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En ny detaljplan har tagits fram för Engelbrektsområdet i centrala Jakobsberg. Syftet är att 
möjliggöra för en komplettering i området med ca 300 bostäder i en varierande skala och 
gestaltning. De nya byggnaderna ska bidra till att skapa aktivitet i gatuplan och större 
variation av olika verksamheter och service. Förutom bostäder ger planen även 
förutsättningar för att uppföra lokaler för handel och andra centrumverksamheter i 
bottenplan, kontor, förskola samt vårdboende. 
 
Förslaget innebär även att befintligt grönstråk genom området delas in i tre 
sammanhängande innegårdar och sträckan mellan Engelbrektsvägen och Magnusvägen 
byggs om till en stadsgata. 
 
Samrådstiden pågår från den 21 mars till den 20 april 2018. 
Den 21 mars hittar du alla handlingar på: 

• Järfälla kommuns hemsida via länken: jarfalla.se/planarbete 
• Servicecenter i gamla posthuset, Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum 
• Jakobsbergs bibliotek  

 
Öppet hus hålls på tisdag, den 10 april kl. 18.00 - 20.00 i Aspnässkolan, Birgittavägen 21 
i Jakobsberg. 
 
Fastighetsägare ombeds informera bostadsrättshavare, hyresgäst eller annan inneboende 
som berörs.  
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Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 20 april  
till Kommunstyrelseförvaltningen, Planenheten, 177 80 Järfälla eller via 
kommunstyrelsen@jarfalla.se. 
 
 
Information har sänts till följande: 
Ägare till fastigheter och gränsande till planområde enl. upprättad fastighetsförteckning samt 
följande remissinstanser: 

 
• Länsstyrelsens Stockholm 
• Lantmäteriet 
• Trafikförvaltningen 
• Norrvatten 
• Vattenfall 
• Svenska kraftnät 
• Stokab 
• E.on Elnät Sverige AB 
• E.on Värme Sverige AB 
• Skanova 
• Brandkåren Attunda 
• Närpolisen 
• Posten Sverige AB 
• Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen 

• Järfälla hembygdsförening 
• Naturskyddsföreningen 
• Hyresgästföreningen region Stockholm 
• Hyresgästföreningen i Järfälla  
• HSB Norra Stor-Stockholm 
• Järfälla hus AB 
• Handikappförbunden i Järfälla och Upplands-Bro 
• PRO samorganisation 
• Företagarna i Järfälla  
• Järfälla centrum företagarförening 
• Lokaltidningen 
• Kultur, demokrati- och fritidsnämnden 
• Tekniska nämnden 
• Barn och ungdomsnämnden 
• Socialnämnden 
• Miljö- och bygglovsnämnden 

 
 
Upplysningar om planförslaget lämnas av Kristupas Liorancas, tel. 08-580 287 99,  
e-post kristupas.liorancas@jarfalla.se.  
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