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 ENTRÉTORGET Mötesplats och 
entré till Barkarbystaden och Kyrk-
parken. Restaurang och kafé med 
uteservering mot parken.

 TUNNELBANETORGET Granne med 
Origo ligger tunnelbana och buss-
hållsplats. Här finns även butiker, 
restauranger och service.

 BARKARBY STATION Regionens  
nya kollektivtrafiknod. Järfälla blir  
en av Sveriges mest tillgängliga plat- 
ser och Barkarby station blir en stor  
trafikknutpunkt för nordvästra Stock- 
holm med tunnelbana, regionaltåg,  
pendeltåg, buss och E18, med när-
het till E4 och Förbifart Stockholm.

 BARKARBY SJUKHUS Nytt modernt 
sjukhus med öppenvård, närakut  
och slutenvård med geriatrik och 
stödjande vård för invånare i hela 
nordvästra Stockholm.

 ÅLSTASKOLAN I ett barnvänligt 
läge nära naturreservatet planeras 
Ålstaskolans förskola, grundskola 
och grundsärskola.

 HERRESTASKOLAN ligger bara ett 
kvarter från Origo och har allt från 
förskoleklass till årskurs 5

 BAS BARKARBY Gymnasium, 
högre utbildning,kontor, kultur-  
och multihall för idrott och mässor,  
bibliotek, restaurang, café, gym.

 SÄBYPARK Entré till naturreser-
vatets fantastiska kulturlandskap 
med åkermark, ängsmark och djur-
hållning. Vidsträckta skogsområden 
med sjöar och våtmarker. Flera mil 
gångvägar och stigar för vandring.

 KAJEN Vid landningsbanan  
möter staden det öppna gröna land- 
skapet längs Igelbäcken. Kajen ska- 
par tillsammans med landningsbanan  
ett stort härligt uterum med plats för 
rekreation och fritids- och kultur- 
aktiviteter. En plats för ”bara-vara”  
med folkliv, restauranger och kaféer.

 MULTISPORTANLÄGGNING med 
bland annat skidspår inomhus i 
kombination med bostäder, skolor, 
kultur, handel och hotell.  

 TORGET VID LANDNINGSBANAN 
utformas för kultur och sport, för  
organiserade och spontana aktivite-
ter som basket, skate och konserter. 
I södra delen av torget finns en skola  
och i norra delen restauranger och 
kaféer med uteserveringar.  
Centralt på torget byggs kulturcenter 
eller multifunktionshall med publik 
verksamhet.

 STORA TORGET

 SYSTEMBOLAG

 APOTEK

Origo – nära till allt
        ORIGO Det nyskapande och skapande kvarteret med  
bostäder, ateljéer och lokaler för restauranger och butiker.  
Här bor du med närhet till både kultur och natur. 
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KYRKPARKEN

KYRKBYN

TINGSBYNVEDDESTABRON

BARKARBY- 
BRON

IGELBÄCKENS
NATURRESERVAT

JÄRVAFÄLTETS
NATURRESERVAT

ORIGO

FÄRDIGBYGGT OCH  
PÅGÅENDE BYGGNATION

KOMMANDE BYGGNATION

FÖRSKOLA

GRUNDSKOLA

RESTAURANG

SHOPPING

MATVARUBUTIK

IDROTTSPLATS

TUNNELBANA
Illustration över utbyggnaden av Barkarby. Kvarter och byggnader kan ändras.

IKEA

STOCKHOLM 
QUALITY 
OUTLET

BARKARBY HANDELS-
PLATS

13

14
15

SÄBY GÅRD 
  4 MIN

ARLANDA
 18 MIN

JAKOBSBERG 
 4 MIN

STOCKHOLM C
 18 MIN

KISTA
 21 MIN

BOTRYGG RESERVERAR SIG FÖR ÄNDRINGAR OCH EVENTUELLA TRYCKFEL


