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Veddesta ligger i den av regional utvecklingsplan för Stockholm, (RUFS) utpekade re-
gionala stadskärnan Barkarby-Jakobsberg. I och med pågående planarbete för stadsdelen 
kommer den sydöstra delen av Järfälla, Södra Veddesta, att utvecklas till en blandstad 
som inrymmer bostäder, kontor, service och andra verksamheter samt tillvarata och 
utveckla goda kollektivtrafikmöjligheter. Områdets koppling till omvärlden stärks genom 
planerad utbyggnad av tunnelbana från Akalla till Barkarby och pågående flytt av Bar-
karby station. 

Veddesta kommer att växa med drygt 2000 nya bostäder varav 1200 i Veidekke Bo-
stads regi. Hela området kommer planeras ha en tydlig kvartersstruktur med variation i 
våningshöjd och gestaltningsuttryck. Byggnaderna blir av olika karaktär från stadsrad-
hus till flervåningshus på upp till 32 våningar. Området har en stadsmässig prägel med 
mycket inslag av grönska. 

På uppdrag av Veidekke bostad och Järfälla kommun har White arkitekter genomfört 
gåturer i området. Denna sammanställning redovisar och analyserar resultatet av dessa. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med uppdraget är att fånga platsens betydelse och att skapa en djupare förstå-
else för platsen baserat på människors erfarenheter. Rapporten kommer användas som 
planeringsunderlag i och med den kommande omvandlingen och förtätningen av Södra 
Veddesta.

Arbetet har pågått parallellt med Järfälla kommuns samrådsprocess rörande detaljplanen. 
Målet med detaljplanen kan brytas ned till tre viktiga aspekter:
- Skapa en blandstad som inrymmer, bostäder, kontor, service och andra verksamheter
- Ta tillvara och utveckla goda kollektivtrafikmöjligheter
- Möjliggöra för goda kopplingar från och inom den regionala stadskärnan

BAKGRUND

En del av Södra Veddesta (2016) . Foto: White
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Ortofoto över programområdet. Markerat i orange den del som utvecklas av Veidekke,markerat i rött hela södra Veddesta. Siffror visar vilka 
stopp som gjordes under gåturen. Södra Veddesta (2016) 
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I Södra Veddesta har White genomfört tre gåturer, en kvalitativ metod där 
människors förståelse och erfarenheter av platsen är i fokus. 

METOD 

Metoden har sina grunder i miljöpsykologin och har genomförts i två moment: först en 
gåtur i området där deltagarna fyllde i ett individuellt frågeformulär, och sen en gemen-
sam fokusgruppdiskussion. Diskussionen leddes av en samtalsledare och bestod av en 
förutbestämd frågemall. Ett ortofoto av området användes också som underlag för dis-
kussionen. Gåturerna tog totalt två timmar och bestod av mellan tio och tolv deltagare 
per tur. Tre gåturer genomfördes.  

Gåturen ger dels tid till alla deltagare att beskriva och uppleva området på plats under 
samma förutsättningar. Dels ger gåturen möjlighet till deltagarna att förstå platsen på ett 
sätt de aldrig gjort tidigare med hjälp av de förutbestämda frågorna.  

Fokusgruppen ger tid för diskussion och interaktion deltagarna emellan. Samtalsledaren 
agerar moderator för samtalet. Diskussionen dokumenteras av en sekreterare. Samtalet 
ger inte bara ett tillfälle att lyfta personliga reflektioner utan ger också möjlighet för del-
tagarna att ta in och förstå andras behov och intressen kopplat till platsen. Vissa frågor 
blir därmed fördjupad tack vare interaktionen. Diskussionen ger förståelse för komplexi-
teten i projektet och individens perspektiv breddas. 

Frågorna är inspirerade av ”Göteborgsmodellen” en SKA-modell (Sociala konsekvens-
analyser) framtagen av Göteborgs stad. Frågorna ställs i kategorier som rör exempelvis 
vardagsliv (tillgång till service och kommunikation) eller samspel (tillgång till mötesplat-
ser eller offentliga rum). 

GENOMFÖRANDE

Gåtur och fokusgrupp arbete runt en karta efter en gåtur. Södra Veddesta (2016) 
Foto: White
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Rekrytering och representativitet
För att sätta samman olika perspektiv har man jobbat proaktivt med rekryteringen av 
deltagare, först genom brevutskick och sen med telefonrekrytering. Målet var att vid 
tre tillfälle samla en blandning av närboende, representanter från föreningar eller andra 
intresseorganisationer och företagare som är verksamma i området. Även personal från 
skolor eller representant från idrottsföreningar bjöds in för att kunna få inblick i barn- 
och ungdomsperspektivet. 

Totalt deltog 34 personer på gåturerna som hölls vid tre olika tillfällen under september 
2016, 19/9, 20/9, och 21/9. 

Läsanvisningar
Vid citat omnämns de intervjuade som ”man” respektive ”kvinna” med ålder. Muntligt 
godkännande för fotografier har delgetts.

