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Inledning 
Vällingby, invigt 1954, hör till de mest kända av de svenska förorter som kom till under 

efterkrigstiden, uppmärksammad också internationellt som ett föregångsexempel inom 

samhällsplaneringen – ledstjärnan i det socialdemokratiska utopia, som den engelske 

stadsbyggnadshistorikern Peter Hall kallar perioden 1945–1980.1 Vällingby skulle bli 

en levande stadsdel med arbetsplatser, bostäder och centrum, en ABC-stad. År 1987 

utnämnde Riksantikvarieämbetet Vällingby till riksintresse för kulturmiljövården, som 

ett tydligt och välbevarat exempel på ABC-stadens struktur och 1950-talets planerings-

ideal.2  

 

Utgångspunkten för studien är den förnyelse och ombyggnad som Vällingby centrum 

genomgick mellan 2003–2008. Ombyggnaden är ett av vår tids största stadsbyggnads-

projekt – enbart centruminvesteringarna kostade ägaren, Svenska bostäder, närmare tre 

miljarder kronor och Stockholms stad ytterligare 250 miljoner kronor i investeringar i 

allmänna anläggningar.3 I ett kvalitetsperspektiv, sett till antalet priser som förnyelsen 

har fått, är det ett lyckat projekt: så fick Vällingby centrum Sveriges arkitekters planpris 

2006; ”Svävande taket”, den takkonstruktion som täcker en del av Pajalagatan fick Stål-

byggnadsinstitutets stålbyggnadspris 2007 och Gert Wingårdhs varuhus Kfem vann 

första pris i shoppingkategorin vid nyinrättade World Architecture Festival i Barcelona 

2008.  

 

Problemområde 
En förnyelse av Vällingby centrum har diskuterats allt sedan 1990-talet. Det var dock 

först i mars 2008, efter åtta år av planering och ombyggnad, som det nya Vällingby 

centrum kunde återinvigas. Hur vi i dag skall hantera våra efterkrigstida stadsmiljöer 

står högt upp på dagordningen eftersom många förorter, i likhet med Vällingby, behöver 

moderniseras och rustas upp. I frågan finns en inbyggd konflikt, en konflikt mellan be-

varandet av den byggda kulturmiljön och kraven på att den anpassas till samtida krav 

och behov. Det gäller inte minst 1950-talets centrummiljöer, där Vällingby visserligen 

                                                 
1 Hall (1999), s. 842. 
2 Rudberg (1992), s. 67f. Rudberg anger 1990 som årtal för Riksantikvarieämbetets beslut, detaljplanen 

och andra dokument anger emellertid 1987-11-05 som beslutsdatum.  
3 Svenska bostäder (2008), s. 14.  
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var något av sin tids mest moderna föregångare när det stod färdigt, men som inför för-

nyelsen hade blivit allt mer slitet och föråldrat. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna promemoria är att beskriva förnyelsen av Vällingby centrum utifrån 

ett kvalitetsperspektiv. Huvudutgångspunkten är det kvalitetsprogram som togs fram 

inför upprustningen av Vällingby centrum och den byggnadshistoriska inventeringen 

som Stockholms stadsmuseum tog fram. Vad hade Vällingby för kvaliteter, och har de 

tillvaratagits? Har kvalitetsprogrammet och den inventeringen påverkat utformningen av 

det förnyade Vällingby? 

 

Metod och avgränsningar 
Arbetet är i huvudsak en fallstudie, en metod jag funnit lämplig för den här typen av 

studie, väl avgränsad i tid och rum som förnyelsen av Vällingby centrum är. Materialet 

till studien är hämtat från olika källor, främst böcker, tidskriftsartiklar och offentliga 

handlingar. Jag har även gjort två platsbesök i Vällingby för att göra egna observationer 

och ta fotografier. Studien är avgränsad till Vällingby centrum och avser framför allt 

tiden för förnyelsen, åren 2003–2008. 

 

Uppläggning av arbetet 
Denna promemoria är tänkt att användas som en del i en kommande licentiatuppsats 

med titeln Vällingby. En fallstudie av förnyelsen 2003–2008 och bevarandefrågorna. 

