
Stora förändringar på gång i Spånga! 
Ett öppet informationsmöte kring dessa planer och projekt äger rum på  

Spånga Folkan tisdag den 21 maj kl 18.30. 

               
 

                          

 

Om aktualiserade projekt genomförs kommer Spångas stadsbild att förändras totalt. Det finns ett stort 

behov av mer information om dessa frågor. Det är nödvändigt att vi som bor i Spånga engagerar oss 

för att få en väl fungerande stadsdel och bra framtida samhällsmiljö i Spånga. 

 

En arbetsgrupp - För Spångas Framtid – har bildats och har bjudit in politiker och tjänstemän som 

kan påverka dessa frågor. Det gäller representanter för Stadsbyggnadsnämnden och Stadsbyggnads-

kontoret samt lokala politiker och tjänstemän inom Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. 

* Vi anser att Stadsbyggnadskontoret bör ta initiativ till en områdesplan för Spångas centrala delar, där 

alla pågående och planerade förändringar samordnas inklusive översyn av trafiksituationen för hela 

området. Det gäller särskilt situationen vid Spånga Station som behöver få en bättre utformning med 

hänsyn till att Spånga inom ca 3-5 år kanske kommer att ha 8-10.000 fler invånare. 

 

* Med den ökande befolkningen måste behovet av skolor, förskolor, parker och den gröna utemiljön 

bevakas liksom samlingslokaler och lokaler för affärs- och näringslivet i Spånga samt parkerings-

möjligheter för besökare och tågresenärer. 

* Vid mötet kommer fortsatt arbete med informationsspridning och opinionsbildning kring aktuella 

förändringar i Spånga att diskuteras. 

På baksidan av denna inbjudan har några aktuella förändringsprojekt markerats. Utförligare material 

om dessa förändringar samt program för mötet den 21 maj på Spånga Folkan kommer att spridas 

genom ett flertal lokala föreningar i Spånga som samarbetar med och stöder detta initiativ.  

Vid Spånga Marknad kommer det att finnas möjlighet att anmäla sitt intresse för mer information, 

kontakta nedanstående kontaktpersoner! 

Arbetsgruppen För Spångas Framtid 

Björn Begner  Bengt Etzler  Lars-Johan Östblom 

070-520 25 06  0730-38 23 90 070-278 85 52 

Del av Solhem 16:1. Planerad bostads-

bebyggelse vid viadukten 




