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Bilaga – Bygg ditt Fagersjö

Verksamma i Fagersjö
Uppgift 1: Positiva och negativa platser
I en första övning fick deltagarna på de olika workshoptillfällena placera ut tre olika typer av markeringar i en
tredimensionell modell över Fagersjö:
grön – bra eller positiva platser
röd – negativa eller dåliga platser
röd med en blå markering på – otrygga platser

Fågelskådning.

Listorna är presenterade i två delar: en positiv och en
negativ.

POSITIVT

vä
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ge
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ge

en
äg
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• Gröna området i sydväst vid vattnet är väldigt fint.
• Fågelskådning.
• Pizzerian nära fritidsgården är bra för äldre
ungdomar.
• Ungdomar tycker om Lidl.
• Entrén till Fagersjö med två hus i nordväst är bra
(Norra entrén).
• Punkthusen vid västra infarten är fina.
• Förskola nära vattnet är fint, unikt för Fagersjö.

Punkthusen vid
västra infarten
är fina.

Magelungen

Järnvägsspår
Strandskyddszon
Befintlig byggnad
Positiva platser

Fagersjöskogen

3

Bilaga – Bygg ditt Fagersjö

Verksamma i Fagersjö

Uppgift 1: Positiva och negativa platser

NEGATIVT

• Skogen på kullen i nordväst är oåtkomlig.
• Dålig tillgänglighet i sluttningar, behöver ta omvägar
om man inte vill gå i branta backar.

Skogen på
kullen i nordväst
är oåtkomlig.

vä
gs
lun
ge
Ma

Basketplanen
är mörk och
Fagersjöskogen
otrygg.

n
ge

en
äg
sv
örn
vs
Ha

• Havsörnsvägen är högt belastad.
• Järnvägskorsningen är dålig.
• Korsningen vid järnvägen är farlig, gör att vissa
flyttar ifrån Fagersjö.
• Belysning.
• Dålig belysning i sluttningar.
• Det behövs en bättre blandning på upplåtelseformer,
hyresrätter och bostadsrätter, nu är det en stor andel
hyresrätter.
• Gör sedum-tak på parkeringsgaragen vid radhusen.
• Tråkig utformning.
• Tråkig infart till Lidl – tråkig entré till Fagersjö.
• Bensinstationen är tråkig.
• Sluttningen/gångvägen i centrala Fagersjö är otrygg,
ungdomar åker moped snabbt där, blir en baksida
(gångvägen vid Ejdervägen).
• Basketplanen är mörk och otrygg. Det gröna
området längs Magelungen är dåligt skött, kan tas
vara på bättre.
• Fotbollsplanen vid Lidl utnyttjas inte.
• Potential att bygga i ”kroken” på väg ned till
”Mötesplats Fagersjö”.
• Skolan ligger fint, men det är igenväxt mot vattnet.
• Folk parkerar på gator då det är brist på platser.
• Saknas parkering, i synnerhet besöksparkering, vid
de högsta husen i Fagersjö.
• Måsen och parklek är bra, men behöver parkering.
• Det finns för få övergångar till skogen.

• Använder inte Fagersjöskogen, svårt att ta sig dit.
• Bussar endast var 20:e minut, barnfamiljer med
barnvagn kommer inte på bussen.

Magelungen

Järnvägsspår
Strandskyddszon
Befintlig byggnad
Negativa platser
Otrygga platser
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Verksamma i Fagersjö

Uppgift 2: Prioriteringsövning

I en övning fick deltagarna i uppgift att rösta i följande
fem frågor:
• Vad tycker du är viktigast i Fagersjö?
• Vilka stråk/kopplingar är viktigast att
satsa på?
• Vad är viktigast på din bostadsgård?
• Hur stor plats tar bilen i Fagersjö?
• Hur mycket plats får parkeringar i Fagersjö?
Deltagarna fick sedan ett antal klisterlappar för varje
fråga som de fick dela upp mellan de olika alternativen
på valfritt sätt. Instruktionen var att sätta flest klisterlappar på de alternativ som var viktigast för dem eller
stämde bäst överens med deras uppfattning.

VAD ÄR VIKTIGAST ATT SATSA PÅ I FAGERSJÖ?
(antal röster)
Bättre kollektivtrafik
Bättre skola och förskola
Fler/bättre mötesplatser
Bevara Fagersjöskogen i sin helhet
Grönare gårdar
Fler parkeringsplatser i garage
Fler nya bostäder
Mer handel och service
Bättre parker
0
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VILKA STRÅK/KOPPLINGAR ÄR VIKTIGAST ATT SATSA
PÅ I FAGERSJÖ? (antal röster)

Förbättra gångstråket längs vattnet

Bättre koppling till Rågsved

Bättre koppling till Hökarängen

Bättre koppling till Farsta
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Verksamma i Fagersjö

VAD ÄR VIKTIGAST PÅ DIN BOSTADSGÅRD I FAGERSJÖ?
(antal röster)
Lekplats

Grönska

Parkering

Odling
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HUR MYCKET PLATS TAR BILEN I FAGERSJÖ?
(antal röster)

För lite plats

Varken för lite eller för mycket plats

För mycket plats
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Verksamma i Fagersjö

Uppgift 3: Saknas/önskas i Fagersjö

I en övning runt en tredimensionell modell över Fagersjö
fick deltagarna på workshoparna skriva ned på en postit lapp vad de saknade eller önskade i Fagersjö. Lappen
placerades sedan där den passade geografiskt i modellen.
Nedan återfinns synpunkterna och förslagen kategori
serade under olika teman.
•D
 et behövs fler aktiviteter för barn och unga.
• En ekodukt/planskild korsning som gör att man kan
promenera till Hökarängen skulle tillföra mycket.
• Stadsodling i de centrala delarna där det i dagsläget
är en gångväg som är otrygg.
• Vill ha en butik i mitten av Fagersjö.
• Planskild korsning vid järnvägen.
• Ekodukter.
• Restaurering av sjön.
• Extra röjda utblickspunkter över vattnet i Magelungen.

SERVICEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 arthinder på Havsörnsvägen.
F
Gym och boulebana vid vattnet.
Återuppta tipspromenaden.
Badplats.
Café vid fritidsgården.
Uthyrning av kanoter vid vattnet.
Parkeringsplats vid Lidl är aldrig full.
Båtklubb.
Musik och teater.

•T
 rafiksignaler vid entrén till Fagersjö.
•U
 tveckla Lidl.
• Mer folk på gatorna för att skapa trygghet och
säkerhet.
• Sätt Fagersjö på kartan genom kultur eller utveckla
idrottsområdet vid Högdalstopparna.
• Trygghetsbelysning.
• Snabbuss längs Magelungsvägen Älvsjö–Farsta strand.

ARBETSPLATSER
• En kritisk massa av invånare (10 000).
• Varför flyttade ventilationsfirman Birkert?
• Lokaler för kulturarbetare där det finns övernattningsmöjligheter.
• Lokaler där folk kan vara alla tider på dygnet.
• Billiga hyror för lokaler som behövs; cykelreparatör.
• Många cyklar i Fagersjö, cykelbutik/reparatör
vore bra.
• Det behövs lokaler för ungdomar, både yngre
och äldre.
• Attrahera de som vill åt/uppskattar naturen:
arkitekter etc.
• Behövs bättre pendlingsmöjligheter.
• Utan bil kan man ej klara sig i Fagersjö idag.
• Närbuss till Hökarängen.
• Kontorshotell för nischade grupper,
till exempel fågelskådare.