Vällingby får där stå som undersökningsobjekt i en undersökning av den moderna för-

ortsbebyggelsen och dess underhålls- och bevarandeproblematik. Arkitekturprogrammet 

för Vällingby är ett viktigt och intressant dokument att studera i en sådan fallstudie. 

 

Vällingby – en historisk exposé  
På 1930-talet blev billiga men goda bostäder, byggda med hjälp av allmänna medel, till 

en viktig del i folkhemstanken och i målet att jämna ut klasskillnaderna i samhället.  Det 

var dock först efter andra världskrigets som en mer målmedveten bostadssocial politik 

kunde utformas. Så kom Sverige, på bara några få decennier, att gå från att ha varit ett 
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av Europas mest trångbodda länder till att bli få en av världens högsta bostadsstandar-

der.4  

 

Diskussionerna och förberedelserna inför den utbyggnad av Stockholm som skulle börja 

efter andra världskriget började få konkret innehåll under 1940-talets första hälft. De 

tankar och idéer som utarbetades på Stockholms stadsplanekontor under ledning av 

stadsplanedirektören Sven Markelius presenterades år 1945 i boken Det framtida Stock-

holm och senare i Generalplan för Stockholm från 1952, som togs fram under Markelius 

ledning. Grunden finns dock redan i den välkända boken acceptera! från 1931, utgiven 

året efter Stockholmsutställningen, med bland andra Markelius, Gunnar Asplund och 

Uno Åhrén som författare.5 

 

 
Flygbild över Vällingby 1991. Foto: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet. 

 

Det nya med Vällingby var tanken att stadsdelen skulle fungera som en komplett stad 

där alla viktiga samhällsfunktioner fanns med: arbetsplatser, bostäder och centrum – en 

ABC-stad. Vällingby skulle inte bli någon sovstad. Bland de många svenska folkhems-

områdena är Vällingby det som fått mest uppmärksamhet, också internationellt, som ett 

föregångsexempel inom samhällsplaneringen. Det var framför allt det samlade greppet 

på organisation, genomförande och gestaltning – den innehållsrika, trafikseparerade 

centrumanläggningen och naturanpassningen – som väckte beundran.6  

 

                                                 
4 Rudberg (1992), s. 8f. 
5 Hall (1999), s. 860f. 
6 Rudberg (1992), s. 67f; Wisth (2004), s. 6 
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Man lade stor omsorg vid utformning, utbud och tillgänglighet. Bakom planerna och 

ritningarna återfinns några av dåtidens främsta arkitekter, bland andra Sven Markelius, 

Sven Backström, Leif Reinius samt Peter Celsing. Utanför den centrumbebyggelsens 

butiker, serviceinrättningar och kulturbyggnader placerades höga punkthus och lägre 

flerbostadshus, längre bort från centrum fanns radhus och fristående småhus, omgivna 

av grönska7 

 

  
Torget i Vällingby. Till vänster centrumhuset, i bakgrunden, bakom Svenska bostäders 
byggnad, skymtar Kfem-husets framträdande skärmtak. Foto: Johan Kihlberg. 

 

Redan 1960, drygt fem år efter invigningen, hade Vällingby växt till en förort med drygt 

26 000 invånare.8 Svenska bostäders bakgrundsinformation, kvalitetsprogrammet och 

andra källor uppger att Vällingbys befolkning halverats sedan dess och blivit allt äldre. I 

den tvårummare som det bodde en barnfamilj i då bor det nu bara en eller två personer.9 

Befolkningsstrukturen, eftersatt underhåll och den ökade konkurrensen från de närbe-

lägna (och mer bilvänliga) köpcentrumen i Solna och Kista gjorde att Vällingby cent-

rum förlorade kunder – och är de bakgrundsfaktorer som ligger bakom förnyelsen av 

Vällingby centrum.10 

 