Västerhaninge

Jordbro

Handen
Brandbergen

GÅTUR

DISKUSSION,
ANALYS & RAPPORT

 REKRYTERING

Arbetsprocessen Södra Veddesta (2016)  White
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Södra Veddesta upplevs och beskrivs som ett industriområde, ”dött” eller 
”ingenting”. Det som präglar Veddesta förutom den industriella karaktären 
är dess funktion som kommunikationsnod och de måna idrottsmöjlighe-
terna. 

IDENTITET OCH LOKAL FÖRANKRING 

Slitet men med stor potential

Veddestas definieras till stor del av plastens industriella funktion och dess nuvarande 
idrottsverksamheter. För att förstå Veddesta har frågor som: ”Hur skulle du beskriva södra 
Veddesta för någon som inte har varit här?”, ”Vad har Södra Veddesta för betydelse för orten Bar-
karby, Järfälla?” ställts. 

Veddesta är inte en tydligt avgränsad plats för de flesta människor. Diskussioner om vad 
som tillhör eller inte tillhör Veddesta dyker ofta upp. Gränserna flyter ut även för de 
verksamheter som finns inom Veddesta. Frågor kring vad som ska ses som Veddestaval-
len och inte dyker också upp. 

De flesta beskriver dagens Veddesta som ett industriområde, upplagsplats eller genom-
fartsled. Men också som en plats med utvecklingspotential. Trots, eller kanske tack vare 
Veddestas slitna och nedgångna karaktär är det lätt att se potentialen i området och de 
flesta har en positiv inställning till den stundande förändringen. 

Många blir nostalgiska när de beskriver vad Veddesta har är och har varit. Dagens Ved-
desta lämnar mycket att önska och de flesta är överens om att platsen idag är nedgången 
och saknar puls. 

”Jag besöker aldrig Veddesta längre. Jag gjorde det tidigare när Mio och Willys fanns 
här. Nu är området skräpigt och inte så tilltalande.” (Kvinna, 46, närboende)

Det finns en nostalgi i det faktum att industriområden av den här typen förvinner runt 
om i hela Stockholmsområdet. Veddestas industrier är en del av Veddestas historia och 
när områden som Veddesta förvinner förlorar man också en del av Järfälla. 

”Historiskt har Veddesta varit ett fint industriområde som fyllde sin funktion.” (Man, 
67 år, närboende)

Frågor kring var den tunga industrin ska ta vägen väcks då det inte finns plats för den 
här typen av industri i ett tätbebyggt område.

Man menar att Veddesta är en bra plats att bo nära eller arbeta på. Detta eftersom det 
finns gott om såväl kommunikationer som närhet till natur.  Men området har chanserat 
de senaste åren. Närboende och yrkesverksamma ser en tydlig koppling mellan den kom-
mande exploateringen och nedläggningen av tidigare verksamheter. 

Uppfattningen av centrum spiller över på resten av Veddesta som beskrivs som en plats 
”där det inte finns något liv”. Många upplever att den största förändringen för Veddesta var 
när Willys försvann från centrumet. Flera vittnar om att de ofta brukade storhandla i 
Veddesta när det var möjligt. 

”Idag gör jag ingenting sedan reduceringen av centrumet. Förr gjorde jag diverse matin-
köp (Willys) och ibland diverse klädinköp” (Man, 82 år, närboende). 

RESULTAT DEL 1: SÖDRA VEDDESTA IDAG
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URBANITET  & GRÖNSKA -
Industriområden, kolonilotter och naturparken

Veddesta centrum, industrier och idrottsanläggningen Veddestvallen utgör grundstenar-
na i den bebyggelse som finns i Veddesta. Området gränsar till Barkarbys äldre villaom-
råden i sydöst, E18 i nordväst och både naturområden och blandad industrimark i nord 
och sydvästlig riktning. Övergångar och gränser mellan olika områden är ofta skarpa. 
Industrimark ligger tätt intill villaområden med bara en smal grön remsa emellan. 

”Veddesta är sumpigt. Lastplatserna förstör hela upplevelsen, det hade varit trevligare 
med en buffert mellan industriområdet och villorna” (Kvinna, 20 år, förbipasserande)

Villaområdet är uppskattat för sin lummiga, småskaliga och gröna karaktär. Boende berät-
tar att de valde att bosätta sig i Barkarby tack vare dessa karaktärsdrag. De menar att upp-
växta villatomter inte är så vanliga i Stockholmsområdet idag. 

På grund av de storskaliga industrierna och Veddestavägen som är en trafikerad genom-
fartsled upplevs Veddesta inte som en urban plats. Få tar promenader genom området eller 
hittar målpunkter i Veddesta utöver ärenden till arbetsplatserna eller idrotten. Storskalighe-
ten gör också att de som rör sig i området hela tiden måste förhålla sig till den stora vägen 
eller de stora slutna industriområdet. 

Det finns få grönområden i Veddesta, det som finns ligger parallellt med Tranvägen i den 
sydvästra delen av Veddesta. 

