
VÄLKOMMEN PÅ 
INFORMATIONSMÖTE
Om stadsutvecklingen på Järlahöjden och vad det 
innebär för idrottsverksamheterna.
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• Information om pågående planering av Järlahöjden, vad som är bestämt i 
dagsläget och hur processen ser ut framåt. 

• Möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

SYFTE MED MÖTET



3

• Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör

• Klara Palmberg Broryd, strategi- och förnyelsedirektör

• Julia Nedersjö, planarkitekt centrala Nacka

• Erik Wiberg, strategisk utveckling

VILKA ÄR VI?
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18.30 Välkommen

Bakgrund och syfte med möte

Presentation om planerad stadsutveckling på Järlahöjden.

Utgångspunkter       

Planering så här långt

Tidplan

Under byggtiden och när Nacka stad står klart

Kommande information/dialog

Kort samtal i grupper – vad har vi hört/klargöranden.

Samtal i grupper – vad är viktigt för er förening i samband med 
utvecklingen på Järlahöjden?

Summering av mötet

20.00     Slut

AGENDA



NACKA STAD PÅ VÄSTRA SICKLAÖN
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NACKA STAD NÄRA 
OCH NYSKAPANDE

• Här är det nära till allt – mötesplatser, natur 
och kultur  – stadens puls, lugna platser och 
varandra.

• Här är det enkelt att leva och arbeta
– att gå, cykla och åka kollektivt.

• Här får du möta det oväntade – en mångfald 
av arkitektur, uttryck och människor – med ett 
aktivt liv mellan husen.

• Här skapar vi en levande och hållbar stad för 
alla – där det kuperade landskapet, vattnet 
och platsens historia ger staden karaktär.

• Här utvecklar vi staden i samspel med andra 
– tänker nytt, långsiktigt och innovativt



Detaljplaneprogrammet som antogs av kommunstyrelsen i april 2015 
beskriver inriktningen för hur området ska utvecklas. 

• … ska utvecklas till en attraktiv och hållbar stadsdel som i både 
utformning och funktion uppfattas som Nackas centrum. 

• …ska vara en levande och öppen stadsdel med attraktiva offentliga stråk 
och platser, samt en mångfald i innehåll: bostäder, arbetsplatser, handel, 
parker, kultur, service, skola och idrott.

CENTRALA NACKA
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Under 2017 gjordes en fördjupad studie om utvecklingen 
på Järlahöjden och i november 2017 beslutade 
kommunstyrelsen om en inriktning för kommande 
stadsplanering. 

Området kommer att delas i tre stadsbyggnadsprojekt; 
idrottskvarteren, bildningskvarteren och parkkvarteren.  
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott kommer under 
året att ta ställning till start-pm för de olika 
stadsbyggnadsprojekten. 

Ett start-pm beskriver mål för stadsbyggnadsprojektet, 
geografisk avgränsning, beskrivning av hur det ska 
genomföras, tidplan med mera. Därefter startar 
projektet med utredningar, planering och dialog 
med sakägare – en detaljplan tas fram.

JÄRLAHÖJDEN
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TIDPLAN FÖR STADSBYGGNADSPROJEKTET 
”IDROTTSKVARTEREN”
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2018 2019 2020 2026

Planerings- och utredningsfas 

– ny detaljplan tas fram
Utbyggnadsfas 

Infomöte

22/5

Infomöte

6/11

Plansamråd

Q2

Granskning



JÄRLAHÖJDEN

Nacka kommuns ambition är att Järlahöjden ska 
utvecklas till en del av Nacka stads stadskärna 
med närhet till tunnelbana och ny bussterminal. 

Här ska det finnas både bostäder, arbetsplatser, 
skolor, stadspark och idrott. 

I Järlahöjden ska även VERCITY, Sveriges första 
galleria för högre utbildning, ligga.

https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/nacka-stad/vercity-universitetsgalleria/


PÅ JÄRLAHÖJDEN PLANERAR VI FÖR

Simhall

Elvaspelarplan, en sjuspelarplan 
och en friidrottsyta

En eller två ishallar

Två sporthallar

Skateboardpark
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Vi kommer öka utbudet sett över hela kommunen, 
men inte inom Järlahöjden. 

Avtalet kommunen ingått med staten om tunnelbana till 
Nacka innehåller bland annat att vi ska bygga 13500 nya 
bostäder på västra Sicklaön. Det innebär tätare bebyggelse 
i närhet av tunnelbanestationerna. I och med att Järlahöjden
är placerat mellan två av de nya tunnelbanestationerna 
behöver området förtätas. Därför kommer inte alla 
funktioner som finns här idag att rymmas. 
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IDROTT OCH FÖRENINGSLIV 
PÅ JÄRLAHÖJDEN



Anläggningarna kommer vara i drift tills det finns 
ersättningsanläggningar.

• Eventuella alternativ under byggtid är Porsmossen, Skuru IP och 
Fisksätra och Myrsjö. 

• Det finns budgeterade medel för att lägga konstgräs på Skuru IP 
och Fisksätra IP vilket kommer öka kapaciteten 
på dessa planer. 

• Arbete är påbörjat med att skapa minst en 
11-spelareplan på Porsmossen i norra Boo.  Fotbollsplanen/erna
kommer att vara klara innan förändringen 
på Järlahöjden påbörjas. 
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VILKA ERSÄTTNINGSANLÄGGNINGAR
PLANERAS  UNDER BYGGTIDEN?



• Arbete är påbörjat med att skapa minst en 11-spelareplan på 
Porsmossen i norra Boo.

• Konstgräs på Skuru IP och Fisksätra IP.

• Arbete pågår med att isolera Björknäs islada vilket kommer 
förlänga säsongen. Vid Myrsjö skapas förutsättning för en ny 
ishall bredvid nya simhallen. Det innebär att utbudet på sikt 
kommer öka oavsett om det blir en eller två ishallar på 
Järlahöjden. 

• Det planeras två sporthallar på Järlahöjden men i hela 
kommunen finns planer på mer än 10 nya sporthallar. 
Utbudet kommer därmed öka sett över hela kommunen. 

VILKA NYA ANLÄGGNINGAR 
PLANERAS I KOMMUNEN? 



• Två informationsmöten om året, nästa möte i november.

• Information i nyhetsbrev till Nackas föreningar.

• Aktuell information på webben.

15

KOMMANDE INFORMATION 
OCH DIALOG



• Vad har vi hört?

• Behövs det några klargöranden?

SAMTAL I GRUPPER
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• Vad är viktigt för er förening i samband med utvecklingen på Järlahöjden?

SAMTAL I GRUPPER



TACK FÖR ERT DELTAGANDE!

Har ni frågor eller vill komplettera med förslag 
och synpunkter? Mejla till fritid@nacka.se

mailto:fritid@nacka.se


För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