•L
 idl används av många, även utanför Fagersjö,
jobba på potentialen vid Lidl-området.
• En kulturskola skulle vara bra.

Farthinder på
Havsörnsvägen.
Lidl används av många,
även utanför Fagersjö,
jobba på potentialen vid
Lidl-området.
Behövs bättre
pendlingsmöjligheter.

Café vid fritids
gården.

 Snabbbuss längs

Magelungsvägen
Älvsjö-Farsta strand.

En kulturskola
skulle vara bra.
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Verksamma i Fagersjö

Uppgift 4: Bebyggelseförslag
Övning 1

Kring en fysisk 3D-modell fick vardera grupp ge två
förslag på hur Fagersjös byggda struktur skulle kunna se
ut i framtiden. Det första förslaget skulle innehålla
1 000 bostäder och det andra förslaget fick innehålla
ett valfritt antal bostäder, grupperna fick alltså välja att
antingen ta bort eller lägga till fler bostäder. Till de båda
förslagen fick även grupperna föreslå var olika lokaler
för service, kontor etc skulle kunna placeras.
•G
 ör ett urbant stråk längs Magelungsvägen.
• Bygg stadsmässigt längs Magelungsvägen med allé.
• Kan man bygga på befintliga hus?

•
•
•
•
•

 ygg en entré till Fagersjö vid Lidl och biltvätten.
B
Bygg centrum mer centralt i Fagersjö.
För lite folk i området idag.
Skapa en helhet, sätt inte bara ut hus här och där.
Kanske kan radhusägarna bygga låga hus istället för
garagelängorna.
• Idrotts/aktivitetsområde på höjden mellan
Magelungsvägen och järnvägen.
• Fundera över sambanden för grönområden och
gröna kilar innan de bebyggs, viktigt att veta vad
som behöver bevaras.

•B
 ra att bygga på icke-attraktiv mark längs
Magelungsvägen.
• Att skogen inte används så frekvent är en kvalité, där
finns tystnad.
• Bevara naturen och gör den mer tillgänglig.

För lite folk i
området idag.

Bygg stadsmässigt
längs Magelungsvägen
med allé.

Magelungsvägen

Bygg centrum
mer centralt
i Fagersjö.

Fagersjöskogen
Bevara naturen
och gör den mer
tillgänglig.

Ha
vs
ör
ns
vä
ge
n

Järnvägsspår
Strandskyddszon
Befintlig byggnad
Bostad
Verksamhetslokal

Magelungen

Övning 1: visar hur gruppen Verksamma i Fagersjö placerade ut 1 000 bostäder

Gör ett urbant
stråk längs
Magelungsvägen.
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Verksamma i Fagersjö

Uppgift 4: Bebyggelseförslag
Övning 2

Gör ett urbant
stråk längs
Magelungsvägen.

Magelungsvägen

Snygg entré
till Fagersjö.

Fagersjöskogen
Ha
vs
ör
ns
vä
ge
n

Järnvägsspår
Strandskyddszon
Befintlig byggnad
Bostad
Verksamhetslokal

Magelungen

Övning 2: visar hur gruppen Verksamma i Fagersjö placerade ut valfritt antal bostäder
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Pensionärer
Uppgift 1: Positiva och negativa platser
I en första övning fick deltagarna på de olika workshoptillfällena placera ut tre olika typer av markeringar i en
tredimensionell modell över Fagersjö:

Rädda skogen:
här finns orkidéer,
svampar och ett
fint elljusspår.

grön – bra eller positiva platser
röd – negativa eller dåliga platser
röd med en blå markering på – otrygga platser
Listorna är presenterade i två delar: en positiv och en
negativ.

Fagersjöskogen

n
ge

Strandpromenaden
är fin och trevlig.

Magelungen

Järnvägsspår
Strandskyddszon
Befintlig byggnad
Positiva platser

en
äg
sv
örn
vs
Ha

•R
 ädda skogen: här finns orkidéer, svampar och ett
fint elljusspår.
• Sagostigen som barnen har gjort är väldigt fin.
• Jag gillar skogen, skogen måste vara kvar.
• Vi vill ha grönt överallt.
• Vi vill ha natur.
• Den stora ängen vid vattnet är väldigt fin.
• Strandpromenaden är fin och trevlig.
• Blåsippsbacken i centrala Fagersjö är vacker och
måste bevaras.

vä
gs
lun
ge
Ma

POSITIVT

Vi vill ha natur.
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Pensionärer

Uppgift 1: Positiva och negativa platser

NEGATIVT

vä
gs
lun
ge
Ma

• Magelungen

är i behov av muddring.
• Den höga vattennivån i Magelungen gör just nu att
man inte kan gå längs hela stranden.
• Ungdomar åker moped alldeles för snabbt på gångvägen mellan trevåningshusen i centrala.
• Fagersjö – platsen blir otrygg.
• Otryggt vid de temporära barackerna.
• Jag går inte ut när det är mörkt.
• Jag vill ha fler affärer, inte bara Lidl.
• Trångt på bussen.
• Bussarna kommer inte fram på vintern.
• Garage vid radhus tar upp fin plats.
• Glaskrossen i Högdalen stör/bullrar.
• Korsningen vid järnvägen är farlig, barnfamiljer
flyttar på grund av den.
• Det finns tre väldigt farliga korsningar i Fagersjö,
det behövs trafikljus.

n
ge

en
äg
sv
örn
vs
Ha

Jag vill ha
fler affärer, inte
bara Lidl.

Jag går inte ut
när det är mörkt.

Magelungen

Järnvägsspår
Strandskyddszon
Befintlig byggnad
Negativa platser
Otrygga platser

Fagersjöskogen

Bussarna kommer inte
fram på vintern.
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Pensionärer

Uppgift 2: Prioriteringsövning

I en övning fick deltagarna i uppgift att rösta i följande
fem frågor:
• Vad tycker du är viktigast i Fagersjö?
• Vilka stråk/kopplingar är viktigast att
satsa på?
• Vad är viktigast på din bostadsgård?
• Hur stor plats tar bilen i Fagersjö?
• Hur mycket plats får parkeringar i Fagersjö?
Deltagarna fick sedan ett antal klisterlappar för varje
fråga som de fick dela upp mellan de olika alternativen
på valfritt sätt. Instruktionen var att sätta flest klisterlappar på de alternativ som var viktigast för dem eller
stämde bäst överens med deras uppfattning.

VAD ÄR VIKTIGAST ATT SATSA PÅ I FAGERSJÖ?
(antal röster)
Bättre kollektivtrafik
Bättre skola och förskola
Fler/bättre mötesplatser
Bevara Fagersjöskogen i sin helhet
Grönare gårdar
Fler parkeringsplatser i garage
Fler nya bostäder
Mer handel och service
Bättre parker
0

2

4

6

8

10

12

14

VILKA STRÅK/KOPPLINGAR ÄR VIKTIGAST ATT SATSA PÅ
I FAGERSJÖ? (antal röster)
Förbättra gångstråket längs vattnet

Bättre koppling till Rågsved

Bättre koppling till Hökarängen

Bättre koppling till Farsta
0
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3

4

5

6
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Pensionärer

VAD ÄR VIKTIGAST PÅ DIN BOSTADSGÅRD I FAGERSJÖ?
(antal röster)
Lekplats

Grönska

Parkering

Odling
0

1

2

3

4

5

6

7

HUR MYCKET PLATS TAR BILEN I FAGERSJÖ?

