu börjar också 
lokalbefolkningen hitta hit, de kommer och 
äter middag eller kalasar på vår berömda 
söndagsbrunch. 
 Patrick välkomnar alla att titta förbi och se 
hur fint det har blivit. 
 – Det är verkligen något helt nytt som har 
hänt hos oss! 

Familjeägda Welcome Hotel är 
strategiskt beläget, granne med 
nya Barkarbystaden, och har 
nyligen totalrenoverats.  
I dag erbjuder hotellet fantas-
tisk miljö för affärsresenärer, 
konferensgäster och par. 

”Många åker förbi oss 
utan att ana allt vad vi 
erbjuder: moderna rum, 
populär brunch och kon-
ferens i lummig och unik 
historisk miljö.”
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DAGS FÖR EN
GRUNDLAGS- 
ÄNDRING

GRUNDAR STÄDER

 
Vill man bli Stockholms bästa anläggningsföretag är det viktigt att rekrytera 
med fingertoppskänsla och att satsa på personalen. För oss är det vägen till 
framgång. JVAB får betyget 4,7 av 5* när det gäller medarbetarnas stolthet 
över att jobba här. JVAB gör mark, väg-, VA- och anläggningsarbeten över 
hela Stockholm, bl a utvecklar vi en helt ny stadsdel i Huddinge, grundar Vega 
med en passage under Nynäsbanan och bygger infrastrukturen vid Eds Allé.
 
Vi kallar oss Stockholms grundare och nu behöver vi förstärka vårt lag med 
bl a anläggare, mätningstekniker, arbetsledare, entreprenadingenjörer och 
platschefer. 
 
Läs mer och hör av dig på jvab.se

* NMI (nöjd medarbetare index), Tradewell.

THOMAS, STOCKHOLMS GRUNDARE #42
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Studion där drömmar blir musik
Glödheta musikstudion Nox har fått nya lokaler i 
Järfälla. Här vill de skapa ett kulturellt centrum där 
musiker möts och drömmar blir verklighet. 
text nella bergström   foto rosie alm

elle Broberg på Nox 
berättar att det var nära att 
verksamheten flyttade från 
Järfälla. 

– Vi har sedan 2006 
haft Veddesta och Järfälla som bas för 
vår verksamhet. Under åren har vår 
inspelningsstudio vuxit och vi har flyt-
tat runt för att få mer anpassade och 
större lokaler. Vi har trivts enormt bra 
i Järfälla och Veddesta.

Under 2015 fick gänget i studion 
beskedet att Veidekke köpt Veddesta 
centrum för att bygga bostäder och att 
deras hus skulle rivas. Då föddes idén 
att flytta. 

– Vi letade lokaler i flera olika kom-
muner, bland annat Norrtälje, men 
det var inte så lätt att hitta rätt för 
vår verksamhet. Så blev vi uppringda 

av Claes Thunblad, kommunstyrel-
sens ordförande, som inte ville att vi 
lämnade kommunen. Vi blev glada 
och lite imponerade av att en så högt 
uppsatt person ens visste att vi fanns, 
och så började vi föra samtal med 
Järfällahus om möjligheten att bli kvar 
i kommunen. 

Lokalen fann de till slut på Hammar-
vägen 59, bredvid bowlinghallen. Un-
der året har de renoverat och i augusti 
flyttade de in på riktigt. 

Kulturlivet berikas
Planerna för framtiden är stora. 

– En del av vår verksamhet blir 
utbildningar, inom låtskrivande, 
inspelning, mixning, gitarr, piano och 
körsång. Vi tänker vända oss till främst 
ungdomar, men även till andra i kom-

munen som har intresse av kultur. Det 
är det vi själva brinner för. Vår tanke 
är att försöka berika Järfälla kommuns 
kulturliv. Med den lokal vi nu får har vi 
något unikt att erbjuda. 

Nox får nu också möjlighet att jobba 
med artister och grupper som aldrig 
tidigare kunnat spela in i Järfälla. 

– Det kan vara körgrupper, stråk-
orkestrar, storband... Vi kan hantera 
rapparen som vill spela in, hårdrocks-
gruppen som behöver en ny platta, 
reggaebandet som letar efter en stor 
studio, en DJ som behöver göra en mix, 
en trubadur som vill spela in, jazzgrup-
pen som vill jamma fram en låt, det 
mesta faktiskt. Vi hoppas också kunna 
ordna konferenser och event, kanske 
författar- och musikerbesök.

Pelle säger att Nox vill bli ett 
kulturellt centrum där musiker och 
musikstilar möts, där drömmar blir 
verklighet. 

– Det är en utmaning och en enorm 
kick att satsa på allt detta och vi tror 
verkligen att det blir en plats att prata 
om. Nox skulle aldrig ha kunnat göra 
allt detta om inte Järfälla kommun 
hade gjort det möjligt. Det krävs en 
del att se möjligheterna och våga satsa 
på kultur i dag. Vi är enormt tack-
samma för att få möjligheten att verka 
i Järfälla. 