Att invånarantalet minskat sedan 1960-talet verkar rimligt. Samtidigt motsägs detta av 

tillgänglig statistik: det befolkningstal om 26 272 invånare som Vällingby hade år 1960 

                                                 
7  Rudberg (1992), s. 68; Wisth (2004), s. 6f. 
8  Statistisk årsbok för Stockholm 2008, tabell 4.6, s. 124. 
9  Stockholms stadsbyggnadskontor (2004), s. 9; se även Bakgrundsinformation om Vällingby city, s. 8. I 

Västerort ingår stadsdelarna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby samt Bromma.   
10  Stockholms stadsbyggnadskontor (2004), s. 9. 
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har tvärtom legat på en relativt stabil nivå. År 1990 hade invånarantalet visserligen 

sjunkit till 24 861, men det är långt från den halvering Svenska bostäder talar om. Vid 

millennieskiftet hade folkmängden ökat till 26 434, det vill säga samma befolkningstal 

som fyrtio år tidigare. År 2006 hade, tack vare ökat bostadsbyggande, befolkningen ökat 

till 27 714.11 Liksom statistiken tecknar även områdesprogrammet för Vällingby, som 

ingår i översiktsplanen för Stockholm från 1997, en betydligt ljusare bild av situationen 

än Svenska bostäder: befolkningssammansättningen är ”representativ för Västerort som 

helhet” – Vällingby har dessutom en större andel barnhushåll, högre medelinkomst och 

lägre andel invandrare jämfört med Stockholm sammantaget.12 

 

Kvalitetsprogrammet 
Inför förnyelsen av Vällingby centrum upprättades ett kvalitetsprogram, som kopplades 

till ett detaljplaneförslag. När den nya detaljplanen antogs i november 2004 blev därmed 

också kvalitetsprogrammet juridiskt bindande. Programmet upprättades av Stockholms 

stad i samarbete med Centrumutveckling Håkan Karlsson AB, Restaurator AB och 

White. Kvalitetsprogrammet är detaljerat, rikt illustrerat och tar upp såväl övergripande 

gestaltningsprinciper som utformningen av de olika delområdena torget, Ångermanna-

gatan/Solursparken och Vällingbyvägen/spårområdet. När Vällingby centrum fick Plan-

priset år 2006 fanns också kvalitetsprogrammet nämnt i juryns motivering till beslutet:  

 

Svenska Bostäder har, tillsammans med Stockholms stad och White arkitek-

ter, lagt ner ett stort och övertygande arbete med att ta fram detaljplan och 

kvalitetsprogram för helheten. Utifrån noggranna beskrivningar av kultur-

värden och bebyggelsens historiska utveckling har omfattning och utform-

ning av nyexploateringen prövats systematiskt. Analysen och de högt ställda 

kvalitetskraven fullföljs i planbestämmelserna. Det redan långt framskridna 

genomförandet visar på en smidig och effektiv process där både intentio-

nerna för bevarande och förnyelse säkerställts.13 

 

Enligt förordet är – vilket också citatet ovan visar – målet med kvalitetsprogrammet ”att 

förena kulturhistoriska och kommersiella intressen” men det skall också ”ge alla inblan-

                                                 
11  Statistisk årsbok för Stockholm 2008, tabell 4.6, s. 124. 
12 Stockholms stadsbyggnadskontor (1997), s. 3. 
13  Hallemar (2006), s. 35. 



 6 

dade gemensamma målbilder” där programmet ses som ”ett nödvändigt instrument för 

framgång.”14 Att skapa gemensamma målbilder är något landskapsarkitekten Elisabeth 

Tornberg tar upp som ett viktigt sätt att nå framgång på, inte minst när det handlar om 

att förena olika intressen och kompetenser.15 Detta ligger också nära det Mats Hultman 

skriver i sin avhandling om kvalitetsarbete inom arkitekturområdet:   

 

För att uppnå god kvalitet i ett byggprojekt – där man syftar till att skapa 

arkitektur – måste man skapa en gemensam vision om god kvalitet, samti-

digt med en gemensam vilja att skapa denna goda kvalitet.16 

 