HUR MYCKET PLATS FÅR PARKERINGAR I FAGERSJÖ?

(antal röster)

(antal röster)

För lite plats

För lite plats

Varken för lite eller för mycket plats

Varken för lite eller för mycket plats

För mycket plats

För mycket plats

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7
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Pensionärer

Uppgift 3: Saknas/önskas i Fagersjö

I en övning runt en tredimensionell modell över Fagersjö
fick deltagarna på workshoparna skriva ned på en postit lapp vad de saknade eller önskade i Fagersjö. Lappen
placerades sedan där den passade geografiskt i modellen.
Nedan återfinns synpunkterna och förslagen kategori
serade under olika teman.

SERVICEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blomsteraffär.
Konditori och restaurang.
Busshållplats.
Ekodukt över spåret.
Badplats.
Pendeltåg.
Tätare bussturer.
Bussar med plats för fler barnvagnar/rullatorer.
Koloniland.
Tunnelbana.
Vårdcentral.
Centrumverksamhet vid ”Mötesplats Fagersjö”.
Tågstation i delen av Fagersjö som är nära Högdalen.
Gångväg med räcke i branta sluttningar.
Kiosk och post.
Mötesplats för de som inte pratar svenska.
Trappor i sluttningar.
Servicebuss.
Fritidsgård, muddring av vass.
Bättre bussgata.

•
•
•
•
•
•

Kemtvätt.
Låga hus.
Gångväg till mätpinnen samt p-platser där.
Villor och radhus behövs fler.
Takodling och gröna balkonger.
Bra med både bostadsrätter och hyresrätter.

ARBETSPLATSER
• Det finns en tom lokal vid Skrakgränd 7.
• Höj medelinkomsten i Fagersjö – större möjlighet att
caféer går runt.
• Behöver fler personer, större massa och köpunderlag.
• Buss 167 behöver gå, även dagtid.
• Tillförlitliga bussar.
• Ta reda på varför textilverksamheten stängdes ned.

Kiosk och post.
 Höj medelinkomsten
i Fagersjö – större
möjlighet att caféer
går runt.
Ta reda på varför
textilverksamheten
stängdes ned.
Tågstation
i delen av Fagersjö
som är nära
Högdalen.

Bra med både
bostadsrätter och
hyresrätter.
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Pensionärer

Uppgift 4: Bebyggelseförslag
Övning 1

Kring en fysisk 3D-modell fick vardera grupp ge två
förslag på hur Fagersjös byggda struktur skulle kunna
se ut i framtiden. Det första förslaget skulle innehålla
1 000 bostäder och det andra förslaget fick innehålla
ett valfritt antal bostäder, grupperna fick alltså välja att
antingen ta bort eller lägga till fler bostäder. Till de båda
förslagen fick även grupperna föreslå var olika lokaler
för service, kontor etc skulle kunna placeras.

• Vill ha fler småhus, inte bara lägenheter.
• Flytta Magelungsvägen tätare mot järnvägen
i nordväst för att kunna bygga bostäder på kullen.
• Bygg längs Magelungsvägen.
• Bygg bort fulheten – bevara skönheten.
• Bygg helst inte i en dal, då får de boende ingen sol.
• Naturligt att bygga ett centrum vid Fagersjöskolan.
• Vi vill bygga utanför kartan.
• Bygg ihop med Rågsved och Högdalen för att
förbättra kopplingen.
• Känns inte roligt att bo längs Magelungsvägen.

Vill ha fler småhus,
inte bara lägenheter.

Bygg bort
fulheten – bevara
skönheten.

Magelungsvägen

Känns inte roligt
att bo längs
Magelungsvägen.

Fagersjöskogen
Ha
vs
ör
ns
vä
ge
n

Järnvägsspår
Strandskyddszon
Befintlig byggnad
Bostad
Verksamhetslokal

Magelungen

Övning 1: visar hur gruppen Pensionärer i Fagersjö placerade ut 1 000 bostäder
Övning 2: genomfördes aldrig av gruppen Pensionärer

Vi vill bygga
utanför kartan.
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Ungdomar
Uppgift 1: Positiva och negativa platser
I en första övning fick deltagarna på de olika workshoptillfällena placera ut tre olika typer av markeringar i en
tredimensionell modell över Fagersjö:
grön – bra eller positiva platser
röd – negativa eller dåliga platser
röd med en blå markering på – otrygga platser
Listorna är presenterade i två delar: en positiv och en
negativ.

POSITIVT
vä
gs
lun
ge
Ma
n
ge

•
•
•
•

Pizzerian Myntan har bra mat.
Lidl är bra.
Parken vid Skrakgränd är en fin plats med grill.
Gräsplätten vid sjön är bra för picknick.
Fotbollsplanen (konstgräs) är en bra plats men
underhålls inte på vintern och är lite öde.
Fotbollsplanen vid skolan är bra.
Bantningsbacken är bra.
Ejdervägen bra yta.
Fagersjöskolan är bra men borde ligga mitt i Fagersjö
så att alla har nära.

en
äg
sv
örn
vs
Ha

•
•
•
•
•

Fagersjöskolan
är bra men borde
ligga mitt i
Fagersjöskogen
Fagersjö så att
alla har nära.

Pizzerian Myntan
har bra mat.
Magelungen

Järnvägsspår
Strandskyddszon
Befintlig byggnad
Positiva platser

Fotbollsplanen vid
skolan är bra.
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Ungdomar

Uppgift 1: Positiva och negativa platser

NEGATIVT

Mörkt
i Fagersjö – dålig
belysning.

vä
gs
lun
ge
Ma
n
ge

Sjön känns
smutsig ej rensad.

en
äg
sv
örn
vs
Ha

• Mörkt

i Fagersjö – dålig belysning.
• Gångvägen vid Magelungens strand är läskig.
Smutsigt och skräpigt.
• Mörkt och obehagligt på andra sidan järnvägs
korsningen.
• Inga lampor på stigen till Lidl.
• Läskigt att gå hem från skolan på kvällen, mörkt.
• Fagersjö behöver fler och bättre lampor.
• Vägen vid basketplanen är mörk. Otrygg plats.
• Gångvägen från Lidl till sjön är mörk och smutsig.
• Skolgården är alldeles för mörk, behöver kvälls
belysning.
• Parken vid Skrattmåsvägen är mörk och känns
otrygg. När vattnet stiger går det inte att gå där.
• Gångstråket vid Ejdervägen/Gräsandsvägen – läskigt
att gå där på kvällen.
• Det är mörkt vid vattnet.
• Skrattmåsvägen är läskig. Slutet på Fagersjö.
• Det borde finnas staket vid skogen så att ingen kan
hoppa ut därifrån.
• Läskigt bland villorna på Vildandsvägen,
konstiga bilar.
• Sjön känns smutsig ej rensad.
• När det snöat i Stockholm kommer bussarna inte
upp för Havsörnsvägen och därmed har vi inga
busskommunikationer igenom Fagersjö. Vi skulle
verkligen behöva en till buss linje som stannar på
Magelungsvägen nere vid Lidl.

Magelungen

Järnvägsspår
Strandskyddszon
Befintlig byggnad
Negativa platser
Otrygga platser

Parken vid
Skrattmåsvägen är
mörk och känns otrygg.
När vattnet stiger går
det inte att gå där.

