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Idrott, hälsa och kultur i nya kvarter i Barkarby
Nu är det beslutat att byggkoncernen Serneke bygger sju kvarter stadsmiljö där idrott, hälsa och kultur 
står i centrum. Det nya området kommer att växa fram på andra sidan E18, vid Barkarby station.

Det stora besöksmålet blir Stock-
holmsregionens första anläggning 
för skidåkning inomhus, året runt. 
Området ska utvecklas för en aktiv 
livsstil. Så här ser planerarna ut: 

✅ Skidspår innomhus
✅ Andra idrottsanläggningar och 
lokaler för e-sport
✅ Kulturlokaler med bland annat 
biograf
✅ Bostäder
✅ Gym- och behandlingscenter
✅ Handel och service med bland 
annat dagligvaruhandel
✅ Kontor
✅ Hotell och konferens

Byggstartar i år
Det är ett stort område som ska ut-
vecklas till stadsmiljö och byggstart 
kommer att ske i etapper mellan 
2021/2022 och 2027. Området ligger 
i anslutning till Veddestabron och 
Barkarby station vid det framtida na-
vet för kollektivtrafik med tunnelba-
na, buss, pendeltåg och regionaltåg i 
direkt anslutning till varandra.

Barkarby får stadsmiljö med bland annat Stockholms första skidspår inomhus.
Visionsbild: C.F. Møller

Ny gång- och cykelväg till naturreservatet

Från och med slutet av februari 
stänger vi av och leder om nuva-
rande gång- och cykelväg som 
går till naturreservatet från Bar-
karbystaden.  

Omledningen beror på att arbetet 
med att bygga Ålstaskolan, vägar, 
gator, torg, parker och nya kvarter 
på flygfältet går in i ett mer intensivt 
skede. Vi vill att det ska vara säkert 
för dig som cyklar och promenerar i 
området. Omledningen gäller till och 
med 2022. 
Den nya gång- och cykelvägen till 
naturreservatet blir något längre än 
nuvarande, cirka 250 meter, men i 
gengäld desto trevligare.  
Skyltar kommer att finnas på plats 
och visa vägen.

Stora torget

Ålsta torg

Flyglekplatsen

Nuvarande gång- och 
cykelväg till natur-
reservatet, gul linje, 
stängs av och leds om 
fram till 2022.

Ny gång- och cykel-
väg till naturreser-
vatet, blå linje.
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Nya kvarter växer fram i 
Barkarby

Nav för kollektivtrafik med 
tunnelbana, buss, pendeltåg och 
regionaltåg i direkt anslutning till 
varandra. Planeras vara färdigt 
2026. 

Veddestabron. Planeras vara 
klar för trafik sommaren 2022. 

Kontor, bostäder, handel och 
service. Sagax bygger. 

Kvarter med fokus på hållbar-
het och delningsekonomi. Bostä-
der, co-living, kontor, co-working, 
restaurang, handel, up-cycling-
street. Tricoreal bygger. Första 
inflyttning planeras till 2024. 

Nordr bygger sju kvarter med 
bostäder, förskola, handel och 
service. Första inflyttning 2023 i 
kvarteret Pionjären. 

Hemsö planerar för sjukhus 
och äldreboende. 

Inom de närmaste åren kommer området på båda sidor om  
Veddestabron att flyllas av nya kvarter, nya grannar, verksamheter, 
arbetsplatser, torg, parker och en tunnelbanestation.  
Så här ser planerna ut.
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Nya kvarter växer fram runt Barkarby station

Konstisbana på 
Stora torget

Ny kvarterskrog  
med cirkulärt tänk
I maj öppnar Vår Pizza på Stora 
torget 1A. Det blir en restaurang 
med influenser från Neapel och 
New York. Var med och inred 
lokalen med saker som du inte 
längre vill ha där hemma. Möbler, 
belysning, tavlor etc. Sådant som 
passar i en lokal krog. Då blir lo-
kalen familjär med cirkulärt tänk. 
Mejla en bild och en beskrivning 
till barkarby@varpizza.se
Om det du vill bidra med passar 
i restaurangen byter Vår Pizza 
det mot en valfri pizza. Made by 
Barkarby for Barkarby.

Serneke bygger sju kvarter där 
det stora besöksmålet blir en inom-
husanläggning för längdskidåkning 
med skidspår på 1,25 km. Därtill 
planerar Serneke för bostäder, kul-
turlokaler med bland annat biograf, 
lokaler för e-sport, gym och behand-
lingscenter, hotell och konferens, 
handel och service.   

Bas Barkarby: en mötesplats 
för näringsliv, utbildning, idrott och 
kultur. Hit flyttar delar av Järfälla 
gymnasium i januari 2022. Det blir 
också idrottshall, bibliotek, Komtek 
och en blackbox. Atrium Ljungberg 
bygger. 

Bostäder, kontor, handel och 
service. Skanska bygger tre kvarter 
och första inflyttning beräknas till 
2023/2024.

Kvarteren kommer att innehålla 
bostäder, kontor, handel och servi-
ce. Byggaktörer utses under flera år 
framåt.        
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Isbanan är för alla vuxna och
barn som vill åka skridskor.
Max 24 personer får vara på isen 
samtidigt. Du som åker eller
tittar på, måste vara noga med att
hålla avstånd och följa gällande 
rekommendationer och lagstift-
ning för att begränsa smittsprid-
ning.
Det är extra viktigt just nu - även 
utomhus! Vi hoppas kunna hålla 
öppet till och med sportlovet.



Välkomna alla nya företag
Många nya företagare startar upp i Barkarbystaden. Just nu 
finns cirka 110 små och stora företag. De första affärsidéerna 
visade upp sig redan 2014. Lidls huvudkontor och koncept-
butik, chokladaffären Nöt och Sött, Body Art Venus och den 
japanska restaurang Kaiyo är några som kommit till Barkar-
byvägen helt nyligen. Vi hälsar dem alla hjärtligt välkomna!

Mobil återvinning på besök
Den mobila återvinningscentralen besöker Barkarbystaden 
på Fänriksvägen 4, söndag 21 mars kl. 11-14. Lämna grov- 
avfall, elektronik och farligt avfall. Större än en microvågsugn 
i sorlek kör du till Görvälns återvinngscentral. Återbruksbilen 
kommer att vara med, perfekt för dig som vill lämna klädes-
plagg, sportartiklar eller annat som kan återanvändas.

Eatery tar plats i Bas Barkarby
Nu är det klart att restaurang- och konferenskedjan Eatery 
kommer att serva Bas Barkarby med allt från frukostkaffe till 
affärsmiddag och konferenser. Eatery blir ett positivt tillskott 
i Barkarby, både vad gäller dryck, mat och arbetstillfällen.

Följ oss i Barkarby
www.barkarby.se
www.jarfalla.se
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00 

Det händer i Barkarby

Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev
Missa inte, utan var först med att få 
de senast nyheterna om Barkarbys 
utveckling och planer. 

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

Anmäla dig på webben 
barkarby.se/nyhetsbrev

Karlslundsvägen får träd
Under året planterar vi träd längs med hela Karlslundsvägen. 
När tjälen har gått ur marken börjar vi gräva för nya rabatter. 
Arbetet kommer att pågå under hela våren och sommaren 
och träden planteras till hösten. Det blir en allé av skogslönn 
med inslag av syrén, körsbär och skogsek.
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