JAKOBSBERGSLYFTET
9 PUNKTER FÖR ETT LEVANDE CENTRUM

JAKOBSBERGS CENTRUM
BEHÖVER ETT LYFT!
Jakobsberg är Järfällas centralort och en
samlingspunkt för kommunal service, handel och
mötesplatser. Tyvärr har utvecklingen de senaste
åren gått åt fel håll. I takt med att butiker stänger,
fritidsverksamhet försvinner och otryggheten
fortsatt är hög blir vårt samlade centrum allt
mindre levande.
Vi vill att Jakobsberg ska blomstra. Det här är våra
nio punkter för ett levande Jakobsberg.

EVA ULLBERG,

kandidat till kommunstyrelsens ordförande.

1.

ETT TRYGGT
CENTRUM

Att kunna känna sig trygg på gator och torg är en grundläggande
rättighet och en förutsättning för en levande stadsmiljö. Otryggheten
är också ett av de enskilt största problemen för det lokala näringslivet.
Vi vet att det krävs långsiktiga insatser i det förebyggande arbetet. Vår
kommun ska aktivt arbeta med brottsprevention genom att
förhindra eller försvåra att brott begås. Fokus ska vara på
förebyggande insatser inom skola, föreningsliv och sociala
mötesplatser. Alla barn ska vara i, och klara skolan. Det ska finnas
ett stort utbud av fritidssysselsättning och bra mötesplatser för barn,
ungdomar och äldre. Vi ska även erbjuda bra stöd till Järfällabor som
behöver vägledning och hjälp.
Vi vill göra ytterligare satsningar på ordningsfrämjande insatser för att
bekämpa brotten här och nu. Det handlar dels om att skapa trygga
miljöer genom ljussättning, klippning av buskar och stadsplanering.
Vi vill också se en samhällelig närvaro genom poliser, ordningsvakter,
trygghetsvärdar, kameror och andra verktygen som polisen kan
efterfråga.

SÅ SKAPAR VI TRYGGHET I JAKOBSBERG!

2.

ETT LYFT FÖR
PENDELTÅGSTATIONEN

Jakobsbergs pendeltågsstation behöver ett
ordentligt lyft. Vi vill att gångtunnlarna kortas
ner, vi vill se över möjligheterna för mer
naturligt ljusinsläpp och pröva möjligheterna
för en bro över spåren.

3.

EN TRIVSAM
MILJÖ

En snygg och ren omgivning sätter prägel på
hela området. Vi vill satsa på att skapa en
trivsam miljö genom städning, renoverade
fasader över alla byggnader som kommunen
har rådighet över, och inleda en dialog med
centrumägarna för att skapa ett sammanhållet
intryck.

4.

EN KULTURELL
MÖTESPLATS

Vi vill att Jakobsberg ska vara ett centrum för
kulturella upplevelser. Vi tror på kulturen som en
förenande kraft som tillsammans med serviceutbud
och handel bidrar till att skapa en levande
stadskärna.
Vi vill bland annat skapa förutsättningar för biograf
och rusta upp biblioteket i Jakobsberg.
Föreningslivet är en nyckel i att skapa meningsfulla
fritidsaktiviteter och ett rikt kulturellt utbud. Vi vill
öka stödet till kultur- och föreningslivet och göra
om den gamla simhallen till ett allaktivitetshus som
blir en samlingspunkt för föreningar i Järfälla.
Idrottslivet spelar också en central roll i vår vision
om ett levande Jakobsberg. Vi vill se ett omtag för
det gamla idrottsfältet med till exempel ny en
multisportarena, ishall samt nya lokaler för
kampsporterna.

5.

BOSTÄDER MED
HÖG STANDARD

Människor har olika boendebehov i olika
skeden i livet. I Jakobsberg vill vi bygga
bostäder med blandade upplåtelseformer.
Samtidigt ser vi ett stort renoveringsbehov i vårt
allmännyttiga bestånd. Vi vill satsa på
omfattande upprustning av våra allmännyttiga
bostäder i och kring Jakobsbergs centrum
samtidigt som vi utvecklar bostadsområden
som tillexempel Söderdalen.
Jakobsbergs torg och parker ska vara
medborgarnas självklara mötesplats. För att det
ska bli verklighet måste de präglas av liv och
rörelse. Vi vill möjliggöra för fler
pop-up-aktiviteter under både sommar- och
vinterhalvåret. Det kan handla om lekplatser,
idrottsaktiviteter och konstutställningar. Vår
vision är en familjevänlig vardagsrumskänsla där
en blandning av det gröna och det urbana
skapar en behaglig atmosfär som man gärna
återkommer till!

6.

LEVANDE TORG
OCH PARKER

7.

ÅTERFÖDELSE FÖR
JÄRFÄLLAFESTIVALEN

Järfällafestivalen var under många år ett givet och
uppskattat inslag i vår kommun. Det var en folkfest
med aktiviteter dagtid och konserter kvällstid.
Vi vill se till att Jakobsberg återigen får bjuda på
kulturkalas med Järfällaborna! Det är viktigt att vi
som kommun skapar tillfällen och platser för både
lättsamma och meningsfulla möten. Det skulle
öppna upp för integration mellan Järfällabor,
kommun, näringsliv och civilsamhälle. För ett öppet
och välkomnande Järfälla.

8.

ETT
TILLGÄNGLIGT
JAKOBSBERG

Oavsett om du cyklar, kör bil, använder
färdtjänst eller åker kollektivt så ska
Jakobsberg vara tillgängligt. Vi vill se
10-minuterstrafik på pendeln och nattrafik
på helgerna. Det ska också vara smidigt
att åka bil till Jakobsberg. Skyltning måste
bli bättre, med skyltar som syns och är
välplacerade oavsett färdsätt in till vårt
centrum.
Det behövs även bättre förutsättningar
för klimat- och miljöanpassning. Fler
miljöbilar kommer och därför ska vi redan
nu planera för smidiga laddmöjligheter.
För att göra det möjligt behövs fler
parkeringsplatser och en satsning på fler
laddstolpar i vårt lokala centrum.

9.

ETT NYTT
KOMMUNHUS

Järfällas nya kommunhus kommer att bli en viktig
centralpunkt i Jakobsberg. När kommunens
administrativa verksamheter samlas under ett och
samma tak i centrum förbättras också underlaget
för service och butiker. Samtidigt utgör
kommunhuset hjärtat för den lokala demokratin
och måste byggas med det i åtanke. Därför vill vi
att det nya kommunhuset ska bli ett medborgarhus
med mer publika verksamheter som café,
restaurang och annat som är öppet för
allmänheten.