Fagersjöskogen
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Ungdomar

Uppgift 2: Prioriteringsövning

I en övning fick deltagarna i uppgift att rösta i följande
fem frågor:
• Vad tycker du är viktigast i Fagersjö?
• Vilka stråk/kopplingar är viktigast att
satsa på?
• Vad är viktigast på din bostadsgård?
• Hur stor plats tar bilen i Fagersjö?
• Hur mycket plats får parkeringar i Fagersjö?
Deltagarna fick sedan ett antal klisterlappar för varje
fråga som de fick dela upp mellan de olika alternativen
på valfritt sätt. Instruktionen var att sätta flest klisterlappar på de alternativ som var viktigast för dem eller
stämde bäst överens med deras uppfattning.

VAD ÄR VIKTIGAST ATT SATSA PÅ I FAGERSJÖ?
(antal röster)
Bättre kollektivtrafik
Bättre skola och förskola
Fler/bättre mötesplatser
Bevara Fagersjöskogen i sin helhet
Grönare gårdar
Fler parkeringsplatser i garage
Fler nya bostäder
Mer handel och service
Bättre parker
0
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VILKA STRÅK/KOPPLINGAR ÄR VIKTIGAST ATT SATSA
PÅ I FAGERSJÖ? (antal röster)
Förbättra gångstråket längs vattnet

Bättre koppling till Rågsved

Bättre koppling till Hökarängen

Bättre koppling till Farsta
0
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Ungdomar

VAD ÄR VIKTIGAST PÅ DIN BOSTADSGÅRD I FAGERSJÖ?
(antal röster)
Lekplats

Grönska

Parkering

Odling
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

HUR MYCKET PLATS TAR BILEN I FAGERSJÖ?

HUR MYCKET PLATS FÅR PARKERINGAR I FAGERSJÖ?

(antal röster)

(antal röster)

För lite plats

För lite plats

Varken för lite eller för mycket plats

Varken för lite eller för mycket plats

För mycket plats

För mycket plats
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Ungdomar

Uppgift 3: Saknas/önskas i Fagersjö

I en övning runt en tredimensionell modell över Fagersjö
fick deltagarna på workshoparna skriva ned på en postit lapp vad de saknade eller önskade i Fagersjö. Lappen
placerades sedan där den passade geografiskt i modellen.
Nedan återfinns synpunkterna och förslagen kategori
serade under olika teman.

SERVICEN
• S kolan borde ligga i mitten! Så att det är lika långt
för alla. Skolan ska inte bort men mer lampor
behövs!
• Gör en trappa eller belyst gångväg mellan busshållplatsen och Gräsandsvägen. En genväg idag som
används av många men svår att gå.
• Mer och bättre belysning i hela Fagersjö!
• Förbättrad park, ny utrustning för parken.
• Dörrknapp för att öppna portdörrar, för funktionshindrade etc.
• Kiosk med längre öppettider.
• Centrum.
• Sittplatser med vindskydd.
• Mer bussar.
• Större fotbollsplan.
• Bibliotek.
• Teater och danslokal.
• Ny skola.
• Hemköp.

•B
 ättre skyltning och mer lättillgänglig gång
genom skogen.
• Sushirestaurang.
• Tunnelbanestation.
• Förbättrad strand och utsiktsplats vid vattnet.
• SL-butik för busskort.
• Öppen plats med bänkar.
• Pendeltågsstation. Varför finns det ingen station
där idag? Det är enkelt att göra en station!
• Buss mot/via Hökarängen.
• Livs 24/7.
• Sjön måste förbättras så att man kan bada.
• Fotbollsplan i västra Fagersjö.
• Vi är på Tuben i Farsta på fritiden.
• Bygg en kiosk vid bensinstationen. En kiosk som
har öppet sent.

Buss mot/via
Hökarängen.

Mer och bättre
belysning i hela
Fagersjö!
Bygg en kiosk vid bensin
stationen. En kiosk som
har öppet sent.

Pendeltågsstation. Varför
finns det ingen station där
idag? Det är enkelt att
göra en station!
 Förbättrad park,
ny utrustning för
parken.

Sjön måste
förbättras så att
man kan bada.
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Ungdomar

Uppgift 4: Bebyggelseförslag
Övning 1

Kring en fysisk 3D-modell fick vardera grupp ge två
förslag på hur Fagersjös byggda struktur skulle kunna
se ut i framtiden. Det första förslaget skulle innehålla
1 000 bostäder och det andra förslaget fick innehålla
ett valfritt antal bostäder, grupperna fick alltså välja
att antingen ta bort eller lägga till fler bostäder. Till de
båda förslagen fick även grupperna föreslå var olika
lokaler för service, kontor etc skulle kunna placeras.
•K
 an man bygga ovanpå andra hus?
• Vill bygga på höjden i entrén i väst.
• Jag vill ha blandad bebyggelse, nu är det
uppdelat och segregerat.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 landa högre och lägre hus.
B
Centrum med lägenheter vore bra, som i Farsta.
Mer butiker vid Lidl.
Blandade höjder på bostäder bakom Lidl.
Stort centrum mellan skolan och vattnet.
Ett torn vid skolan. Ett stort centrum som Farsta C.
Skybar med sushi på taket på ett av de nya höghusen.
Ta ner alla träd och bygg mer.
Förtäta i första hand bygg bort skogen i andra hand.
Fler nyinflyttade barnfamiljer kommer att behöva
fler parker.
• Folk vill inte bo nära pendeln.

•N
 y fotbollsplan för de som flyttar in på andra
sidan spåret.
• Busslinje Hökarängen–Fagersjö.



Kan man bygga
ovanpå andra hus?

Magelungsvägen

Folk vill inte bo
nära pendeln.

Fagersjöskogen


Ha
vs
ör
ns
vä
ge
n

Järnvägsspår
Strandskyddszon
Befintlig byggnad
Bostad
Verksamhetslokal

Magelungen

Övning 1: visar hur gruppen Ungdomar i Fagersjö placerade ut 1 000 bostäder

Mer butiker
vid Lidl.

Skybar med sushi
på taket på ett av de
nya höghusen.
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Ungdomar

Uppgift 4: Bebyggelseförslag
Övning 2

Ny fotbollsplan för
de som flyttar in på
andra sidan spåret.
Ta ner alla träd
och bygg mer.
Magelungsvägen

Fagersjöskogen
Ha
vs
ör
ns
vä
ge
n

Järnvägsspår
Strandskyddszon
Befintlig byggnad
Bostad
Verksamhetslokal

Förtäta i första
hand bygg bort
skogen i andra
hand.

Magelungen

Övning 2: visar hur gruppen Ungdomar i Fagersjö placerade ut valfritt antal bostäder

Busslinje
Hökarängen
–Fagersjö.
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Ungdomar

Uppgift 5: Fagersjö med tre ord

Deltagarna i grupperna Ungdomar, Vuxna med barn
under 15 år samt Vuxna med barn över 15 år/utan barn
fick i uppgift att beskriva Fagersjö med tre ord. Orden
skrevs ner på post-it lappar och sattes upp på en karta
över Fagersjö.

FÖRSL AG FR ÅN UNGDOMAR

roligt

litet

krångligt

vänskapligt

isolerat
tryggtnaturnära

Behövs tydligare
gångväg mot
Hökarängen. Det
är mörkt och
obehagligt idag.

vyer
hemma
säkerhet

lugnt

gemenskap

Det behövs
pendeltågsstation
och centrum i
närheten.
Ta ner alla
träd och
bygg mer!
Mer och bättre
belysning i hela

familj

fotboll
Det behövs
en busslinje som
stannar vid
Magelungsvägen/
Lidl.