»Det är en utmaning 
och enorm kick att 
satsa på allt detta 
och vi tror verkligen 
att det blir en plats 
att prata om.
pelle broberg

De nyrenoverade lokalerna kan ta emot allt från enskilda artister och musiker till stråkorkestrar och storband. 

Niklas Bergström och Pelle Broberg på Nox vill skapa ett kulturellt centrum i Järfälla. 

Kanske skapas en ny världsartist i 
Nox toppmoderna studio i Järfälla. 
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Ikano Bostad finns där människor vill bo och där Sverige växer. Där bygger, äger och förvaltar
vi bostadsområden och bidrar till hållbara stadsdelar. Vi vill vara mer än en bostadsbyggare
och därför tänker vi om och tänker nytt. Vi prioriterar inte bara livet i husen utan också runt om
och mellan. Vi drivs av att hitta långsiktiga och hållbara lösningar som förenklar vardagen.
Med sunt förnuft och enkelhet arbetar vi för att vara en god samhällsaktör och leva efter vårt
löfte: på schyssta villkor.

ikanobostad.se

1 rum med cykelpool
och verkstad
Omtänk: Vi bygger bostäder som gör 
vardagen grönare och enklare för fler.

Niklas Bergström och Pelle Broberg på Nox vill skapa ett kulturellt centrum i Järfälla. 
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Nya bostäder, ett upprustat torg 
och ett nytt Folkets hus är snart 
verklighet i Mälarnära Kallhäll.

text nella bergström    illustration hsb

Mälarnära Kallhäll är ett mecka för 
människor som snabbt och enkelt vill 
kunna komma ut i naturen. I Kall-
hälls centrum bygger HSB och JM 300 
nya bostäder nära kommunikationer, 
service och grönområden och med bara 
10 minuters promenad från Mälarens 
strandkant. 

Håkan Berg, VD för HSB Norra 

Stor-Stockholm, berättar att Kallhälls 
centrum var nergånget och gradvis 
tynade bort när HSB för tolv år sedan 
köpte en hyresfastighet här.

– Sedan dess har vi arbetat för att 
utveckla centrum. Just nu bygger vi ett 
nytt Folkets hus i stället för det gamla 
och tillsammans med JM bygger vi 300 
nya bostäder. Vi uppför till exempel ett 
16-våningshus som blir Kallhälls nya 
landmärke.
 
I Kallhälls centrum kommer det att 
bo 800 nya invånare inom den närmas-

te framtiden. Det skapar goda förutsätt-
ningar för nya verksamheter i området, 
och ett livligare torg.

– När fler människor bor nära cent-
rum finns det förstås större möjligheter 
för butiksägarna att få kunder, säger 
Håkan Berg.

Det nya Folkets hus, som snart är 
klart, ligger centralt på torget, och ska 
innehålla kafé, samlingssal och scen 
med plats för kultur. Vid torget, som 
håller på att få ny skepnad, finns också 
bibliotek och Bolindermuseet, i nya 
fräscha lokaler. 

Kallhälls centrum – 
nära kommunikationer och Mälaren

Strålande framtid för 
prisat solcellsföretag

Midsummer, som tillverkar 
tunna solceller som bland  

annat finns på taket till  
Tele2 Arena, är ett av  

Sveriges snabbast växande 
teknikföretag. Midsummer 

har sin bas i Järfälla och 
blev nyligen utsedda till 

årets företag. 

text nella bergström   
foto midsummer

tt koras till årets företag är ett 
erkännande och ett bevis på att 
det vi gör uppskattas, säger 

Sven Lindström, vd på Midsummer. 
Sven lovordar Järfälla, främst för 

infrastrukturen och ansamlingen av 
halvledarbolag i det område där Mid-
summer sitter, i IBMs gamla lokaler 
på Elektronikhöjden i Järfälla.

– Det är lite av Sveriges Silicon Val-
ley här, jag tror inte det finns någon 
plats i Sverige med så många hi tech-
företag på samma plats. Vi drar nytta 
av varandra och kan använda samma 
leverantörer, vilket gagnar alla.

 Midsummer har tack vare gott 
samarbete med kommunen kunnat 
anställa flera nyanlända. 

– En tredjedel av våra 45 anställda 
har utländsk bakgrund och vi talar 15 
olika språk. Det fungerar väldigt bra, 
säger Sven. 

Fördubblad omsättning
Midsummer tillverkar mikrometer-

tunna solceller, så 
kallade tunnfilms-
solceller, som läggs 
på tunna skivor av 
rostfritt svenskt stål. 
Rostfritt stål är tåli-
gare och flexiblare än 

glas, som är det material man brukar 
ha som bas för solceller. Metoden ger 
lätta och flexibla solcellsmoduler som 
kan användas där vanliga solcellsmo-
duler av glas är för tunga och otympli-
ga, som stora industritak eller portabla 
solceller. Midsummer gör både solcel-
lerna och maskinerna som framställer 
dem. Båda säljs tillsammans med de-
ras unika process till solcellstillverkare 
framför allt i Asien. 

