
SÅ UTVECKLAR VI KALLHÄLL

Kallhäll byggdes upp som en bruksort med och runt 
Bolinders Mekaniska Verkstäder i början av 1900-talet. 
Idag uppskattas området för småstadskänslan, det 
naturnära läget och de goda kommunikationerna. 
Med den kommande förtätningen och omdaningen 
av centrum blir Kallhäll en ännu bättre plats att bo 
på, verka i och besöka. 

Vi vill låta Kallhäll växa med kvalitet genom att ta 
vara på de många värden som redan finns här. Det 
engagerade kulturlivet får en tydligare närvaro i stads-
rummet. Nya mötesplatser, ytor och byggnader häm-
tar inspiration från Bolinders historiska arv. Och även 
i framtiden kommer Kallhäll att vara en plats där 
naturmänniskor känner sig hemma. 

Nya bostäder, nytt liv 
Tillskottet på ungefär 300 bostäder blir en vitamin-
injektion för Kallhälls centrum. De nya bostadshusen 
sprider trivsel genom kommersiella lokaler och grön-
skande förgårdsmarker. Med upp emot 800 nya invånare 
skapas goda förutsättningar för verksamheter i området, 
liksom för ett livligare torg.

Vi vill verka för ett hållbart Kallhäll där människor 
trivs och utvecklas tillsammans. Här kommer vardags-
logistiken att fungera smidigt tack vare ett bra utbud 
av service, skolor och fritidsaktiviteter. I ett mer stads-
mässigt centrum ska man kunna uppleva ett socialt 
folkliv under veckans alla dagar. Närheten till Stock-
holm city kommer även fortsättningsvis att uppskat-
tas av de boende, men Kallhäll är också en plats att 
längta hem till. 

Naturen är nära
Läget vid Mälaren gör Kallhäll till en idealisk hem-
vist för dig som vill kunna promenera till och längs 
vattnet. Från bryggan i Bolinder strand går båtturer 
till ett antal idylliska utf lyktsmål och för båtägare 

finns bryggplatser bara tio minuter från centrum. En 
barnvänlig sandstrand med stora lekytor, grillplats och 
beachvolleyplan hittar du vid Kallhällsbadet, 500 me-
ter från stationen. Görvälns naturreservat är ännu en 
närliggande tillgång, med fina förutsättningar för bad, 
skogspromenader, bär- och svampplockning. Framöver 
kommer reservatets strandkant att bindas samman 
med Kallhälls, vilket inbjuder till milslånga löpturer 
och vandringar längs vattnet.  

I KALLHÄLLS CENTRUM BYGGER HSB OCH JM TILLSAMMANS MED JÄRFÄLLA KOMMUN OMKRING 300 

BOSTÄDER. VI GÖR OCKSÅ PLATS FÖR BÅDE GAMLA OCH NYA VERKSAM HETER. RESULTATET BLIR ETT 

KALLHÄLL SOM ÄR LITE TRIVSAMMARE, LITE MER STADSMÄSSIGT – OCH LITE MER PERSONLIGT.

” TILLSKOTTET AV BOSTÄDER OCH NYA LOKALER I KALLHÄLL INNEBÄR ETT JÄTTE-

LYFT FÖR ETT REDAN ATTRAKTIVT OMRÅDE. DEN NYA PLANEN ÄR BÖRJAN PÅ EN 

POSITIV SPIRAL DÄR FLER BOENDE GER UNDERLAG FÖR ETT STÖRRE UTBUD AV 

VERKSAM HETER, VILKET I SIN TUR BYGGER ETT LEVANDE CENTRUM.”  

– CLAES THUNBLAD, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I JÄRFÄLLA



Från utmärkta kommunikationer till ännu bättre 
Närheten till allt. Så lyder många Kallhällbors svar 
på vad som uppskattas mest med området. För här 
bor du inte bara granne med naturen. Du har också 
huvudstadens hela utbud på smidigt avstånd och kan 
snabbt ta dig hem från Stockholms centralstation. Just 
nu pågår dessutom en utbyggnad av Mälarbanan mel-
lan Tomteboda och Kallhäll där två spår blir till fyra, 
vilket möjliggör tätare trafik och säkrare ankomsttider. 
En ny pendeltågsstation i Kallhäll beräknas också stå 
klar hösten 2016 och kommer att höja bekvämligheten 
ytterligare. 

Ett nytt Folkets Hus 
I den nya planen för Kallhäll centrum får Folkets Hus 
en ny, framträdande position. Verksamheten har två 
gånger belönats med priset ”Årets biograf” som delas 
ut av FHP (Folkets Hus och och Parker). Det omtyckta 
konceptet ”Live på bio”, där operaföreställningar och 
annan scenkonst livesänds direkt från Metropolitan, 
lockar regelbundet en stor och entusiastisk publik. 
Snart kan ännu fler hitta hit. 

Det nya Folkets Hus byggs upp som en fristående byg-
gnad på en del av det nuvarande torget. Inuti ryms en 
modern biograf och en mysig samlingslokal, anpassad  

för kaféverksamhet med uteservering på torget. Arkitek-
turen förenar gedigna tegelväggar med skira glaspartier 
och grönt sedumtak. Helhetsintrycket blir både väl-
komnande och värdigt en klassisk kulturinstitution.

Bolindermuseet och Kallhälls kulturarv
Bolinders Mekaniska Verkstäder var inte bara navet i 
utvecklingen av Kallhäll. De var också ett av Sveriges 
främsta industriföretag. Bolindermuseet, som visar 
föremål från Bolinders hundraåriga historia, flyttas 
från nuvarande Folkets Hus till upprustade lokaler i 
markplan på torget och blir på så sätt synligare och mer 
tillgängligt. Museets närmaste granne blir Kallhälls 

bibliotek. Tillsammans med det nya Folkets Hus bildar 
de en kulturell trio med goda möjligheter till spännande 
samverkansprojekt.

Kallhälls historiska arv tas också tillvara på mer 
direkta sätt. När torgmiljön rustas upp tar vi tillvara 
den gamla fontänen och använder tegel och järn som 
blinkningar till det förflutna. Alla nya byggnader som 
uppförs ska samspela med de äldre, samtidigt som 
de ska visa att ett nytt kapitel i Kallhälls historia kan 
börja. 

”FOLKETS HUS ÄR BÅDE EN PLATS FÖR MÖTEN MELLAN MÄNNISKOR OCH ETT 

FÖNSTER MOT OMVÄRLDEN. DE NYA LOKALERNA GER OSS MÖJLIGHET ATT NÅ UT 

TILL ÄNNU FLER BOENDE OCH BESÖKARE.”

– MARY MALEUS, FÖRESTÅNDARE FÖR FOLKETS HUS I KALLHÄLL

” VI HAR LAGT SÄRSKILD VIKT VID ATT FORMA STRÅK OCH PLATSER SOM GÖR ATT 

MAN VILL DRÖJA SIG KVAR I KALLHÄLLS CENTRUM. DEN NYA PLACERINGEN AV 

FOLKETS HUS PÅ TORGET SKAPAR ETT TYDLIGARE STADSRUM OCH EN INBJUDANDE 

MÖTESPLATS.” 

– ESKIL OLSSON, BAU ARKITEKTER