Kvalitets-, arkitektur-, stadsmiljö- eller gestaltningsprogram – benämningarna varierar 

mellan olika myndigheter och kommuner – har blivit allt vanligare inom samhällsplane-

ringen, och förekommer både i översiktsplanering och på detaljplanenivå, liksom i olika 

skeden av planeringen. En orsak är att plan- och bygglagen numera, som ett uttryck för 

samhällets vilja, lägger större vikt vid estetisk utformning.17 Lagen talar bland annat om 

att man i planeringen skall beakta ”natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig 

struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommuni-

kationsleder och andra anläggningar.”18 Vidare skall byggnader ”placeras och utformas 

på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- 

och kulturvärdena på platsen [samt ha] en yttre form och färg som är estetiskt tilltalan-

de, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.”19 

 

Stockholms stadsbyggnadskontor har arbetat med kvalitets- och gestaltningsprogram 

(tidigare benämndes de miljöprogram) sedan 1975.20 Mer eller mindre uttalade estetiska 

regler eller normer av olika slag har dock funnits längre än så. I Sverige kan man märka 

av estetiska regler i den stadsplanering som uppstod i Sverige mot slutet av 1800-talet; 

ett annat – och sällsynt tidigt exempel – är hur man i italienska Siena redan mot 1200-

                                                 
14  Stockholms stadsbyggnadskontor (2004), s. 3. 
15 Tornberg (2008), s. 47. 
16  Hultman (2002), s. 36. 
17 Tornberg (2008), s. 39; Hultman (2002), s. 9. 
18 2 kap. 2 § PBL. 
19 3 kap. 1 § PBL. 
20 Tornberg (2008), s. 31. 
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talets slut stadgade att fönstren på den nya bebyggelsen kring Piazza del Campo skulle 

utformas på ett likartat sätt för att harmoniera med Palazzo Pubblico.21  

 

Arkitektonisk kvalitet är ett problematiskt och omdiskuterat begrepp. Det inte bara en 

fråga om vad kvalitet är, utan också en fråga om vad som är viktigt inom arkitekturen 

och hur man beskriver detta. Enligt Hultman får kvalitet ofta en teknisk (och ekono-

misk) karaktär där huvudsaken är ”produktens tekniska egenskaper” i förhållande till 

priset, snarare än funktion och utformning, faktorer som inom arkitektkåren av tradition 

betraktats som kanske än viktigare.22 I kvalitetsprogrammet för Vällingby är det dock 

funktion och utformning som står i förgrunden.  

 

Vällingbys kvaliteter före förnyelsen 
Från en monumentvård där det handlade om att bevara enskilda objekt som kyrkor, slott 

och militära anläggningar, betonas i dag värdet av att bevara hela kulturmiljöer.23 En hel 

miljö kan på ett annat sätt än enskilda byggnader berätta en historia, visa på samband 

och sammanhang.24 Ett exempel är Vällingby centrum, som klassades som riksintresse 

för kulturmiljövården 1987. Att ett område pekats ut som riksintresse för kulturmiljö-

vården innebär enligt miljöbalken att bevarandet av kulturvärdena ses som så viktiga att 

andra intressen får stå tillbaka. Ingrepp i miljön får bara komma till stånd om de inte 

påtagligt skadar kulturvärdena.25  

 

Vad är det då som gjorde Vällingby centrum till ett riksintresse? I motiveringen står att 

Vällingby representerar ”efterkrigstidens ideala förortsmiljö, uppbyggd som en själv-

försörjande förort längs tunnelbanan på grundval av idén om den s.k. ABC-strukturen” 

och att Vällingby stått som ”förebild för planering, gestaltning och program för bo-

stadsområden i Sverige och internationellt.”26 Som uttryck för riksintresset anger Riks-

antikvarieämbetet: 

                                                 
21  Hultman (2002), s. 16ff. Det finns olika uppgifter på när stadgan antogs, de tre källor Hultman hänvisar 

till anger olika årtal, varierande från år 1279 till 1310.  
22  Ibid., s. 26f; jfr. Johansson et al (2005), s. 4. Formgivningen är naturligtvis en viktig faktor för en stor 

del av de varor vi konsumerar: oavsett om det gäller en ask värktabletter, en digitalkamera eller en ny 
bil beror köpbeslutet på mer än enbart en jämförelse mellan pris och tekniska funktioner hos olika pro-
dukter – även här spelar mer svårmätbara estetiska egenskaper ofta en stor roll. 

