Tipsrunda Jakobsberg – rätt svar
1. Parken vid Vasaplatsen
Dagens popup-park ligger i en liten park som från början anlades som en park framför Jakobsbergs
stationshus. Under lång tid fanns här en attraktion som speciellt lockade barn, nämligen
Rätt svar:

1. En plaskdamm

2. Lennart Anderssons konstverk
Konstnären Lennart Andersson har gjort konstverket Järfälla bygd och natur. Skulpturens form är
densamma som kommunens gränser och ser man efter noga så finns detaljer som symboliserar de
olika delarna i Järfälla. Lennart Andersson har sin konstnärsateljé i Kyrkhamn, som tidigare hörde till
Järfälla. Men han har också en annan koppling till kommunen – vilken?
Rätt svar:

x. Hans pappa var brandmästare i Järfälla

3. Torpet Hammaren
Torpet Hammaren hörde till Jakobsbergs gård. Torpet har gett namn till Hammarvägen och
Hammarområdet. Det revs i början av 1950-talet och virket återanvändes till en omklädningsbarack
på Vattmyravallen. Vad tror ortnamnsforskarna att ”hammar” syftar på i uppländska ortnamn?
Rätt svar:

2 En stenig backe

4. Torpet Nyberg
Torpet Nyberg är också ett torp som hört till Jakobsbergs gård. Det revs kring årsskiftet 1966/67.
I samband med att Nybergs torg och bostadshusen runtomkring byggdes togs ett privat initiativ till
att flytta Jakobsbergs centrum till Nyberg. En anledning till att detta inte gjordes var att
Rätt svar:

1. Järnvägen gick i en kurva här, därför gick det inte att flytta Jakobsbergs station hit

5. Gamla simhallen
Jakobsbergs simhall ligger intill det nya Järfällabadet. Simhallen hade fyra bassänger, en 25metersbassäng med 1 och 3 m svikt samt 5 m hopptorn mm. Byggnaden ritades av Järfällabon Jörg
Eggimann som var anställd av Fröléns Arkitektkontor. Vilket år invigdes Jakobsbergs simhall?
Rätt svar:

X. 1971

6. Kvarnbackens gravfält
Kvarnbacken är kommunens största gravfält och innehåller xxx synliga gravar ovan jord. Ibland kan
man på äldre lantmäterikartor se att förhistoriska gravfält finns utritade. En benämning som
förekommer som förklaring är
Rätt svar:

2. Ättebackar

7. Kvarnen på Kvarnbacken
Den första kvarnen på Kvarnbacken kom till någon gång på 1780-talet. På 1840-talet ersattes den av
en ny kvarn, en så kallad holländare. Vad utmärker denna kvarntyp?
Rätt svar:

1. Kupolen kan vridas och ställas in efter vindens riktning för att få maximal effekt

8. ”Järfällabommen” ‐ mazurkan
Viksjöleden var klar 1973. En av anledningarna var ”bomeländet” där bilar fick stå och köa länge vid
järnvägsövergången på Allévägen när pendeltågstrafik och annan tågtrafik skulle passera.
Riksspelmannen Erik Öst fastnade mellan bommarna och höll nästan på att bli påkörd av tåget vid
denna övergång, vilket inspirerade honom till mazurkan ”Järfällabommen”. Till vilken skola var Erik
Öst på väg där en radioutsändning skulle ske?
Rätt svar:

2. Kvarnskolan

9. Jakobsbergs gård
Platsen där Jakobsbergs gård ligger idag togs i anspråk i mitten av 1600-talet. Friherren och majoren
Jakob Lilliehöök lät då ”flytta” en av gårdarna i en närbelägen by. Efter Jakobs död gav hans änka
Brita Cruus gården namnet Jakobsberg. Men vad hette byn?
Rätt svar:

2. Vibble

10. Slöjdvägen – en rest av det gamla villasamhället
Utmed västra sidan av Slöjdvägen finns fortfarande några av villorna från det första villasamhället
kvar. Här låg en mycket uppskattad butik som sålde och reparerade cyklar. Vad hette innehavaren?
Rätt svar:

2. Martin Egeborg

11. Sångvägen
Järfälla kommun tillämpar så kallade namngruppsprincipen när det gäller namnsättning av vägar och
gator. Det betyder att alla vägar och gator inom ett visst område ska höra till samma namngrupp.
Sångvägen hör till namngruppen ”de i områdets närhet belägna skolorna och deras verksamhet”.
Undantag görs för att bevara gamla gårds- och torpnamn. När principen infördes fick ett stort antal
vägar byta namn. Vilket år ändrades vägnamnen i Järfälla?
Rätt svar:

X. 1957

12. Allévägen
Där Viksjöleden går genom Jakobsberg fanns tidigare en trädkantad gata som band ihop Jakobsbergs
gård och Säbygård. Vad hette vägen?
Rätt svar:

2. Allévägen

13. Riddarparken
Riddarparken stod färdig 1995. Parken planerades av landskapsarkitekten Ulf Nordfjell och Järfällas
dåvarande stadsträdgårdsmästare Kerstin Fogelberg. Ulf Nordfjell är en känd landskapsarkitekt som
vid flera tillfällen har vunnit första pris för bästa trädgård på Chelsea Flower Show. Vad heter det
prestigefyllda priset som utdelas för att främja en god utemiljö?
Rätt svar:

1. Sienapriset

14. Klockstapelkullen (Klockparken)
I det nya kommunalhuset inrymdes också en kyrksal, Jakobssalen. Ingången var från kullen på
kommunalhusets baksida. Här fanns också en klockstapel. Den togs ned när centrum byggdes ut i
början av 1990-talet. Vad hände med klockstapeln?
Rätt svar:

2. Nederdelen kasserades, överdelen blev raststuga på Ängsjö friluftsområde

15. Jakobsbergs centrum
Posthuset är nu över 50 år. Det stod klart 1970 och ritades av arkitekten Nils Rasing. Huset inrymde
bland annat lokaler för kommunen men även lägenheter på de övre våningarna samt postkontor i
bottenvåningen. Vad har det också funnits för verksamhet i Posthuset?
Rätt svar:

2. Tingsrätt