Naturparken beskrivs av många som ett ”mycket fint område som man måste ta tillvara”. Flerta-
let vittnar om ett rikt djur- och fågelliv med rådjur, räv, grävling och hägrar. Men huruvida 
naturparken bör behålla sin vilda karaktär råder det delade meningar om. En del vill gärna 
ha kvar det vilda och ser det som en tillgång medan andra menar att parken bör ansas.

”Naturparken borde tunnas ut men den har en fantastisk potential. Om vi får fram 
Veddesta bäcken så har vi ett litet paradis!” (Man, 44 år, närboende)

Utöver parken finns odlarföreningen Löken som har kolonilotter i området. Lotterna har 
dubbla funktioner. Dels ger det odlarmöjligheter till boende i Järfälla och dels skapar den 
en grön kil mellan den industriella delen av Veddesta och villaområdet i Barkarby. Åsik-
terna om kolonilotterna går isär. En del tycker de är ”dåligt skötta” medan andra påpekar 
att kolonilotterna är ett fint inslag i Veddesta. 

”Det ligger många års arbete här [kolonilotterna]. Arbete med lotterna har bidragit till 
trivsel och vilja att bo i området.” (Kvinna, 65 år, föreningsaktiv). 

De som beskriver lotterna i positiva ordalag menar att lotterna både är en ”oas” och 
”vackra”. 

De som odlar på lotterna bor vanligen inte i det direkta närområdet vilket har bidragit 
till en ökad rörlighet och möjlighet till möten över geografiska gränser inom Järfälla. Od-
lingen har också tidigare fungerat som ett pedagogiskt inslag i Barkarbyskolans dagliga 
verksamhet men har den senaste tiden lagts ned.  
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VARDAGSLIV, ARBETSTILLFÄLLEN OCH TRYGGHET
Från industri till företagande

Centrumet beskrivs idag som ”nedgånget och ofräscht”. Flera menar att de aldrig eller nästan 
aldrig besöker det ”eftersom det inte finns något utbud”, och att ”det är så tomt”. 

Idag storhandlar de flesta i Viksjö, Sollentuna eller Ica Kvantum i Barkarbystaden. Men 
fler saknar tiden då man kunde göra storhandla och göra ärenden i Veddesta. Dels på 
grund av den öppna atmosfären i centrumet men också på grund av närheten och att 
man kunde gå till butikerna. Idag tar de flesta bilen. 

Även om vissa fortsätter småhandla i Veddesta (blomsteraffären nämns flera gånger) 
upplevs förändringen som nedslående. Känslan av att platsen saknar sammanhang kom-
mer ofta upp och dagens Veddesta ses snarare som ett vakuum och en parentes än en 
handelsplats. Den tid då Veddesta var en del av vardagen är för de flesta förbi även om 
det fortfarande finns arbetsplatser och idrottmöjligheter som används och tycks om. I 
Veddesta finns också en koncentration av verksamheter kopplat till bilservice och bilhan-
del. 

Många betonar att den funktion Veddesta har som skapare av arbetstillfällen och arbets-
platser är viktigt för Järfälla men också för regionen. 

”Veddesta är ett industriområde med verkstadsindustrilokaler som anställer folk från 
hela Järfälla och norra Storstockholm.” (Man, 50, företagare).

Idag är Veddesta företagscentrum hem för runt 200 företagare som har en bred bland-
ning av verksamheter. Veddesta företagscentrum beskrivs som en samlande plats.

 ”I Veddesta företagscentrum kan man hitta hela världens folk och det är alla möjliga 
olika typer av företagare och ursprung på de som arbetar här.” (Kvinna, 63 år, företagare)

Veddesta beskrivs delvis som otryggt. Detta på grund av den tunga trafiken och miljön 
som anses ”ful” och ”skräpig”. Den höga ljudnivån från förbipasserande trafik gör också 
att platsen upplevs som ogästvänlig. 

”Veddesta är öde, dött och fult. Bullrigt. Om man promenerar så går det inte ens att 
prata.” (Gåtursdeltagare)

Det finns få tilltalande promenadstråk genom Veddesta och området genomskärs av 
stora trafikleder som skapar otrygghet genom bilarnas höga hastigheter. Speciellt upplevs 
det otryggt att ta sig till och från Veddestavallen. 

”Veddesta är skräpigt och fullt av tung trafik. Det är otryggt att passera vägen om man 
ska till Veddestavallen. En plats som underhållits dåligt och är ful.” (Kvinna, 46 år, 
närboende)

En del menar också att det finns problematik med ungdomsgäng som hänger på Ved-
destavallen kvällstid. Detta bidrar också till att ormådet upplevs som otryggt. Fler menar 
att de inte går genom Veddesta kvällstid eftersom det rör sig få människor i industriom-
rådet efter kontorstid skapar det en känsla av otrygghet. 

Näringsidkare i Veddesta berättar att det finns problematik med brottslighet och vandali-
sering i området. 