23 Geijer (2004), s. 22. 
24  Riksantikvarieämbetet (1997), s. 7. 
25 3 kap 6 § MB. 
26  Stockholms stadsbyggnadskontor (2004), s. 10.  
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Planeringen med centrumdel med låg bebyggelse, gågator, affärer, service 

och gemensamma anläggningar och utanför detta en zon med en blandning 

av höga punkthus och lägre flerbostadshus, som omges av grusplaner och 

grönska, samt längst ut områden med radhus och småhusbebyggelse. Tra-

fikdifferentiering, bestämda gestaltningsidéer. I det sociala programmet in-

gick tankar om en blandad befolkning och lättillgänglighet, som också skul-

le skapa en rationell verklighet för arbetande kvinnor. Områdes byggdes ut 

under 1950-talet och är ett sammanhållet uttryck för detta årtionde.27 

 

Stadsmuseiförvaltningens kulturmiljöavdelning genomförde mellan november 2002 till 

januari 2003 en byggnadshistorisk inventering av Vällingby centrum. Undersökningen 

visade att centrumet var ”relativt välbevarat ur kulturhistorisk synvinkel” och att den 

”ursprungliga helheten” i Vällingbys formspråk, arkitektur och byggnadsvolymer fanns 

kvar intakt, jämfört med Farsta, Skärholmen och andra centrumanläggningar. Till det 

som fanns kvar i ursprungligt skick hörde den konstnärliga gestaltningen av de yttre 

miljöerna: markbeläggningen med smågatsten i röd och mörkgrå granit och vit marmor 

i cirkelmönster, marmorfontänerna och den tidstypiska – och för Vällingby karaktäris-

tiska – gatubelysningen, formgiven av Erik Glemme.28  

 

Byggnaderna för kulturella ändamål – stadsbiblioteket, medborgarhuset Trappan, den 

byggnadsminnesförklarade biografen Fontänen och ungdomsgården Tegelhögen (alla 

ritade av arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius) – hade gått igenom mindre 

förändringar men var ”mycket välbevarade” såväl interiört som exteriört. När det gällde 

den kommersiella bebyggelsen var bilden en annan, i synnerhet för centrumhuset. Stora 

förändringar hade ägt rum, framför allt interiört, även om det fanns kvar en del äldre 

inredning och ursprungliga material i småbutikerna i kv. Kontorsskylten 5, i trapphus 

och vid entréer. Exteriört hade de största förändringarna ägt rum i bottenvåningarna, 

medan tak och övre fasadpartier var mer välbevarade. De förändringar som skett hade 

”inte alltid varit hänsynsfulla mot det ursprungliga formspråket” men bedömdes inte 

som så genomgripande att de inte var reversibla.29  

 

                                                 
27 Stockholms stadsbyggnadskontor (2004), s. 10 
28  Olgarsson (2003), s. 15. 
29 Ibid., s. 15. 
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Per Olgarsson, som utförde inventeringen och ligger bakom Stadsmuseiförvaltningens 

rapport, gör inte någon kulturhistorisk värdering av sina resultat. Rapporten innehåller 

förklarande kommentarer men saknar ställningstaganden och bedömningar kring vad 

som är skyddsvärt och varför det bör bevaras. Även en ambitiös restaurering kan leda 

till att just de kvaliteter man velat bevara skadas eller försvinner helt om det inte finns 

en klart preciserad bevarandemålsättning att utgå ifrån.30  

 