Ett litet
centrum
räcker.
Få hit kultur-
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Vuxna med barn under 15 år
Uppgift 1: Positiva och negativa platser
I en första övning fick deltagarna på de olika workshoptillfällena placera ut tre olika typer av markeringar i en
tredimensionell modell över Fagersjö:
grön – bra eller positiva platser
röd – negativa eller dåliga platser
röd med en blå markering på – otrygga platser
Listorna är presenterade i två delar: en positiv och en
negativ.

POSITIVT
vä
gs
lun
ge
Ma
n
ge

Cykelvägen vid
radhusen är trevlig
med blåsippor.

Magelungen

Järnvägsspår
Strandskyddszon
Befintlig byggnad
Positiva platser

en
äg
sv
örn
vs
Ha

•F
 örskola bra därför där är det människor som bryr
sig om barn.
• Jag har fått många nya vänner i och med det nya
asylboendet!
• Lidl är bra.
• Fotbollsplan och parklek vid vattnet är uppskattat.
• Gångvägen till Farsta är mysig på dagtid.
• Parkleken positiv.
• Strandpromenaden är viktig.
• Stranden är omtyckt men gångvägarna otrygga när
det blir mörkt.
• Härligt rekreationsområde längs sjön.
• Backen mot radhusen är trevlig, vitsippor på våren.
• Cykelvägen vid radhusen är trevlig med blåsippor.
• Utmed gångvägen ner mot sjön, här växer blåsippor
och vitsippor.

Fagersjöskogen
Fotbollsplan och
parklek vid vattnet
är uppskattat.

Gångvägen till
Farsta är mysig på
dagtid.
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Vuxna med barn under 15 år

Uppgift 1: Positiva och negativa platser

NEGATIVT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

n
ge

•

Fagersjöskogen

Barn kastar sten på
bussar vid den centrala
busshållplatsen.

Magelungen

Järnvägsspår
Strandskyddszon
Befintlig byggnad
Negativa platser
Otrygga platser

en
äg
sv
örn
vs
Ha

•

Basketplanen är
otrygg, används
inte för basket.

vä
gs
lun
ge
Ma

•
•
•


Otryggt
vid trevåningshusens parkeringar.
Basketplanen är otrygg, används inte för basket.
Lätt att gömma sig bakom skolan.
Skogsområdet med galler avspärrat mot förskolan
känns otryggt.
Vägen Hökarängen saknar på vissa sträckor gångväg
och är otrygg. Överfall har skett.
Dålig belysning vid skolan.
Trångt i området vid punkthusen framför skolan
– dåligt belyst.
Vildandsvägen är kolsvart på vintern.
Krokiga vägen till fritidsgården är onödig och har
dålig belysning.
Gångvägen till Farsta är väldigt mörk kvällstid.
Mörkt på källarna.
Vägen upp mot husen på kullen är mörk och är
dåligt upplyst.
Motlut på Havsörnsvägen påverkar busstrafiken
vid halka.
Barn kastar sten på bussar vid den centrala
busshållplatsen.
Vintertid kan bussar inte stanna i korsningen i väst.
Höga hastigheter på Magelungsvägen.
Poliser vid Lidls parkering stup i kvarten.
Mycket poliser uppe på områden på backen.
Avlopp luktar vid asylboendet – nu åtgärdat.
Bränder på parkeringen.
Bilar som inte tillhör Lidl och dess kunder är
parkerade långa perioder vid Lidl.
P-platserna vid Lidl är ej en vacker infart till Fagersjö.

Vildandsvägen
är kolsvart på
vintern.
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Vuxna med barn under 15 år

Uppgift 2: Prioriteringsövning

I en övning fick deltagarna i uppgift att rösta i följande
fem frågor:
• Vad tycker du är viktigast i Fagersjö?
• Vilka stråk/kopplingar är viktigast att
satsa på?
• Vad är viktigast på din bostadsgård?
• Hur stor plats tar bilen i Fagersjö?
• Hur mycket plats får parkeringar i Fagersjö?
Deltagarna fick sedan ett antal klisterlappar för varje
fråga som de fick dela upp mellan de olika alternativen
på valfritt sätt. Instruktionen var att sätta flest klisterlappar på de alternativ som var viktigast för dem eller
stämde bäst överens med deras uppfattning.

VAD ÄR VIKTIGAST ATT SATSA PÅ I FAGERSJÖ?
(antal röster)
Bättre kollektivtrafik
Bättre skola och förskola
Fler/bättre mötesplatser
Bevara Fagersjöskogen i sin helhet
Grönare gårdar
Fler parkeringsplatser i garage
Fler nya bostäder
Mer handel och service
Bättre parker
0
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VILKA STRÅK/KOPPLINGAR ÄR VIKTIGAST ATT SATSA PÅ
I FAGERSJÖ? (antal röster)

Förbättra gångstråket längs vattnet

Bättre koppling till Rågsved

Bättre koppling till Hökarängen

Bättre koppling till Farsta
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Vuxna med barn under 15 år

VAD ÄR VIKTIGAST PÅ DIN BOSTADSGÅRD I FAGERSJÖ?
(antal röster)
Lekplats

Grönska

Parkering

Odling
0
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HUR MYCKET PLATS TAR BILEN I FAGERSJÖ?

HUR MYCKET PLATS FÅR PARKERINGAR I FAGERSJÖ?

(antal röster)

(antal röster)

För lite plats

För lite plats

Varken för lite eller för mycket plats

Varken för lite eller för mycket plats

För mycket plats

För mycket plats

0

1

2

3

4

5

6

7

0

2

4

6

8

10

27

Bilaga – Bygg ditt Fagersjö

Vuxna med barn under 15 år

Uppgift 3: Saknas/önskas i Fagersjö

I en övning runt en tredimensionell modell över Fagersjö
fick deltagarna på workshoparna skriva ned på en postit lapp vad de saknade eller önskade i Fagersjö. Lappen
placerades sedan där den passade geografiskt i modellen.
Nedan återfinns synpunkterna och förslagen kategori
serade under olika teman.
SERVICEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ätare bussturer.
T
Pendel till Fagersjö.
30 km/h på Havsörnsvägen måste respekteras.
Få håller hastigheten på Havsörnsvägen.
Ny säker korsning.
Överfarten vid tåget är farlig. Tunnel eller bro behövs.
Trafikljus vid korsningar på Magelungsvägen behövs.
Inget knark.
Farthinder utanför skolan.
Rensa sjön och tillflöden.
Studien kring ett nytt bad, inte bra hanterad.
Rensa sjön.
Förbättra stranden runt hela sjön. Röj upp sly.
Rena Magelungen.
Brygga och café vid vattnet
Utnyttja ängen och gör ett strandbad, rensa bort
vassen.
Bättre och mer belysning i mörka delar av Fagersjö.
Förbättra parken i förskolan.
Fler bostadsrätter och radhus, mixade boendeformer.
Fler stora hyresrätter 4–5 rum.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bostäder treor–fyror.
Seniorbostäder.
Ungdomsbostäder vid Lidl.
Låg bebyggelse nära vattnet, högre bebyggelse mot
Magelungsvägen.
Blanda bostadsrätter och hyresrätter.
Inga höga hus längs Magelungens strand,
max 4 våningar.
Minilivs.
Kiosk.
Parkering.
Röj upp Snösätra industriområde. Farligt avfall
hanteras, utsläpp osv.
Bygg bättre förbindelse med Farsta strand och
Rågsved.
Tunnelbana, pendeltågsstation Fagersjö.
Gästparkering.
Hoppas att Fagersjöskolan kan ha barn upp till
årskurs 9.
Fler affärer.
Gym.
Fler närpoliser så att det blir mindre bus.
Mer lägenheter.
Ny festlokal i två våningar, inte i källaren.
Vid oförutsedda händelser måste bussen
kunna s tanna någonstans på Magelungsvägen
– extrastation.
Centrum där det var tidigare.
Bygg utmed Magelungens strand inklusive service,
till exempel restauranger.

