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LIVET MELLAN HUSEN 
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• Platsen och målbilden 

• I den växande staden 

• Planeras 

• Utmaningar 



BARKARBYSTADEN PLATSEN 
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• Historia 
- Äldre bebyggelse 
- Flygplats 
- Handelsplats 

• Första planerna på stad 

• Bärande element 
- landningsbana 
- bergrum 
- robothöjden 
- hangarer 



MÅLBILD 
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VI BYGGER REGIONALT CENTRUM 
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• Tunnelbana 

• Regional tågtrafik 

• Stockholmsöverenskommelsen 
fler bostäder än tidigare planerat 



BYGGA BOSTÄDER OCH PLANERA FÖR STAD 
- MED LIV MELLAN HUSEN 
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PÅ PLATS I DEN VÄXANDE STADEN 
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• Närvaro i samhällsbygget, gestaltning och innehåll 

• Mötesplatser i samarbete 

• Dialoger och medskapande 

• Evenemang 



PÅ PLATS - BIBLIOTEK 
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• Priviligierat och utmanande att vara på plats när 
människor flyttar in 

• Även skolbibliotek 

• Vara en arena för lokalsamhället 

• Diskussioner som skapar förståelse för kommunens 
expansion 

• Delaktighet så att nya och gamla kommuninvånare 
känner att Järfälla är deras hembygd 

 

 



PÅ PLATS - KULTUR 

2017-10-06 JÄRFÄLLA KOMMUN 12 

• Kulturstigsapp – berättelse om platsen Barkarbystadens historia 

• Konst i offentliga rummet  

• Deltagande i arbetet med kommande naturreservat Igelbäcken, kulturmiljöer 
och förutsättningar för tillfälliga kulturaktiviteter  

• Kulturskoleundervisning i Herresta – bl a nycirkus   

• Kortkurser i arkitekturpedagogik  

• Dokumentation av nytt kulturarv – nya hembygden  

• Bygga destination – deltagande med kulturen på ex. Barkarbystadens dag  



PÅ PLATS – FRITID 
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• Det är viktigt med ytor för rörelse mellan husen 

• Ytor för spontan lek och rörelse plus idrottsanläggningar 

• Det uppstår nya föreningar 

• Det behövs tillgängliga mötesplatser för alla, små, stora, unga och 
äldre både ute och inne 

• Ungdomar som flyttar in och behöver ”Vuxna som har tid” 

• Det är viktigt att inte glömma bort det som redan finns och behöver 
underhållas 



PLANERAR FÖR 
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• Strategier, nyckeltal och multifunkiton 

• Helhet Barkarby, Veddesta, Barkarbystaden  

• Samverkan kommun och privat 
- BAS Barkarby  
- Serneke 

 



HJÄRTA – MOTOR – LYSKRAFT    
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BAS; Gymnasium, utbildning, kontor, kultur- och multihall, bibliotek, konsthall, restaurang, café, gym 
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PLANERAR BIBLIOTEK 
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• Nytt bibliotek i BAS Barkarby - kombination av folk- och 
undervisningsbibliotek 

• Enligt plan ovan är behovet 3 bibliotek i Barkarby / Veddesta. 

• Bibliotek bör placeras där människor naturligt rör sig till och från 
arbete, skola eller kommersiell service 

• För framtiden: ytterligare 2 bibliotek i västra Veddesta/Skälby och i 
östra Barkarbystaden 

• Med fördel lokalsamverkan med kultur- och fritidsverksamheter, 
KomTek, etc.  

 

 



PLANERAR KULTUR 
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• Nya lokaler för kultur i Bas Barkarby  
- kulturskolelokaler, särskilt bild och form, musik och dans,  
- möjlighet till tid i svart box,  
- konst-/utställningshall förberedd för digitala verk.  

• Tillgängligt kulturarv 

• Beakta bevarandet av kulturmiljöer när staden växer fram 

• Dokumentation staden växer fram  

• 1 %-regeln   

• Innehåll, utveckling av andra ”kulturcentra”  
Etablering museum? Publik kulturell verksamhet?  