”Jag orkar inte med mer kriminalitet och inbrott. Jag har satt upp 2,5 meter taggtråd 
kring min verksamhet just nu! Men det är ett populärt område för knarkare, larm och 
sånt hjälper inte.” (Man, 50 år, näringsidkare)



9   

1. Kolonilotter och naturpark framför ett villaområde, Kolonivägen  2-5 framsidan och baksidan av Veddesta Centrum 6. Cykel- och gångväg mellan kolonilotterna och centrumet  (2016) . Foto: White
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MOBILITET 
Genomfartsled eller kommunikationsnod

Veddesta är en transportnod med goda kommunikationer såväl för bilburna som för den 
som åker kollektivt. Med buss tar man sig bland annat till Mörby, Vällingby eller Jakobs-
berg. Pendeltåget ligger bara ett stenkast bort och trafikerar linje 35 Bålsta - Nynäshamn. 
Även E18 ligger också närmast direktanslutning till Veddesta. Utöver detta planeras för 
en tunnelbanestation i Barkarby. 

”Veddesta är en knutpunkt med transportmöjligheter till Nynäshman, Norrtälje osv. 
Det är viktigt för företag. Vi kommer få ännu mer transportmöjligheter när de bygger 
tunnelbanan.” (Kvinna, 63 år, företagare)

Det konstateras att transportmöjligheter är avgörande för näringslivet. De näringsidkare 
som finns på platsen menar att de har nytta av de goda kommunikationerna. 

Samtidigt som goda transportmöjligheter bidrar till attraktiviteten på en regionala nivå 
kan trafiken upplevas som störande i den lilla skalan. Som beskrivits är Veddestavägen 
med sin tunga trafik en källa till otrygghet. Det gör att Veddesta delas av och vägen blir 
en barriär mellan centrumområdet och Veddestavallen.

Tidigare var det många som gick eller cyklade till Veddesta centrum för att storhandla. 
Idag använder de flesta bil för sina matinköp och åker betydligt längre sträckor för var-
dagsärenden. Det har gjort att det har blivit färre fotgängare i området sedan centrum-
verksamheten började läggas ner. Nuvarande trafiklösningar passar inte de behov som 
finns.

Avsaknaden av målpunkter och omfattande biltrafik har lett till att Veddesta upplevs som 
en passage.

”Idag har Veddesta ingen betydelse utöver industrierna och som genomfartsled” (Kvinna, 
77 år, närboende)

Flera boende använder ”genomfartsled” i sin beskrivning av Veddesta, andra säger att de 
”passerar” eller att området saknar attraktivitet i jämförelse med andra delar av Järfälla. 

”Barkarby klarar sig själv till skillnad från Veddesta.” (Kvinna, 48 år).

Det finns ett välanvänt cykelstråk som går genom området. Cykelvägen bör dock defi-
nieras tydligare då gående och cyklister idag samsas om samma utrymme och konflikter 
uppstår. 
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BARN, UNGA OCH IDROTT I SÖDRA VEDDESTA
Plats att leka och Veddestavallen

Det rör sig en hel del barn i Veddesta. Dels i och med de förskolor och skolor som finns 
men sen också genom de barnfamiljer som bor i de närliggande områdena. 

Över lag är Veddesta inte anpassat för barnverksamhet menar förskole- och skolperso-
nal.

”Vi som förskola besöker inte Södra Veddesta eftersom det inte finns lekparker.” 
(kvinna, 48 år, representant från förskola i området)

Eftersom det inte finns några aktiviteter för förskolebarn är de få förskolegrupper som 
vistas i Veddsta. Förskolepersonalen berättar att de vanligen tar sig från området för ak-
tiviteter med barnen. Vanligen med buss eller tåg då det finns få eller inga alternativ för 
dem inom stadsdelen. 

Personal från närliggande för- och skolverksamheter betonar också vikten av grönområ-
den anpassad för barngrupper. Dagens grönområden är så små eller dåligt underhållna 
att de inte kan gå dit med sina grupper. En plats som dock är omtyckt och nämns speci-
ellt är ”kullen” vid Barkarbyskolan.   

”Det finns en kulle som barnen tycker om. De använder också den gröna vägen för att 
gå till idrottslektioner och hemkunskap till Björkeby skolan” (Kvinna, 55år, represen-
tant från skola i Järfälla)

En annan målpunkt för barn och unga i hela Järfälla är Veddestavallen med sin breda 
idrottsverksamhet. På Veddesta idrottsområde finns allt från speedway till gymnastik eller 
fotboll.  

”Veddestavallen är en mycket viktig samlingspunkt för alla familjer i området.” (Man, 
59 år, närboende)

Den starkt trafikerade Veddestavägen gör dock att få vågar låta sina barn gå själva till 
idrottsplatsen. Även ungdomsgäng som vistas på idrottsplatsen skapar otrygghet och gör 
att familjer ogärna låter sina barn och ungdomar vistas på vallen själva kvällstid. 

Cyklister och gående delar på trottoaren, Veddestavägen (2016) . Foto: White
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FAVORITPLATSER OCH SÄMRE 
PLATSER I VEDDESTA

Kartan visar en summering av vad gåtursdeltagarna 
uppskattade och önskar förändra med dagens Veddesta.