• Förskola.
• Saknas ett ställe där ungdomar kan vara.
• Kan man inte gräva ner pendeltåget?

Fler närpoliser
så att det blir
mindre bus.
Låg bebyggelse
nära vattnet, högre
bebyggelse mot
Magelungsvägen.
Vid oförutsedda
händelser måste bussen
kunna s tanna någonstans
på Magelungsvägen
– extrastation.
Kan man
inte gräva ner
pendeltåget?

Ungdomsbostäder
vid Lidl.
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Vuxna med barn under 15 år

Uppgift 4: Bebyggelseförslag
Övning 1

Kring en fysisk 3D-modell fick vardera grupp ge två
förslag på hur Fagersjös byggda struktur skulle kunna se
ut i framtiden. Det första förslaget skulle innehålla
1 000 bostäder och det andra förslaget fick innehålla
ett valfritt antal bostäder, grupperna fick alltså välja att
antingen ta bort eller lägga till fler bostäder. Till de båda
förslagen fick även grupperna föreslå var olika lokaler
för service, kontor etc skulle kunna placeras.
• Försiktigt med Fagersjöskogen men bygg gärna
utmed Magelungsvägen.
• Bygg ovanpå Lidl.
• Parkering i garage.

• Bygg större hyresrätter, fyror och femmor, många
tidigare har blivit ombildade.
• Bygg treor runt om i Fagersjö.
• Få till ett stråk längs Magelungsvägen genom att
bygga kring den och sänka hastigheten på vägen.
• Fritidsgårdar och förskolor behövs i takt med att nya
bostäder uppförs.
• Bygg radhus ovanpå garagelängorna i radhusområdet.
• Om man bygger på höjden mellan Magelungsvägen
och järnvägen får de nyinflyttade väldigt fin utsikt
över Magelungen.

Få till ett stråk längs
Magelungsvägen genom
att bygga.

Bygg treor runt om
i Fagersjö.

Bygg radhus ovanpå
garagelängorna i
radhusområdet.
Magelungsvägen

Parkering
i garage.

Fagersjöskogen
Ha
vs
ör
ns
vä
ge
n

Järnvägsspår
Strandskyddszon
Befintlig byggnad
Bostad
Verksamhetslokal

Magelungen

Övning 1: visar hur gruppen Vuxna med barn under 15 år i Fagersjö placerade ut 1 000 bostäder
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Vuxna med barn under 15 år

Uppgift 4: Bebyggelseförslag
Övning 2

Magelungsvägen

Fagersjöskogen
Ha
vs
ör
ns
vä
ge
n

Järnvägsspår
Strandskyddszon
Befintlig byggnad
Bostad
Verksamhetslokal

Magelungen

Övning 2: visar hur gruppen Vuxna med barn under 15 år i Fagersjö placerade ut valfritt antal bostäder
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Vuxna med barn under 15 år

Uppgift 5: Fagersjö med tre ord

Deltagarna i grupperna Ungdomar, Vuxna med barn
under 15 år samt Vuxna med barn över 15 år/utan barn
fick i uppgift att beskriva Fagersjö med tre ord. Orden
skrevs ner på post-it lappar och sattes upp på en karta
över Fagersjö.

VUXNA MED BARN UNDER 15
integrationsutmaning
närhet barnvänligtbortglömt
avskilt
bostadsområde ambulans
riskutsatt
samhälle personligt tyst förbättringspotential
litet bostadsområde upprustning trist vatten
hem
rekreation
ghetto
grönområde dagis isolerat barn
vattnet

polis

rent
lungt grönt

natur

SLUTFÖRSLAG

Brygga och café
vid vattnet.

Inga höga
hus längs
Magelungens
strand, max
4 våningar.

Blanda bostadsrätter och hyresrätter.

Rensa sjön
och tillflöden.

Jag tar bussen
till Högdalen.

Jag tar
bussen till tunnelbanan i Farsta.
Försiktigt med
Fagersjöskogen
men bygg
gärna utmed
Magelungsvägen.
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Vuxna med barn över 15 år eller utan barn
Uppgift 1: Positiva och negativa platser
I en första övning fick deltagarna på de olika workshop
tillfällena placera ut tre olika typer av markeringar i en
tredimensionell modell över Fagersjö:
grön – bra eller positiva platser
röd – negativa eller dåliga platser
röd med en blå markering på – otrygga platser

• Gångvägarna är bra!
• Det har funkat jättebra med våra modulbostäder där
invandrarna bor – det smälter bra ihop med oss alla.
• Det är inga problem med flyktingförläggningen vid Lidl.
• Parken Måsen uppskattas.
• Måsen är jättebra. Jag går dit med mina barnbarn
varje vecka.

• Pizzerian vid skolan är en bra samlingspunkt.
• Pizzerian vid Maglungsvägen har mycket fler gäster
än pizzerian i nya huset eftersom den syns. Den i nya
huset fungerar mer som en lokal pizzeria.
• Fagersjö – en förort till Farsta.
• Det brukar sägas att Fagersjö är en tunnelbaneförort
utan tunnelbana.

Listorna är presenterade i två delar: en positiv och en
negativ.

POSITIVT

vä
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Ma
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ge
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sv
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Ha

• När jag bodde på söder ville jag ha butiker och
restauranger etc i närheten men här i Fagersjö vill jag
ha det lugnt.
• Jag (kvinna) känner mig jättesäker och trygg här.
• Vi har kämpat så länge för att Magelungen ska bli
möjlig att bada i igen! Vi har fått så många löften men
inget händer.
• Vi gillar vår sjö!
• Vi vill behålla grönskan – naturen är en viktig del
av Fagersjö.
• Fagersjöslingan är bra, bevaras!
• Fagersjöskogen väldigt viktig att bevara.
• Jag bor i Fagersjö på grund av naturen.
• Fagersjöskogen är fantastisk. Inget hörs. Det är vår
trollskog. Den är nog biotoprik.
• Ekodukter vore en bra idé.
• Gångvägen till Farsta är världens mysigaste promenad.

Magelungen

Järnvägsspår
Strandskyddszon
Befintlig byggnad
Positiva platser

Jag bor i Fagersjö
på grund av
Fagersjöskogen
naturen.