Marknaden för solceller är pressad 
med stora prisfall, och det gäller att 
vara flexibel om man ska hålla sig 
kvar. Men Sven ser ljust på framtiden. 

– Vi dubblade vår omsättning mel-
lan 2015 och 2016, dubblar den igen 
under 2017, och hoppas på liknande 

resultat 2018. Just nu går det bra för 
oss och vi räknar med att anställa 
ännu fler under hösten. 

ÅRETS FÖRETAGARE 
I JÄRFÄLLA 2017 – 
JURYNS MOTIVERING

"Sven Lindström och Eric 
Jaremalm har tagit sin idé från 
startfasen till att med Midsum-
mer AB bli en ledande aktör inom 
greentech. Med tillverkning och 
export av innovativa solener-
gilösningar är Midsummer AB 
Sveriges första solcellsfabrik och 
dessutom ett av landets snab-
bast växande teknikföretag. Sven 
Lindström och Eric Jaremalm 
visar att det är möjligt att genom 
målmedvetenhet och uthållighet 
nå framgång med en idé som  
ligger rätt i tiden."

Sven Lindström

I Järfälla tillverkar Midsummer maskiner för solcellstillverkning och mikrometertunna solceller som bland annat finns på taket till Tele2 Arena. 
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FLEXIBLA LAGER- OCH PRODUKTIONSLOKALER I JÄRFÄLLA 

För ytterligare information kontakta Oscar Mörner 
på 070-929 66 10 eller oscar.morner@corem.se

TEKNISK INFORMATION
• Takhöjd: 8 meter, 3,60 meter fri höjd 
 under entresol.
• Antal portar: 7 st (2,60x2,80), 1 större.
• Bärighet: > 3 ton.
• AC-kyla.
• Sprinklade ytor.

VEDDESTA 2:79 – ELEKTRONIKHÖJDEN 14
I Veddesta industriområde i norra Stockholm, erbjuder vi 5 000 – 10 000 kvm 
flexibla lager-, produktion- och kontorslokaler. Med ett utmärkt läge bara minu-
ter från E18 är restiden knappt 20 minuter till Stockholms city och 25 minuter 
till Arlanda flygplats. Med stora planerade investeringar i infrastruktur, genom 
byggnation av Förbifart Stockholm samt utökad tunnelbana och Mälarbana, är 
området ett av de mest attraktiva i norra Stockholm.
 

www.corem.se

NYFÖDD, NYFIKEN, NYSTART
I Nybergstorg finns ett hem för alla. Oavsett i vilket skede i livet du är i. 
Nybergstorg är porten till staden, oavsett håll. Här bor du med närhet till 
både Stockholm City och Jakobsbergs centrum. 
Välkommen till ditt nya hem. Välkommen till Nybergstorg!

Mer information och intresseanmälan finns på NYBERGSTORG.SE

NYBERGSTORG - PORTEN TILL STADEN

NYTTIGA NYHETER NYBERGSTORG
151 bostäder: 86 bostadsrätter / 65 hyresrätter.
Sju hus, fyra bostadsrätts- och tre hyresrättshus.
Gemensam, välplanerad innergård.
Inflyttning från hösten 2018.
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Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Allt du behöver,
innanför tröskeln
och utanför dörren.

I Brf Riddarparken planerar vi allt från yteffektiva 1:or för dig som är 
på jakt efter ett eget boende till rymliga 4:or för den större familjen. 
Alla lägenheter är inredda med hög standard. Vissa har dubbla ute
platser i två väderstreck.  
 Här bor du nära skolor, caféer, restauranger, butiker, biograf, simhall 
och gym. Pendeltågsstationen och bussterminalen ligger strax intill. 
Och alldeles utanför dörren planerar vi en stor och välkomnande 
innergård. Läs mer på riksbyggen.se/riddarparken

Brf Riddarparken är ett hus med hög standard, genomtänkta 
planlösningar och strålande läge mitt i Jakobsbergs Centrum. 

Försäljning 
pågår
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Illustrati on: BSK Arkitekter
Illustrati on: BSK Arkitekter

Illustrati on: BSK Arkitekter

Framtidens sjukvård. För dig.
Barkarby sjukhus ska möta morgondagens behov av modern 
vård. Innovati on och ny teknologi samlas när primär- och 
specialistvård fi nns på samma plats. Här skapas ett  brett  
vårdutbud med närakut, ti llgång ti ll öppenvård, slutenvård 
och stödjande vård. Lokalernas eff ekti va utf ormning bidrar 
ti ll att  skapa den moderna vården för pati enterna och den 
goda arbetsmiljön för personalen. En läkande miljö med 
dagsljus, rymd och grönska. Det strategiska läget med närhet 
ti ll kollekti vtrafi k gör det enkelt för regionens invånare att  ta 
sig hit. Närhet, hållbarhet och ti llgänglighet är ledord för oss 
i den fortsatt a utf ormningen av det som kan bli nordvästra 
Storstockholms nya moderna vårdutbud. Barkarby sjukhus 
kan stå färdigt omkring 2021.
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