De platser som flest upplevde som positiva var ko-
lonilotterna och Veddestavallen. Möjlighet till idrott 
uppskattas av de flesta liksom grönskan kring kolonilot-
terna har blivit ett kärt inslag i den annars karga miljön 
i Veddesta.

Naturparken och centrumet har både bra och dåliga 
egenskaper enligt många. Flera vill bevara grönskan 
men menar att den behöver förfinas. Centrumet står för 
något som varit en bra plats men inte är det längre med 
dagens förhållanden.

Dåliga platser upplever många är de upplagsplatser 
som finns i Veddesta samt de undangömda platser som 
skapar otrygghet kvällstid. Veddestavägen är för hårt 
trafikerad tycker de flesta. Kolonilotterna är en 

social mötesplats 
och många kommer 
till Veddesta för att 
besöka dem. De 
ses som ett positivt 
inslag även om 
de ibland uppges 
inte vara tillräckligt 
omhändertagna. 

Naturparken upplevs 
ofta ovårdad men är 
ändå uppskattad och 
använd som cykel- 
och promenadstråk. 
En önskan om ett 
utvecklat grönområde 
med fler aktiviter 
finns. 

Det gamla centrumet 
har varit en omtyckt 
och besökt plats av 
boende då det inhyst 
många omyckta 
butiker. Området 
upplevs av många ha 
förlorat sitt syfte.

Sportfälten som 
angränsar till området 
i norr är välbesökta 
och mycket omtyckta 
av närboende och 
besökare. Det är en 
plats för aktivitet och 
möten. 

N

LEGEND

Positiva upplevelser

Ambivalenta upplevelser

Negativa upplevelser

Kollonilotter

Naturpark

Veddesta centrum

Veddestavallen
Barkarby station
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Hur människor föreställer sig Veddesta i framtiden varierar. Följande del av 
rapporten beskriver vad man oroar sig för och vilka kvalitéer man vill se i 
framtidens Veddesta.

IDENTITET OCH LOKAL FÖRANKRING 

Dagens brist på folkliv och förankring i Veddesta gör att människor över lag är positiva 
till en förändring. Man välkomnar att området tas omhand och rustas upp. 

”Jag gillar att det händer saker och utveckling. Så jag ser fram emot att det ska hända 
något här.”  (Man, 59 år närboende)

Det finns dock det som oroar med utvecklingen av Veddesta. Närboende är ense om det 
finns en lugn och trygg stämning i sina bostadsområden idag. Lugnet i de kringliggande 
områdena är något som de månar om. Det finns en stor oro att detta lugn ska försvinna 
och det finns även de som anser att det inte är värt att bo kvar i framtiden.

”Det är lätt att ta beslutet att lämna Järfälla när vi går i pension när man ser planen. 
Jag orkar inte att ta bråket. Det spelar ingen roll när folk säger till mig att mitt hus 
kommer att stiga 2,5 miljoner. Jag skiter fullständigt i pengarna, jag vill må bra där jag 
bor!” (Man, 52 år, närboende)

Det finns även en oro för vad som ska hända med de kringliggande områdena. Kommer 
de bli bortglömda och förfalla? Att Veddesta och gamla Barkarby växer ihop på ett så 
naturligt vis som möjligt är viktigt enligt fler deltagare.

”Föräldrar och personal [på en närliggande förskola] känner att gamla Barkarby 
hamnar på undantag. Många känner oro över utvecklingen. Bra om ni bygger ihop 
områdena.” (Kvinna, 48 år, närliggande förskola)

Gåtursdeltagarna ser alltså en risk med att det skapas en vi- och dem känsla i Barkarby 
och Veddesta. Om det snabbt flyttar in en stor och ny befolkning i Veddesta, hur påver-
kar det då sammanhållningen och identiteten i Barkarby frågar de sig.

Många har, trots att de välkomnar förändring, svårt att föreställa sig vad Veddesta kan 
bli i framtiden och vara visionära kring platsen. Att det är svårt att se ett annat Veddesta 
framför sig kan ha att göra med platsens brist på identitet idag. Det finns få verksamhe-
ter eller målpunkter man vill bevara och föra med sig in i det nya Veddesta.

Många vill dock se en god blandning av verksamheter i det framtidens Veddesta. 

”Jag vill se småaffärer i Veddesta, en blandning av butiker.” (kvinna, 71 år, närbo-
ende)

Caféer, restauranger, hotell och gym är några förslag på övriga verksamheter eller mötes-
platser man gärna ser. Boende har dock svårt att se bortom skalan och höjderna i det nya 
förslaget. Vid en så stor och omfattande förändringsprocess blir det svårt för närboende 
att prioritera detaljer som verksamhetsinnehåll. 

Kolonilotterna har varit en plats i Veddesta som många tyckt om av fler olika anled-
ningar.

”Jag älskar koloniområdet, där är alltid så otroligt snälla människor. De kommer 
från andra länder och man får nya vänner. Sen lukten och grönsakerna, det är härligt. 
Kolonilotterna blir också en buffertzon mellan villorna och industriområdet.” (Kvinna, 
52 år, närboende)

Många påpekar att de vill bevara koloniområdet och dess funktion som mötesplats även i 
det nya Veddesta.