32

Bilaga – Bygg ditt Fagersjö

Vuxna med barn över 15 år eller utan barn

Uppgift 1: Positiva och negativa platser

NEGATIVT
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

en
äg
sv
örn
vs
Ha

•

Korsningen vid
järnvägen är
otrygg.

n
ge

•

• Det är något vid Gångvägen vid Lidl som ger en
otrygg känsla. Jag kan inte säga riktigt vad det är.
• Trimmade moppar på gångvägen i centrala Fagersjö
• Basketplanen är en plats för stulna mopeddelar och
droghandel. En otrygg plats.
• Igenvuxen backe bakom bensinmacken är otrygg.

vä
gs
lun
ge
Ma

•

 vill ha bättre kommunikationer.
Vi
Korsningen vid järnvägen är otrygg.
Trafikolyckor i korsningen längst till väst.
Havsörnsvägen för stor och bred, uppmanar till
fortkörning.
Linjer på Havsörnsvägen sänker inte hastigheter.
Det är bilar överallt! Inte bra.
Parkeringen vid Lidl känns också otrygg. Stor ödslig
parkering med få bilar som hg eller besökare inte får
använda. Sker mycket brott där.
Området kring Lidl är inte bra. Det är en onödigt stor
parkering. Det är inte belyst. Den skulle kunna nyttjas
bättre. Det händer en massa konstiga saker där, till
exempel knarkförsäljning.
Många parkerar på gratisparkeringarna istället för på
de platser som hör ihop med lgh och kostar.
Portar till en stadsdel ska kännas som en entré för att
vara positivt. Så känns det inte idag. Det måste finnas
välkomnande portar till Fagersjö.
Området är mörkt men vi bor ju i skogen så det är
inte konstigt.
Den enda döda fläcken i Fagersjö är kring
basketplanen.
Ungdomarna rör sig kring punkthusen och
Ejdervägen. Inte så mycket vid Gräsandsvägen.
Ejdervägens slut, kroken, är helt meningslös. Leder
ingenstans och marken där är helt outnyttjad.
Konsumbacken (ner till Mötesplats Fagersjö) är för
stor och för bred.
Hundrastgården är överfull av bajs. Det luktar illa där.

• Jag (man) känner mig trygg men jag måste åka och
möta upp vänner i Högdalen för att de tycker att det
är otryggt att åka hit själva.
• Jag (man) känner mig trygg men jag känner folk som
inte vågar gå ner till Lidl själva när det blivit mörkt.
Jag brukar följa med dem.

Magelungen

Järnvägsspår
Strandskyddszon
Befintlig byggnad
Negativa platser
Otrygga platser

Fagersjöskogen
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Uppgift 2: Prioriteringsövning

I en övning fick deltagarna i uppgift att rösta i följande
fem frågor:
• Vad tycker du är viktigast i Fagersjö?
• Vilka stråk/kopplingar är viktigast att
satsa på?
• Vad är viktigast på din bostadsgård?
• Hur stor plats tar bilen i Fagersjö?
• Hur mycket plats får parkeringar i Fagersjö?
Deltagarna fick sedan ett antal klisterlappar för varje
fråga som de fick dela upp mellan de olika alternativen
på valfritt sätt. Instruktionen var att sätta flest klisterlappar på de alternativ som var viktigast för dem eller
stämde bäst överens med deras uppfattning.

VAD ÄR VIKTIGAST ATT SATSA PÅ I FAGERSJÖ?
(antal röster)
Bättre kollektivtrafik
Bättre skola och förskola
Fler/bättre mötesplatser
Bevara Fagersjöskogen i sin helhet
Grönare gårdar
Fler parkeringsplatser i garage
Fler nya bostäder
Mer handel och service
Bättre parker
0

2

4

6

8

10

12

VILKA STRÅK/KOPPLINGAR ÄR VIKTIGAST ATT SATSA PÅ
I FAGERSJÖ? (antal röster)

Förbättra gångstråket längs vattnet

Bättre koppling till Rågsved

Bättre koppling till Hökarängen

Bättre koppling till Farsta
0

1

2

3

4

5

6

7

8
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VAD ÄR VIKTIGAST PÅ DIN BOSTADSGÅRD I FAGERSJÖ?
(antal röster)
Lekplats

Grönska

Parkering

Odling
0

1

2

3

4

5

6

HUR MYCKET PLATS TAR BILEN I FAGERSJÖ?

HUR MYCKET PLATS FÅR PARKERINGAR I FAGERSJÖ?
(antal röster)

(antal röster)
För lite plats

För lite plats

Varken för lite eller för mycket plats
Varken för lite eller för mycket plats

För mycket plats
För mycket plats
0

1

2

3

4

5

6

7
0

2

4

6

8

10
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Uppgift 3: Saknas/önskas i Fagersjö

I en övning runt en tredimensionell modell över Fagersjö
fick deltagarna på workshoparna skriva ned på en postit lapp vad de saknade eller önskade i Fagersjö. Lappen
placerades sedan där den passade geografiskt i modellen.
Nedan återfinns synpunkterna och förslagen kategori
serade under olika teman.

SERVICEN
•B
 ygg centrum vid Lidl och pizzerian nere vid infarten
till Fagersjö.
• Pendeltågsstation!
• Kiosk!
• Gör något år Havsörnsvägen – den är bred och
byggd på 60-talet då bilen var i centrum. Bilister kör
alldeles för fort på denna väg. Farlig och tryggt att
promenera eller cykla. Ingen tydlig indelning.
• Under sommarhalvåret borde man driva vandrarhem
i skolan så att platsen runt skolan och ner till vattnet
blev mer nyttjad.
• Badplats och skäligt vatten. Sjön har ett dubbelt syfte
– för människorna som bad och rekreation samt för
djuren och fågelskådarna.
• Jobba på ”portarna” in till Fagersjö. Västerifrån
via Magelungsvägen åker man igenom ett grustag
innan man kommer in till Fagersjö. Fagersjövägen
från Hökarängen är en mycket osäker vägkorsning
och tågkorsning. Infarten närmast Farsta från
Magelungsvägen in på Havsörnsvägen utgörs av två
gigantiska parkeringar. Här finns massa potential.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Ett centrum med småbutiker – inget Farsta centrum.
Vårdcentral.
Fotvård önskas.
Det finns otroligt många hundar i Fagersjö men
inget hunddagis.
Lekplatsen som ligger otillgängligt vid Havsörnsvägen borde flyttas upp mot slänten där det känns
säkrare med höjdskillnaden att låta barnen leka.
Fixa Magelungen på riktigt.
Trappa i backen till bussarna.
Affärer med längre öppettider.
Gångbro över till skogen.
Ekodukter för djuren som vandrar från syd till nord.
Butik med ”All världens mat”.
Flera hyresrätter 1– rok.
Parcourpark anpassad för små och stora barn.
Sänk ner parkeringar under jord på gårdarna på
Ejdervägen.
Vill ha fler bostäder utan att naturen försvinner.
Hanvedenkilen – behåll möjligheten för djur och
växter att sprida sig.
Förr fungerade tvättstugan i centrum som en
naturlig mötesplats. Nu finns ingen sådan längre.
Det behövs! Nu har man inte koll på vilka som bor
här längre.
Ett fint centrum som är belyst med café, restaurang.
Gärna en ICA. Ett bra centrum är viktigt för in
trycket. Handlar i Högdalen idag. Det tar ca 20–25
minuter att gå.
Det är också mer upplyst vid Älvsjö Torg. Där har
man verkligen lyckats med förändringen.