 



PLANERAR FRITID 
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• En ny idrottshall i BAS Barkarby 

• En ny idrottshall i anslutning till en F-9 skola 

• En fotbollsplan med konstgräs nära F-9 skolan 

• Mötesplatser för unga, kan vara i lokalsamnyttjande med andra 
aktörer 

• Tillgängliga mötesplatser för personer med behov av extra stöd kan 
också vara i lokalsamverkan med andra 

• En större idrottsanläggning 



UTMANINGAR  
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• Motsättningar mellan 
”gamla” och ”nya” staden?  
Brygga samman med våra 
verksamheter 

• KDF har ingen  
automatisk uppräkning  
av budget utifrån  
befolkningstillväxt 
- men är politiskt prioriterat. 

 

 

 



UTMANINGAR 
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• Bostäder, bostäder, bostäder… 

• KDF behovsanalyser, strategier  
och nyckeltal? När? Hur?  

• Se framtidsbild i byggropen  
– vilken identitet skapas? 

• Dialog och medskapande  
med invånare  
som ska flytta in 

 

 



UTMANING - BIBLIOTEK 
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• Nya utmaningar och uppdrag enligt Nationell biblioteksstrategin. 

• Hitta rätt struktur för biblioteksförsörjningen i området.  



UTMANING - KULTUR 
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• Nå fler målgrupper i kulturskoleverksamheten – tillgänglighet  

• Resurser för att upprätthålla den goda kvaliteten i kulturinsatser i för- och 
grundskola då fler för- och grundskolor tillkommer  

• Etablera mer kultur på hemmaplan, t ex scenkonst – funktionella lokaler 

• Nya förhållningssätt – samverkan med andra verksamheter om lokaler   

• Att växa i takt med det nya i kombination med att underhålla det redan 
befintliga  

• Hinna dokumentera utvecklingen i kulturmiljön  



UTMANING - FRITID 
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• Bra mötesplatser/lokaler/ytor på rätt plats 

• Svårt med medborgardialog i nya områden 

• Kvalitet när kommunen växer 



MED, FÖR OCH I REGIONEN 
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• Regionala samarbeten, vad är det regionala i stadskärnan? 
Regional kulturstrategi och samverkan blir viktig för att hitta 
samspel och lyfta livet mellan husen. 

• Destinationer för kultur och fritid? 

• Samverkan, dialoger som pågår 
- Dramaten och Operan 
- Museer, samlingar  

 

 



REGIONALT BIBLIOTEK 
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• Undersökningen om hur barn & unga rör sig regionen visar intressanta mönster. 

Vi vet att även yrkespendlingen är stor. Detta pekar på behov av fler regionala 

lösningar även för bibliotek.  

• T ex kommunövergripande bibliotekskort !?!  

• Viktigt med regional samverkan för att förstärka kommunbiblioteken vad gäller 

metodutveckling, kompetensutveckling samt IT-utveckling (teknik o avtal).  

• Regionövergripande stöd gällande upphandlingar och avtalsstöd i 

biblioteksspecifika frågor.  

• SKL och nätverk likn. FSKF som partner eller KB?  

 



REGIONAL KULTUR 
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• Deltar aktivt i arbetet med ”regional kulturskola”, lett av SLL och FSKF  

• Ansvarar för Mediepedagogiskt centrum med stöd av Film Stockholm, 
verksamhet skolor i ffa norra Storstockholm  

• Nätverkande med motsvarigheter i andra kommuner i länet. 

• Delaktighet i arbetet framtagande konsten i kommande tunnelbanelinjer.   

• Främjar/ser positivt på etableringen av regionala kulturaktörer  

 

 

 



REGIONAL FRITID 
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• Möjlighet för regionala arenor 

• Möjlighet för samverkan och utveckling kommersiellt och offentligt 

 



FRÅN FLYGPLATS TILL STAD  
- MED HÖGT FLYGANDE DRÖMMAR 

2017-10-06 JÄRFÄLLA KOMMUN 29 

Läs mer på www.jarfalla.se och 

www.barkarbystaden.se  

http://www.jarfalla.se/
http://www.barkarbystaden.se/