RESULTAT DEL 2: FRAMTIDENS VEDDESTA
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URBANITET  & GRÖNSKA 

Den största oron inför framtiden och det nya Veddesta är höjden och placeringen av de 
höga husen. Men även utformning och täthet diskuteras. 

”Jag oroar mig för höga hus och för höga hyror” (Kvinna, 48 år, närboende)

Många tar upp Barkarbystaden och menar att de inte vill att det ska bli lika tätt mellan 
hus och balkonger som där. De homogena färgvalen, vitt och svart, ifrågasätts också. 

”För mig är kolonilotterna och grönområdet de största kvalitéerna i Veddesta. Det 
är lite vildvuxet men det får gärna fräschas upp (...) Det behöver inte bli så stereotypt 
som Barkarbystaden: högt, tätt och nära med balkongerna. Gärna lite mer blandat.” 
(Kvinna, pensionär, närboende)

Oron för höga hus kan delvis ses i relation till hur höjden påverkar omgivningen genom 
skuggor eller förändrad utsikt. Men den bygger också på en rädsla för vad höga hus 
representerar.

”Jag vill inte ha höga hus så nära inpå. Jag vill inte bara se förändring, spara lite av det 
gamla som man känner igen” (Kvinna, 65, närboende)

De som är direkt påverkade av ny bebyggelse månar självklart om utsikt, kvällssol och 
insyn men även de som inte blir direkt påverkade menar att höghusområden är proble-
matiska av olika anledningar.

Människors oro handlar om dels om vad man bygger, men också hur man bygger det. 
Flera efterfrågar en mjuk övergång mellan det nya och det gamla. Speciellt det planerade 
sexvåningshuset i koloniområdet oroar. Dels på grund av kontrasten och krocken med 
det angränsande villaområdet men också på grund av de geotekniska förhållandena. De 

boende berättar om tidigare erfarenheter då industriområdet byggdes och flera av vil-
lorna skadades.  

”Jag tycker också om kolonilotterna, skulle gärna se en mjuk övergång med radhus och 
sedan högre och högre hus.” (Kvinna, 77 år, närboende)

Hur det nya området ska kopplas ihop med befintlig bebyggelse är svårt för många att 
föreställa sig. Man ser fram mot att det nedgångna Veddesta rustas upp men är samtidigt 
mån om att de kvalitéer som finns i Barkarby idag ska bevaras. 

”Det som är bra nu är det är lantligt och avstressande att promenera i Veddesta. Men 
jag önskar att det ska bli snyggare och finare. Mer ordning och snyggt. Inte så nedgånget. 
Visst förstår jag att det behövs bostäder, men är rädd för höga hus. Är rädd att natur-
området ska försvinna. Vill gärna ha promenadvägar.” (Man, 45 år, närboende)

Dagens Barkarby är en lugn småstad, villaidyll och förort som många trivs med. Samti-
digt finns det ett starkt önskemål att det nya området ska vara blandat och innehålla olika 
typer av boenden och verksamheter. 

Övergångarna mellan den nya och den gamla Veddesta anses viktiga för att skapa en 
sammanhållen stad. Hur kan den nya Veddesta passa ihop med befintlig struktur och 
hur undviker man att skapa nya fysiska och mentala barriärer? Deltagarna understryker 
potentiella barriärer som ökad biltrafik och privata innergårdar, men också möjligheten 
att omforma dagens industriella struktur till en urban enhet.  

Att ta sig runt i Veddesta till fots idag är inte helt enkelt då gångvägen ofta flankeras av 
stora bilvägar eller trottoaren plötsligt tar slut. Flera påpekar att de önskar att framtidens 
Veddesta har mer kontinuerliga gång-och cykelvägar. Att kunna gå en promenadrunda 
och inte vända tillbaka samma väg som man kom efterfrågas. Andra barriärer som stora 
kvarter som är svåra att gå runt vill man också undvika.
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”Det finns en gångväg som sträcker sig genom Veddesta: den är slingring, naturen är fin, 
det skulle vara bra om den kunde fortsätta genom hela Veddesta. Nu tar den slut mitt 
i.” (Kvinna, 28 år, närboende)

Många nämner parkområdet och mer specifikt träden och kolonilotterna som någonting 
de tycker mycket om och som de hoppas ”få vara kvar i framtiden”. De grönområden, 
kolonilotterna och naturparken, som finns idag har en förhållandevis vild karaktär som 
många, men inte alla, tycker om. 

Det finns alltså olika syn på gestaltningen av det gröna. De som vill ha det ”naturligt” 
och ”rufft” och de som vill ha det ”ordnat” och ”urbant”. De som förespråkar det vilda 
lyfter fram djurlivet och känslan av orörd natur. De som vill ha en mer ordnad karaktär 
påpekar att det finns risk att området blir en barriär om det inte tas omhand och att det 
är svårt för barn att använda som det ser ut i dagsläget. 

