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En plats designad för livet. Livet non stop.

Bas Barkarby En ny plats för
talang och lärande.
Det här händer på
flygfältet.

Bas Barkarby - en ny mötesplats för näringsliv,
utbildning, kultur och idrott
Bas Barkarby växer fram vid E18
och Veddestabron och den kommande tunnelbanestationen i
Barkarby.
Det blir en ny plats för näringsliv,
utbildning, kultur och idrott, en kreativ mötesplats för människor i olika
åldrar och med olika intressen. Det
är Atrium Ljungberg som bygger.
Läget blir bland de allra bästa,
det gör att både Järfällabor och
människor i hela Stockholmsregionen kommer att ha nära hit.
Plats för utbildning, talang och
lärande
I början av 2022 flyttar Järfälla
gymnasium hit sina teoretiska,
högskoleförberedande utbildningar,
som ekonomi-, natur- och teknikprogrammen.
Förutom kontorsarbetsplatser och
Järfälla gymnasium kommer Bas
Barkarby också att få en stor idrottshall, bibliotek, konsthall, danssal och
en så kallad Blackbox - en flexibel
lokal för konserter, scenföreställningar och föreläsningar.

Träningscenter för svensk fotboll kan
bli verklighet
Tillsammans med Svenska fotbollförbundet (SvFF) och byggkoncernen Serneke, utreder Järfälla möjligheten till ett nationellt träningsoch utbildningscenter för Svensk fotboll i Barkarby.

– Det har länge saknats ett nationellt center för svensk fotboll, så
tanken är att samla allt på ett ställe.
Med tanke på framtida kommunikationsmöjligheter och närheten till
Friends Arena så ser vi att Barkarby
är ett mycket gynnsamt läge, berättar Patrik Andersson, affärsutvecklare på Serneke och tidigare svensk
landslagsspelare i fotboll.
Planerna omfattar en anläggning
om 61 000 kvm som kan innehålla
en fullstor gräsplan, en målvaktsträningsyta, en fullstor konstgräsplan och fullstor inomhushall med
konstgräs, läktare, omklädningsrum,
gym, fysiologilab, fysiolog testcenter,
medicinskt center, boende och eventuellt en hotelldel.

Många nya kvarter på gamla flygfältet
Det pågår mycket aktivitet på fältet och Barkarbystaden kommer de närmsta åren att växa med
nya kvarter, nya grannar, verksamheter, arbetsplatser, torg, gator och parker – och såklart med
ny tunnelbanestation.
Visionsbild över utbyggnaden i Barkarbystade.

Vi bygger ut kvarteren i riktning
mot den nya tunnelbanan och just
nu är det kvarteren nedan som har
en utsedd byggaktör.
1 Ålstaskolan. Etapp 1 byggs för
förskola, förskoleklass och årskurs
1-6. Byggstart hösten 2020.
Aktör: Peab.
2 Sveaviken bygger ett citykvarter
med bostäder, studentbostäder, gemensamhetslokaler, restauranger,
butiker och en förskola.
Planerad byggstart: 2021. Planerad
inflyttning: 2022.

I samma kvarter bygger Credentia
bostadsrätter. Första etappen kallas
för Volt. Byggstart sker under december 2020 och beräknad inflyttning är i början av 2022.
5 Byggvesta är i full fart med att
bygga kvarter 18. Här blir det hyresrätter, ägarlägenheter och lokaler
för kommersiella verksamheter.
Första inflyttning planeras till vinter/vår 2022.

3 JM bygger Horisont Barkarby,
ett kvarter där man planerar för
ägarlägenheter. Planerad byggstart:
2021. Planerad inflyttning: 2023.

6 Botrygg bygger kvarteret
+Origo. Här blir det bostäder med
möjlighet till uthyrningsrum, generationsboende eller eget kontor/
verksamhet i lägenheten. Det blir
också många kommersiella lokaler
i gatuplan. Planerad inflyttning:
2022.

4 K2A och Svenska Studenthus
bygger Barkarbystadens första
studentbostäder och dessutom en
förskola och ett LSS-boende i trä.
Byggnation pågår och beräknad
inflyttning är under 2021.

7 Åke Sundvall bygger för tredje gången i Barkarbystaden och
bygger hyresrätter, bostadsrätter
och/eller ägandelägenheter, en
dagligvarubutik och lokaler för
mindre butiker mot Barkarbyvägen

och Sveatorget. Planerad byggstart:
2021. Planerad inflyttning: 2023.
8 Resona planerar för bostäder,
co-living, kontor och lokaler för
co-working, studiolägenheter, lokaler för restaurang, café, butiker och
konstnärsateljéer mitt emot den
nya tunnelbanan. Planerad inflyttning: 2023/2024.
9 Sveatorget med Barkarbystadens nya tunnelbanestation. Barkarbystadens tunnelbanestation får
två uppgångar, här på Sveatorget
och den östra uppgången som
ligger vid det som kommer att heta
Flygfältsplatsen.

Vill du veta mer om ett specifikt
kvarter kan du besöka barkarby.se
eller respektive byggaktörs hemsida.
Byggaktörer för resterande kvarter
kommer att utses de kommande
åren.

Det händer i Barkarby

Praktmagnolia,
skogslind och
asklönn

Nylanserad
webbsida för
Barkarby.se

Arbeten pågår
under jorden för
nya tunnelbanan

Nu får vi chans att lära oss ännu
fler olika trädsorter. Under november och december ska det planteras flera nya träd i Barkarbystaden.
Skillnaden på asklönn, praktmagnolia, prydnadskörsbär och
skogsek får vi se på Parkvägen och
Barkarbyvägen. Karlslundsvägen
får nya träd till våren.

Vill du veta mer om Barkarbystaden? I dagarna har vi
lanserat en ny webbsida där
det finns mycket mer att läsa
om utvecklingen, planerna och
vardagslivet i din fina stad.

Arbetet med att bygga ut tunnelbanans Blå linje från Akalla
till Barkarby är inne i en ny fas.
Nu pågår arbetet med spårtunnlar och stationsutrymmen.
Det är fyra kilometer tunnelbana nere i berget och två stationer som ska borras och sprängas fram. Beräknad trafikstart
2026.

Gå gärna in och kika på
www.barkarby.se

Jul i Barkarbystaden
Misteln kommer tillbaka
Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande, tänder misteln
på Stora torget i Barkarbystaden torsdagen den 26 november kl 16.00.
Pussa din käresta under misteln.
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Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev
Missa inte, utan var först med att få
de senast nyheterna om Barkarbystadens utveckling och planer.

Via nyhetsbrevet får du löpande
information om vad som händer i
Barkarbystaden.

www.barkarby.se
www.jarfalla.se
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Anmäla dig på webben
barkarby.se/nyhetsbrev

Följ oss i Barkarby

