TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

2018-04-25

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Kdn 2018/76
Kulturhistoriska skyltar på Barkarbyfältet, F8-området
Förslag till beslut

1.

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutar att se förvaltningens skrivelse
som sitt svar till Järfälla Hembygdsförening gällande kulturhistoriska skyltar
på Barkarbyfältet, F8-området.

Ärendet i korthet

Järfälla Hembygdsförening uttrycker i skrivelse till nämnden att det är av yttersta
vikt att dokumentera en plats historia i samband med exploatering och byggnation.
Detta i relation till frågan om vad som händer i ärendet med de kulturhistoriska
skyltarna på Barkarbyfältet inom gamla F8-området, ett ärende som går många år
tillbaka i tiden.

Handlingar

1.
2.

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-25
Skrivelse från Järfälla Hembygdsförening till Kultur-, demokrati- och
fritidsnämnden, daterad 2018-03-14

Bakgrund

Arbete med att ta fram kulturhistoriska skyltar på då befintliga och kommunalt ägda
fastigheter inom det tidigare F8-området påbörjades några år efter millennieskiftet.
Uppdraget har legat hos en annan nämnd, men textinnehållet har varit förankrat i
förvaltningen. Ursprungstanken var att sätta upp en skylt på varje fasad. Utöver
respektive husskylt skulle en samlingsskylt med information om områdets historik
placeras bredvid. Sedan tid tillbaka är flera av byggnaderna inte längre i kommunal
regi alternativ inte finns längre och ärendet har fått ändra karaktär.
Som hembygdsföreningen framför i sin skrivelse finns idag nya möjligheter att
informera om platser och kulturarv, genom digitala kanaler. Detta är också gjort om
Barkarby, i en av kommunens nya kulturhistoriska appar där F8-områdets historia tas
upp översiktligt jämte några av byggnaderna – en kasern, kanslihuset och en hangar.
Däremot har inte F8-områdets tidigare framtagna skylttexter digitaliserats rakt av.
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Det är ett viktigt arbete som gjorts i och med framtagandet av skylttexterna om F8området. Dessa ger en detaljrik historik över området och sätter dagens byggnation i
en spännande och händelserik kontext. F8s kamratförening och Lars Gustafsson j:r
ska ha stort tack för det. Att få ta del av Barkarbyfältets kulturmiljö för befintliga och
nya Järfällabor kanske är mer intressant än någonsin, med tanke på pågående
stadsutveckling i området. Förvaltningen ställer sig positiv till ett omtag i detta
ärende givet nya förutsättningar som framgår nedan.
Den enhet som ansvarat för framtagande och underhåll av kommunens
kulturhistoriska skyltning har föreslagit att Järfälla kultur övertar detta ansvar.
Förvaltningen lyfter i ”Budgetförutsättningar 2019-2021” frågan om att uppdra
förvaltningen att komplettera nuvarande kulturhistorisk skyltning med ytterligare
skyltning. Detta uppdrag skulle innefatta F8-områdets skyltar efter översyn om antal
och innehåll. Med uppdraget lyfter förvaltningen ett investeringsmedelsbehov.
Övertas ansvaret för kulturhistoriska skyltar av Järfälla kultur och uppdraget
finansieras finns en annan rådighet inom förvaltningen i frågan.
Då ursprungstanken för F8-skyltningen utgick från att samtliga byggnader var i
kommunal ägo och att en skylt på varje fasad kunde sättas upp, behöver detta
planeras annorlunda idag då kommunen inte äger alla fastigheter längre. Att ta in en
utomstående konsult som kan undersöka bland dagens olika fastighetsägare, liksom
att utforma eventuella underhållsavtal med dessa, är nödvändigt. Sätts skyltarna upp
på kommunal mark torde inget underhållsavtal med externa fastighetsägare krävas.
Tidigare rörde det sig om 35 individuella skyltar, samt en gemensam per fasad för
hela historien. Idag är antalet färre.
Skylttexterna är inte uppdaterade, vilket behöver göras ifall de ska visas på fysiska
skyltar. Faktainnehållet är detsamma, men ur ett kommunikations- respektive
tillgänglighetsperspektiv behöver ordval, uttryckssätt och nivå på detaljrikedom ses
över. Att innehållet i sin helhet finns dokumenterat publikt någonstans är av vikt och
förvaltningen föreslår att nuvarande information på jarfalla.se kompletteras med det
som saknas, utifrån tidigare framtaget underlag. Vid publicering på webben skulle
Järfälla kultur kunna ta fram bilder på hur platserna ser ut idag och äldre bilder från
bildarkivet, samt få med alla årtal de olika byggnaderna använts för olika ändamål.

Barnkonsekvensanalys

1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja, beslutet berör barn och ungdomar i Järfälla kommun. Genom att på olika sätt
visa på den lokala kulturmiljön, i vilken bland andra barn och unga vistas, sätts
dels samtidens byggnation in i en vidare kontext, dels lär om kulturarvet.
2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Ja.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Nej.
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Ekonomiska konsekvenser

Komplettering av kulturhistoriska fysiska skyltar inklusive skyltning inom det
tidigare F8-området uppskattas utgöra en investering om 700 tkr. I detta belopp ingår
bland annat skyltar, skylthållare, inplastning (eller motsvarande) av skylt, grävning
och uppsättning av skylthållare samt personalkostnader. Förvaltningen lyfter detta i
”Budgetförutsättningar 2019-2021” i avsnittet om driftsinvesteringar.

Slutsatser

Förvaltningen ställer sig positiv till ett omtag i ärendet givet hänsyn till vissa nya
förutsättningar och föreslår nämnden att denna skrivelse utgör nämndens eget svar
till Järfälla Hembygdsförening.
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