”Det är härligt med grönt. Ni måste ta hand om de gröna områdena. [...] Jag vill ha 
bänkar och en park eller varför inte en parklek.” (Kvinna, 48 år, närliggande förskola)

Grönska i Veddesta (2016)  White



16

VARDAGSLIV, ARBETSTILLFÄLLEN OCH TRYGGHET 

För att skapa ett Veddesta som inte avbefolkas dagtid eller blir en sovstad betonar många 
vikten av att det också finns verksamheter och arbetsplatser i Veddesta.

”Kontorsplatserna är viktiga i ett område med bostäder, det är det som är levande i 
städer” (Man, 73 år, föreningsaktiv)

Många är överens om att det behövs arbetsplatser för att en stad vara attraktiv. Även om 
dagens industriområde inte är omhändertaget symboliserar det arbetsmöjligheter och en 
fungerande industri. Arbetsplatser kan också bidra till att minska segregering.

”Jag har bott utomlands många år, där är arbetsplatserna ofta mer integrerade i samhäl-
let vilket gör att man träffar människor med olika åldrar och med olika bakgrund. Det 
får inte vara industri, men gärna arbetsplatser. Det ger lite samhällsstruktur.” (Kvinna, 
48 år, föreningsaktiv)

Det kommer också önskemål om blandade funktioner i Veddesta. Man vill se verksam-
heter som gym och restauranger för att skapa liv och möjlighet till vardagsaktiviteter i 
närmiljön.

”Jag hoppas att Veddesta blir nytt och modernt och tillför lite puls, gärna lite utegym och 
boulebana och barer och möjligheter till lite aktiviteter.” (man, 44 år, närboende)

Något annat man vill ta med sig till nya Veddesta är känslan av att alla är välkomna. 
Lågprisbutikerna och företagshotellet har båda haft en öppnande effekt som gjort att det 
alltid varit en god blandning av besökare.  Den öppenheten vill man föra över även till 
nya Veddesta. 

Den nostalgi som finns kring att industrierna försvinner från Veddesta kan ses i ett 
större perspektiv. Var ska vi ha plats för den här typen av verksamheter frågar man sig? 
Även om utformningen och dagens Veddesta inte är lockande i många avseenden är man 
eniga om att arbetstillfällena behövs och att tyngre industriverksamhet också måste få 
finnas någon stans men kanske inte i Veddesta.

Många säger att de trivs och att de också tror att andra trivs med att bo och arbeta i 
Veddesta. Vissa platser upplevs dock som otrygga, speciellt på kvällarna. Dagens otrygga 
platser är framför allt kopplade till Veddestavallen och bilvägarna. Vallen har blivit tillhåll 
för ungdomsgäng och bilvägarna är hårt trafikerade. En annan otrygghetsfaktor är att 
industriområdet avbefolkas kvällstid eftersom få rör sig genom Veddesta på kvällen. 
Detta vill man undvika i framtidens Veddesta. Man menar att det är viktigt med blandad 
bebyggelse för att skapa trygghet. 

För att öka trivseln vid allmänna stråk och offentliga platser efterlyste flera deltagare 
väldigt konkreta aspekter som bättre ljussättning, soptunnor och flera bänkar.

Trots att Veddesta beskrivs som välkomnande finns en rädsla för att många nya invånare 
ska öka otryggheten. En del kopplar trygghet till att många känner varandra så som idag. 

”Det viktigaste när det byggs, är att nya människor ändrar området. Nu känner alla 
alla. (Man, 50 år, näringsidkare)

Det finns också en rädsla att framtidens Veddesta ska dra till sig ”fel människor”. Änd-
stationsproblematik diskuteras i och med att Barkarby ska få en egen tunnelbanestation. 
Själva stadsomvandlingsprocessen är en otrygghetsfaktor i sig för många människor. 
Rädslan för framtiden tar sig olika uttryck beroende på vem man frågar. En del talar om 
tunnelbanan, några om höga hus och ytterligare andra oroar sig för hur nya Veddesta ska 
påverka dagens Barkarby.
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MOBILITET 

Veddesta har ett fantastiskt läge för kommunikation, såväl kollektivt som med bil. Detta 
upplever boende och näringsidkare som en enorm fördel. Man pekar på de positiva bief-
fekter närhet till kommunikationer har för näringslivet redan idag och tror att det kom-
mer vara en ännu större fördel för framtidens Veddestabor och företagare i området.

Som nämnts tidigare finns också en rädsla för vad den kommande tunnelbanan kan 
komma att innebära. Men man är ändå överens om att det är en fördel att bygga bostä-
der med närhet till goda kollektivtrafikförbindelser.

Flera deltagare poängterar vikten av bra infrastruktur. Det finns en rädsla för att nuva-
rande vägnätet inte ska räcka till när nya invånarantalet växer snabbt. Paralleller dras till 
Barkarbystaden där ökat besökstryck i kombination med fler boende har skapat trafik-
stockningar och trånga passager. 

