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Planområdets gräns



Deltagare
Antal respondenter, totalt: 417

Antal svar, totalt: 2841 (inkl. kartsvar)

Antal svar kopplat till karta (geografisk data), totalt: ca 800



Sollentuna
15

Var bor du?

Akalla
114

Kista
165

Husby
80



Hur gammal är du?



Vilket kön tillhör du?



Favoritplatser



Favoritplatser

Mysigt, lugnt, rofyllt
Öppet och grönt
Djuren
Fika
Minigolf
Picknick, grill och bad
Fira valborg och midsommar

Hela Järvafältet är en oas och 
en fristad från oväsen.
Stillhet, djurliv, grusvägar.
Öppen yta för att promenera, 
träna eller bara att andas.
Härliga promenadstråk.
Som att befinna sig långt från 
storstaden

Akalla gård

Järvafältet

Nyöppnat utomhusbad

Lekplats, bollplan, utegym, 
pulkabacke om vintern, fullt med 
liv och rörelse

Husby gård

Kista gård

Grönområde och löpspår

Eggeby gård

Discgolf



Favoritplatser



Favoritplatser

Ett grönt parti men 
särskilt en övergång 
som känns hyggligt 
säker och knyter ihop 
med parkområdet runt 
IBM och norrut

Kista gård

Grönområde och löpspår

Promenadstråk och 
lite grön natur.

Gång- och cykelstråk, 
löpning, skogsslänt

Massor av folk går denna väg 
till busshållplatserna som går 
mot Sollentuna och Kista.

Korsningarna mellan den norra delen av 
Kista och den mer centrala delen av 
Husby är ett fint ställe att promenera 
kring, utan dessa stigar skulle man 
behöva ta en mycket större väg till fots



Otrygga platser



Otrygga platser

Tunnelbana och centrum är de 
platser som känns mest otrygga –
i synnerhet kvällar och nätter.

Kista gård

Vägen upp mellan träden är visserligen den 
enda delen av området där grönskan 
kommer till sin rätt – men samtidigt känner 
man sig rätt avskärmad från såväl vägar 
och bebyggelse på ett sätt som inte alltid 
känns helt bra när det är mörkt.

Husby centrum

Män, både yngre och 
äldre, dominerar centrum

Kista centrum

Akalla centrum

Trevlig park men utan 
verksamhet känns gården 
mest som ett obehagligt 
ödehus.



Rörelsemönster



Rörelsemönster



Rörelsemönster



Min väg genom området



Vad tycker du saknas i området idag?

Trygghet, trygghet och trygghet

• Belysning (ger mer trygghet)

• Papperskorgar (leder till mindre skräp)

• Lekplatser (för barnen men gärna för fler åldersgrupper)

• Bänkar att sitta på (för dem som vill stanna till men inte leka)

Fler lockas att röra sig i området vilket gör att området känns tryggare och fler lockas 
att röra sig i området, vilket gör att …



Vad tycker du saknas i området idag?

• Platser där ungdomsidrott kan utövas, små barn kan leka och familjer kan samlas 
både utomhus och inomhus.

• Folk, liv och rörelse – särskilt kvinnor (och barn)

• Sysselsättning för ungdomar

• Utomhusgym

• Butiker, caféer, restauranger, uteserveringar
• Gröna ytor och parker (särskilt öster om Husby)

• Fler promenader avskilda från biltrafik av till exempel träd



Vad tycker du saknas i området idag?

• Bostäder (särskilt bostadsrätter), men inte bara bostäder – arbetsplatser, lokaler, 
idrottsanläggningar och mötesplatser.

”En sak som är viktig att tänka på är att också planera för lokaler för 
föreningsverksamhet. Norra Järva har ett levande civilsamhälle, men det krävs fler 
lokaler för olika typer av ideell verksamhet.”

• Det saknas platser för kulturarrangemang och större samlingslokaler. Särskilt skulle 
det behövas ett konserthus eller multifunktionshus, se t.ex. Spira i Jönköping. Även 
kulturskolan skulle behöva få bättre lokaler.

• Fler enkla kontorslokaler i markplan med egen entré för småföretagare. Det saknas 
även verksamhetslokaler för hobbyverksamhet som snickeri, bilverkstad mm.

• Bättre möjligheter för hemarbete – service, post, lunch etc.



Vad tycker du saknas i området idag?

• Stadsmiljöer med butiker/restauranger/caféer längs med gator.

• Kista torg är känns inte speciellt välkomnande när man kommer ut från Kista 
galleria.

• Andrahandsaffär

• Trädgårdshandel

• En vettig miljöstation för boende i norra området av Kista



Vad tycker du saknas i området idag?

• Förbättra vägnätet längs Hanstavägen och norrut även söder ut innan ni drar hit mer 
bilar och boende. Nu är det nästan trafikstockning alla vardagar mellan kl 14 och 18.

• Fler övergångsställen och gångbroar

• Om det ska bli lägenheter på båda sidor om Hanstavägen så är tre övergångsställen 
(inklusive gångbroar) för lite. Två till, minst …

• Busskurerna är utsatta – ensliga och ofta sönderslagna.

• En bro över Lagtingsgatan för de boende på Kistahöjden
• Bullerplank mot E18 och Kymlingelänken. Betydligt högre ljudnivå på Järvafältet 

sedan nya vägarna tillkommit. Det är också hög ljudnivå från Hanstavägen pga av 
trafiken.



Vad tycker du saknas i området idag?

”Om vi pratar specifik området vid Hanstavägen saknas ett sammanhang, det är ofta 
ganska dött och trist, särskilt kvällstid. Jätteparkeringen mittemot, obehagligt byggda 
Kistahöjden och området med bensinmacken bredvid gör det till lite av ett icke-
område. Jag vet att en del boende i Husby tar bussen där men annars ser jag aldrig 
någon i korkarna.”

”Hanstavägen känns som en genomfartsled idag. Förhoppningsvis kan det bli mer av 
en stadsgata i framtiden.”