Från kultstatus till statuskult? 
I Kvalitetsprogrammet betecknas Vällingby centrum som ett starkt varumärke. Med sin 

speciella identitet och image – man talar till och med om ”kultstatus” – har Vällingby 

genom ”sin historia, sin väl bevarade struktur och särpräglade arkitektur” fått en 

”mycket stark identitet och stora immateriella värden.”31 Samtidigt finns formuleringar 

om otidsenlig utformning, slitage och att kunderna upplever Vällingby centrum ”som 

allt mer ointressant”. Kunderna föredrar enligt programmet andra, modernare centrum-

anläggningar eller stormarknader där besökarna erbjuds ”uppvärmda inomhusmiljöer 

fria från regn, snö och blåst med effektivare shopping och släta golv” framför butikerna 

i Vällingby centrum.32 Samtidigt verkar svagheterna, som den otidsenliga utformningen 

och bristerna gentemot andra, mer moderna köpcentra, vara Vällingbys styrka: 

 

I en tid när flertalet centrumanläggningar alltmer stöps i samma form fram-

står denna identitet som unik. Genom att återskapa grundläggande kvalite-

ter och avlägsna förvanskande tillägg och slitage kan en förnyelse av Väl-

lingby centrum tydliggöra identiteten och kultstatusen.33 

 

De positiva särdragen skall utnyttjas i utvecklingen av Vällingby centrum: ett modernt 

utbud, 1950-talets arkitektur och dagens, samt konstnärlig bearbetning skall tillsammans 

samverka till en stark helhet. Ambitionen är att Vällingby centrum återigen skall bli en 

förebild, en modern centrumanläggning och ”ett attraktivt alternativ till inomhus-

gallerior och externa köpcentrum” – inte bara för Vällingbyborna, utan för hela Väster-

ort.34  

                                                 
30  Unnerbäck (2002), s. 17. 
31  Stockholms stadsbyggnadskontor (2004), s. 12. 
32  Ibid., s. 9. 
33  Ibid., s. 12. 
34  Ibid., s. 15f. 
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Förnyelsen av Vällingby centrum har inneburit att alla byggnader har byggts om och 

renoverats i större eller mindre omfattning, förändringar som naturligtvis kan innebära 

såväl förbättringar som försämringar när det gäller bebyggelsens upplevelsemässiga 

kvaliteter.35 Till de större och synligare arbeten som gjorts i Vällingby hör ”Svävande 

taket”, takkonstruktionen över Pajalagatan och överdäckningen av tunnelbanan i sydost. 

Taket, som vann Stålbyggnadspriset 2007, kom fram som en kompromiss mellan 

Svenska bostäders önskan om inglasning och antikvariernas vilja att behålla Vällingbys 

karaktär som utomhuscentrum.36  

 

  
Vällingby torg till vänster, modevaruhuset Kfem till höger. Observera vilket tydligt visuellt 
inslag det nya glastaket är i gatumiljön och det stora, utkragande skärmtaket på Kfem-
huset. Foto: Johan Kihlberg. 

 

Överdäckningen av tunnelbanan gjorde det möjligt att komplettera centrumbebyggelsen 

med bland annat det nya modevaruhuset Kfem och lokaler för volymhandel, så att köp-

centrumytan ökat från 44 000 till 65 000 kvadratmeter och antalet butiker från 71 till 

140 stycken. Antalet parkeringsplatser har ökat från 1 200 till 2 100.37 Samtidigt talas i 

kvalitetsprogrammet om att ta ”stort hänsynstagande till kulturhistoriska värden” där 

Vällingbys typiska bebyggelsevolymer också i fortsättningen skall ”ge centrum karak-

tär” och att det handlar om att ”återskapa grundläggande kvaliteter” och att ”avlägsna 

förvanskande tillägg”.38  

 

                                                 
35 Olsson (2003), s. 46. 
36 Hultin (2007), s. 61; Vällingby – framtidsstaden. Uppgiften om inglasningen framgår i en intervju med 

Bertil Andersson på Stadsbyggnadskontoret, i Wahlgrens dokumentärfilm. Svenska bostäders projekt-
ledare Sten Lorentzi har dock uppgett i andra sammanhang, bland annat i en intervju med Arkitekten i 
november 2006, att man redan från början var helt emot en inglasning.      