”Det problem jag ser med Veddesta är trafiken, man pressar in snabba bostäder, men 
parkering, bil och sophantering.. vad händer med det? Man borde inte bygga först och 
tänka sen, det ligger ett stort ansvar på politikerna.” (Man, 44 år, närboende)

Många av de intervjuade är idag bilburna trots att de finns goda kollektivtrafikmöjlighe-
ter i och i nära anslutning till Veddesta. Fler poängterar också att de blivit mer bilberoen-
de sen närservicen i Veddesta centrum försvann och är därför måna om att det ska vara 
nära till service i nya Veddesta. 

Transport möjligheter i Veddesta (2016)  White
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BARN, UNGA OCH IDROTT I SÖDRA VEDDESTA

Det finns mycket att önska för barn och unga om man utgår från dagens Veddesta. Den 
bild som målas upp av föräldrar, förskolepedagoger och skolpersonal visar att det finns 
få platser där barn och unga vistas i dagsläget.

Trots stora potential i Veddestavallen upplevs den som otrygg då de trafikerade vägarna 
gör att föräldrar inte vågar låta sina barn gå dit på egen hand. Att vallen dessutom an-
vänds av ungdomsgäng på kvällstid gör att idrottsplatsen upplevs som otrygg på grund 
av dessa gäng. 

Det man vill ta med sig från gamla Veddesta är idrottsverksamheterna. Man frågar sig 
om det kommer finnas plats för ljudlig idrott som speedway i ett så stadslikt område som 
Veddesta kommer bli. Det faktum att Veddestavallen eventuellt inte får vara kvar oroar 
dagens idrottare med tanke på barn och ungas framtida idrottsbehov. 

”För mig är det viktigt med att fotbollsplanen finns kvar, det kommer bli en favoritplats 
när min dotter blir äldre.” (Man, 42 år, närboende)

De flesta är överens om att Veddestavallen är en tillgång. Om den försvinner ser barnfa-
miljerna att livskvaliteten med livet i Järfälla sänks. En av anledningarna till att inte bo i 
innerstaden är bland annat möjlighet till idrott och naturupplevelser. Förvinner idrotten 
har många förlorat en stor del av motivationen att bo i Järfälla. 

Att ungdomsgäng hänger på Veddestavallen kan också ses som en konsekvens av att det 
finns för få platser för unga att vara på i Veddesta. Gåtursdeltagarna menar att det är 
viktigt att det finns plats för alla i nya Veddesta. Även unga. 

Skol- och förskolepersonal menar att det är viktigt att det finns plats för deras verksam-
heter i nya Veddesta. Det som framför allt saknas idag och som man önskar sig är gröna 

lekytor där man kan vara större barngrupper. De menar också att det vore bra med 
gröna stråk längs med vilka man kan promenera med barnen. 

Det finns även en problematik med planerna på att öppna upp vägar (exempelvis Eko-
nomivägen) inom Veddesta för biltrafik.

”Förskolan har en jätteliten bakgård, om barnen ska sova ute, vilket står i våra styran-
de dokument, ska de sova 1,5 meter från vägen!” (Kvinna, 48 år, närliggande förskola)

Det finns en väldigt tydligt oro angående höga hus, som diskuteras av alla, även av för-
skolepersonalen. De betonar vikten av att ”bygga så även barnfamiljer vill bo i Veddesta”. Man 
menar att höghus inte attraherar barnfamiljer. 

Efter en diskussion med en grupp unga vuxna (20-30 årsåldern) får vi också bekräftat de 
många talar om. Att det saknas plaster för unga att vara på i Veddesta. Några av ungdo-
marna jobbar i Veddesta och brukar också besöka området för privata fester. Sommartid 
umgås de gärna utomhus och spelar musik men på vintern finns det ingenstans att vara. 

”Sommaren går fort, på vintern finns det inget att göra.” (Man, 30 år, musiker)
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1. Många är positiva till kommande förändringarna i Veddesta men det finns en stark oro 
kring skala och utformning. Man tycker att övergången mellan högt och lågt är för skarp 
i dagens förslag. 

2. De närboende upplever en risk i att det uppstår en splittring, fysiskt och mentalt, mel-
lan gamla Barkarby och Veddesta. Man vill att det nya området ska länkas samman med 
befintlig bebyggelse och befolkning på ett så mjukt sätt som möjligt. 

3. De befintliga grönområdena är viktiga lungor och fungerar som buffertzon i dagens 
Veddesta. Många uppskattar det vilda djurlivet och möjligheter till möten som kolonilot-
terna ger. Möjligheter till möten och mycket grönt vill man även se i nya Veddesta. 

4. Barn och unga behöver få mer plats i nya Veddesta. Det är en grupp som fått stå till-
baka i och med dagens utformning.

5. Veddesta har ett fantastiskt läge med närhet till många olika kommunikationsmöjlighe-
ter. Det kommer locka till sig människor från hela norra Stockholm. Det finns dock en 
rädsla för att biltrafiken ska öka och göra Veddesta både otryggt och otillgängligt. God 
infrastruktur efterfrågas för att undvika trafikkaos. 

6. Dagens Veddesta präglas av industri och idrott men också en öppenhet för olika typer 
av människor som man önskar ska finnas kvar i framtiden. 

6 VIKTIGA SLUTSATSER
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