Kultur- och "idrottsområdet Jakobsberg", funktioner och sammanhang
Visionsbilder/idéer - levande stadsbild med inbyggda möjligheter för aktiviteter
Vasaparken, aktiviteter i tät stadsmiljö
Kristinebergs idrottsområde, idrottsområde i förtätat område med mycket rekreation
Eskilstuna - fotboll i centralt läge i staden
Framtidslösingar, yteffektivt, samnyttjande. Fotbollsplaner på höjden, inbyggt i andra anläggningar. Fotboll/p-platser, nya möjligheter för samordning av befintliga sammanhang?
Funktion/verksamhet
Fritid

Idrott

Simning, vattensporter
Utredning pågår, ev Tagehus, behov kvar
kampsporter i källare - eller yta för detta på
annan plats i planen

Sporthall/evenemangshall

Paddeltennis mm

Is-sporter
Fotboll - uppdrag i Mål och budget 2018,
med tillhörande klubbhus och
ombytesmöjligheter
Aktivitetsytor
/stadspark/stråk för
aktivitet, röd tråd i
området

Funkis-verksamhet

Spontanidrotten ökar och området behöver
aktivitetsytor för allmänhet, äldre och barn
tillsammans. Det behövs också sittytor som t
ex solstolar och trähängmattor för trivsel.

"Stället" Mötesplats för personer med
funktionsnedsättning varje söndag.
"Multilekplats" anpassad för
funktionshindrade

Huvudman
avtal
BMF/KDF

BMF/KDF

KDF

förening

start simhall 2018
avvecklar simhall 2018,
har kampsport i källare
sporthall i anslutning till
simhall
Utbyggnad
genomfördverksamhet
startad.

Behov 15-20 år
"nya simhallen" behov
kvarstår

"gamla simhallen"
sporthall i området, med
event och möjlighet till
mässor
föreningsverksamheter
finnas i planområdet

A-läge

Föreningsverksamhet och allmänhet,

x

Möjlighet till utveckling kommersiellt och/eller
tillsammans med föreningsliv,

x

Föreningsliv, också möjlighet för event-tävlingar och
företagsmässor,

x

1 ishall

2 ishallar

x

KDF

2 fotbollsplaner

3 fotbollsplaner

x

Olika typer av
spontanidrotter behövs, t
ex parkour, boule, lekplats,
utegym, minigolf

x

Behovet av mötesplatser
och fritid för personer med
funktionsnedsättning
kommer att öka, ska finnas
med i planområdet.

X

Skate, utomhusrinken
används för lite olika
BMF/ KDF/ aktiviteter ibland
KOF /BUF

KDF
KDF /BMF
park

KDF

Sportotek/Sportbank

KoF

Hus K. finns med i
sammanhanget kultur och
utbildning när gymnasiet
byggs om, flyttas med till
LAM huset.
Jmf med den i Kallhäll
Finns ej. Järfälla Basket
har en öppen verksamhet
"Drive in" sena
fredagskvällar för
Basket/bollspel och
möten.

x

Möteplatser bör finnas för
ålders och aktivitetsövergripande möten inom
området
Yta för, inom denna plan,
eller annat
idrotts/gymnasie/skolområ
de

B-läge Möjligheter till samnyttjande

x

KDF

Undersöka behovet. Området växer och idag
finns Café Valvet i centrum och Tallbohovs
Fritidsgårdar/ Ung fritid fritidsgård på söderhöjden

Utlåning av idrottsmaterial gratis

Nuläge

x

Kan samverka, samlokaliseras med KOF och KDF övriga
verksamheter
x

Kan samsas med Aktivitetsytor ovan.

Kan samverka med KOF och KDF övriga verksamheter.
Kan också vara verksamhet förlagd i gatuplan på
fastighet med bostäder/verksamhet i bottenplan.

X

x

Nuvarande "uterinken" har varit möjlig i plan för ishall
nr 2, om flytt till B-läge bör läggas i kollektivtrafiknära
läge.
Alla klubbar delar planer, KDF fördelar tider. Utredning
och dialog krävs för framtida lösningar i förtätat
område.
Stora möjligheter för samnyttjande, olika aktivitetsytor
kan nyttjas av föreningar, gymnasium, skola och
allmänhet. Se nedan markerade områden/funktioner i
detta sammanhang. Kan ledas genom området och ut i
ytterkanter?! A+B läge?

x

Samverkan KOF och KDF och BUF

Bibliotek

Kultur/idrott

Bibliotek
Aktivitetsytor kultur
och idrott samnyttjande

Gymnasiets bibliotek

Kultur

Kulturskola

För idag okända aktiviteter
Anpassade verksamhetslokaler till alla ämnen
(utom cirkus?) i kulturskolan, utformade för
både öppen verksamhet och bokad
kursverksamhet

Konst för alla

Olika konstverk/former i offentlig
utomhusmiljö, tillgänglig för alla

Scenhus för
professionell scenkonst

Aktivitetsytor kultur

Utomhusscen
Kulturmiljöer och
rekreation

Dans, parkour, samt drama (se nedan)
Scen för utomhusteater, konserter,
spelningar, m.m.
Området Kvarnbacken, med Gula villan,
fornlämningar, karaktärsmiljö, lagskyddade
fornlämningar

KDF / BMF
park
Finns ej

Samverkan

ytor in i planen

x

Hus K till LAM 2019

ytor in i planen

X

KDF

Finns ej

förutsättningar med i
planen

x

KDF

"Kulturscen" till KDN 2019 ytor in i planen

KDF

KDF

KDF

KDF/BMF

Finns ej

Finns ingen

ytor in i planen
yta in i planen / nyttja
Kvarnområdet/Kvarnbacke
n?

oslipad diamant

historisk dimension i
planen

Våra behov och prioriteringar förutsätter:
Att parkeringsbehoven löses i planen
Att vi får ljusa, levande multifunktionella stråk och mötesplatser i tät bebyggelse
Att "möjlighet B-läge" förläggs så att det fortfarande hamnar i Jakobsbergs tätort och kollektivtrafiknära läge
Koppling till närliggande platser
kollektivtrafik

inget behov av lokal för
folkbibliotek, men
personalresurs för
uppsökande och
samverkande arbete

X

Kan samsas med Aktivitetsytor ovan.

X

Med KOF gällande esteiska ämnen och Uttrycksteatern
Med och av barn? In i gestaltningsprogram för området.
Lägga stor vikt vid karaktärsskapande sammanhang,
stråk, konstärlig gestaltning, mm
Föreningslivet, KOF (gy est ämnen o Uttrycksteatern),
potentiell konferenslokal inernt och externt, externa
kommersiella programarrangörer

x

Ja, med föreningsliv, kommersiella programarrangörer
och inom kommunen Jfr Vasaparken med dedicerade
platser för dans (2 st.) , ytor för tjejer!

x

Kan samsas med aktivitetsytor ovan, och eller med
kulturmiljö nedan.

x

fast läge, stora möjligheter till samnyttjande, ge
historisk kontext och dimension till ny stadsbild.