37 Svenska bostäder (2008), s. 14. 
38  Stockholms stadsbyggnadskontor (2004), s. 12, 16, 18. 
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Gert Wingårdh utsågs, efter parallella uppdrag, till ansvarig för utformningen av det nya 

modevaruhuset Kfem. Detta vann som nämnts tidigare klassen för shopping vid World 

Architecture Festival i Barcelona tidigare i år. Vällingbys signum, det välkända cirkel-

mönstret i stenläggningen runt torget, har fått en replik runt Kfem men här i form av ett 

kvadratiskt mönster i gatstenen. Varuhuset består av två byggnadskroppar, dels en stor 

röd-vit rektangulär byggnad – som Wingårdh beskrivit som ”en lysande stiliserad flug-

svamp eller en lyxig lackbox”39 – dels en mindre, svart triangulär byggnad i sten och 

glas. I januari 2009 var emellertid den blanksvarta fasaden mot Ångermannagatan grå 

och smutsig av vägdamm – en stark kontrast mot den rena och bländande vita miljö som 

möter besökaren inne i varuhuset.  

  

  
Modevaruhuset Kfem, exteriörbild från fasaden längs Ångermannagatan och interiörbild 
från varuhusets övervåning. Foto: Johan Kihlberg. 

 

Företaget Centrumutveckling, som varit involverade i Vällingbys förnyelse, har i en 

rapport kallad Handel & Livsstil en grundlig redogörelse för att centrumanläggningarna 

– trots miljödebatt, nya köpvanor och omvandlingstryck – kommer att fortsätta locka 

folk, även om vi i framtiden kommer att intressera oss för ”andra typer av produkter i 

något annorlunda köpmiljöer”. Den enda punkten i rapporten som enligt Malin Zimm 

omsatts i verkligheten i Vällingby centrum är det nya skyddstaket över Pajalagatan: den 

inglasade gallerian kommer nämligen att i framtiden få ge vika för ”utomhusmiljöer 

med en tydlig prägel av stadskärna med gator och torg” – denna övergång från inom- till 

utomhus kan vara en del i detta.40 

 

                                                 
39 Lundström (2004), s. 12. 
40  Zimm (2008), s. 84. 
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Diskussion 
Det var nödvändigt att rusta upp Vällingby centrum. Inför förnyelsen tydliggjordes de 

kvaliteter Vällingby hade i ett kvalitetsprogram. Frågan är om det nya Vällingby bildar 

den helhet som programmet förutspådde, om det gick att tillvarata och återskapa kultur-

historiska värden samtidigt som det tillkom nya och tydliga inslag i stadsbilden. Min 

åsikt är att balansen rubbats. Utvidgningen har inneburit att det gamla, väl avgränsade 

centrumet försvunnit och att Kfem-huset och glastaket – framför allt på torget – tillåtits 

dominera. Satsningen på Vällingby som regioncentrum kan därtill innebära konsekven-

ser för Vällingbybornas upplevelse av lokal identitet, av tillhörighet, trygghet och ge-

menskap. 

 

Man kan undra var det nya Vällingby centrum skall hitta ett tillräckligt kundunderlag 

för att bära alla butikerna i Vällingby – kan Vällingby bli ett regionalt centrum, eller 

kommer kunderna i Västerort också i fortsättningen att välja andra, mer lättillgängliga 

köpcentra? I kampen om kunderna är Wingårdhs modevaruhus är utan tvekan ett viktigt 

dragplåster, frågan är om en trendig fasad räcker särskilt långt när innehållet inte är mer 

spännande än Brothers, MQ, Scorett, Topshop och liknande butiker. Kanske hade det 

varit bättre med en upprustning av de befintliga butikerna och kulturbyggnaderna, som 

biografen – ett litet men starkt centrum för Vällingbybornas dagliga behov, som lämnar 

de stora visionerna om regioncentrum därhän. Hur det går får framtiden utvisa. 
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