• Papperskorgar saknas i området.
• Kiosk – postutlämning.
• Saknar ett utlämningsställe för paket. Och ett ställe
att köpa SL-kort. Gärna en kiosk som också erbjuder
spel och ATG.
• Bättre kommunikationer alla tider på dygnet, inte
bara rusningstid samt liten pensionärsbuss.
• En ”akuthållplats” behövs vid Maglungsvägen som
kan fungera när det är halt och bussen inte kan köra
in i Fagersjö.
• Samlingspunkt saknas.
• 49:ans gångväg bör vara kvar som den är.
• Ni får inte ta bort något från oss i Fagersjö utan att
ge tillbaka. Det har hänt många gånger under åren
och vi som bor här får alltid betala ett pris.
• Gör om Magelungsvägen till lokalgata.
• Lokaltrafik.
• Restaurera sjön med fik, bad, naturupplevelser etc.
• Bättre ungdomsverksamhet.
• Behåll gröna kilar, bilda ekopark syd med
Magelungen och skogen bevarade.
• Man får inte proppa igen.

Bättre kommunikationer
alla tider på dygnet, inte
bara rusningstid samt
liten pensionärsbuss.

Vill ha fler
bostäder utan
att naturen
försvinner.
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Uppgift 4: Bebyggelseförslag
Övning 1

Kring en fysisk 3D-modell fick vardera grupp ge två
förslag på hur Fagersjös byggda struktur skulle kunna se
ut i framtiden. Det första förslaget skulle innehålla
1 000 bostäder och det andra förslaget fick innehålla
ett valfritt antal bostäder, grupperna fick alltså välja att
antingen ta bort eller lägga till fler bostäder. Till de båda
förslagen fick även grupperna föreslå var olika lokaler
för service, kontor etc skulle kunna placeras.
• Försiktigt med Fagersjöskogen men bygg gärna
utmed Magelungsvägen.
• Bygg ovanpå Lidl.

• Parkering i garage.
• Bygg större hyresrätter, fyror och femmor, många
tidigare har blivit ombildade.
• Bygg treor runt om i Fagersjö.
• Få till ett stråk längs Magelungsvägen genom att
bygga kring den och sänka hastigheten på vägen.
• Fritidsgårdar och förskolor behövs i takt med att nya
bostäder uppförs.
• Bygg radhus ovanpå garagelängorna i radhusområdet.
• Om man bygger på höjden mellan Magelungsvägen
och järnvägen får de nyinflyttade väldigt fin utsikt
över Magelungen.

Magelungsvägen

Fagersjöskogen
Ha
vs
ör
ns
vä
ge
n

Järnvägsspår
Strandskyddszon
Befintlig byggnad
Bostad
Verksamhetslokal

Magelungen

Övning 1: visar hur Vuxna med barn över 15 år eller utan barn i Fagersjö placerade ut 1 000 bostäder
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Uppgift 4: Bebyggelseförslag
Övning 2

•D
 et får gärna byggas mer men det måste göras med
respekt för Naturen och i harmoni med befintlig
bebyggelse.
• Centrum får gärna skapas kring Lidl, pizzerian och
macken
• 1 000 bostäder känns mycket.
• Bygg någon centrumvariant längs Magelungsvägen.
• Parkeringsproblem redan i dagsläget, det är viktigt
att bygga in parkeringsmöjligheter för att undvika
framtida utökade problem.
• Det finns ingen gästparkering.
• Problematiskt att det är gratis på gatan och kostar
pengar på parkeringarna.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bygg inte bara lådor, arkitekturen är viktig.
Ta hänsyn till skuggning när man bygger nytt.
Bygg hus på lekplatsen bakom biltvätten.
Fin ekbacke i öst med sittplatser, bygg inte hus
just där.
Bygg lite roliga entréhus som är välkomnande när
man kommer till Fagersjö.
Lidls parkering är slöseri med yta.
Bygg inte mer nya parkeringar.
Sänk ner parkeringsplatser under jord.
Det måste bli något bra av det nya!

Magelungsvägen

Fagersjöskogen
Ha
vs
ör
ns
vä
ge
n

Järnvägsspår
Strandskyddszon
Befintlig byggnad
Bostad
Verksamhetslokal

Magelungen

Övning 2: visar hur Vuxna med barn över 15 år eller utan barn i Fagersjö placerade ut valfritt antal bostäder
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Uppgift 5: Fagersjö med tre ord

Deltagarna i grupperna Ungdomar, Vuxna med barn
under 15 år samt Vuxna med barn över 15 år/utan barn
fick i uppgift att beskriva Fagersjö med tre ord. Orden
skrevs ner på post-it lappar och sattes upp på en karta
över Fagersjö.

VUXNA MED BARN ÖVER 15 ELLER UTAN BARN

trygghet

hemma

rast dåliga kommunikationer
natur lugn tryggt
naturen frihet

SLUTFÖRSLAG

Bygg inte
mer nya
parkeringar.
Det skulle behövas
en buss mellan
Fagersjö och
Hökarängen.

Jag vill öppna en
vegansk restaurang i Fagersjö!

Det vore bra med
en buss som går
direkt in till stan.

Det är tråkigt
att gå längs
Magelungsvägen.
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Sammanställd tabell från prioriteringsövningen
Nedan presenteras resultatet av prioriteringsövningen som varje grupp fick genomföra under
sin respektive workshop. Tabellen visar utförligt hur varje grupp prioriterade olika områden.
VAD SKA VI SATSA PÅ I DET FRAMTIDA FAGERSJÖ?
Grupp

Pensionärer

Arbetar i området

Vuxna med barn
under 15

Vuxna med barn
över 15/utan barn

Ungdomar

13

10

30

10

12

75

2

4

17

2

2

27

Totalt

Vad tycker du är viktigt att satsa på i Fagersjö?
Bättre kollektivtrafik
Bättre skola och förskola
Fler/bättre mötesplatser

3

7

13

2

5

30

Bevara Fagersjöskogen i sin helhet

6

3

14

5

1

29

Grönare gårdar

4

1

10

1

3

19

Fler parkeringsplatser i garage

5

0

13

1

3

22

Fler nya bostäder

1

8

13

2

4

28

Mer handel och service

7

8

17

2

17

51

Bättre parker

1

4

15

2

5

27

42

45

142

27

52

308

Förbättra gångstråket längs vattnet

5

7

21

4

7

44

Bättre koppling till Rågsved

2

4

8

2

6

22

Bättre koppling till Hökarängen

5

5

12

4

9

35

Bättre koppling till Farsta

3

3

6

3

4

19

15

19

47

13

26

120
24

Summa
Vilka stråk/kopplingar är viktigast att satsa på?

Summa
Vad är viktigast på din bostadsgård?
Lekplats

2

4

8

3

7

Grönska

6

4

11

5

8

34

Parkering

2

9

6

2

5

24

Odling
Summa

5

3

6

1

4

19

15

20

31

11

24

101

4

3

16

2

11

Bilens plats i Fagersjö
För lite plats

2

1

6

Varken för lite eller för mycket plats

2

3

4

För mycket plats

1

1

Summa

5

5

3

5

10

4

8

32

10

4

6

26

Parkeringsplatser
För lite plats

6

Varken för lite eller för mycket plats

0

För mycket plats

1

Summa

7

0

10

4

1

2

7

28
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Synpunkter från workshops
Nedan återfinns alla synpunkter som inkommit under arbetet
”Bygg ditt Fagersjö”.
SYNPUNKT – POSITIVT IDAG
NATUR OCH FAGERSJÖSKOGEN

• Rädda skogen: här finns orkidéer, svampar och ett
fint elljusspår.
• Vi vill ha natur.
• Vi vill ha grönt överallt.
• Gröna området i sydväst vid vattnet är väldigt fint.
• Fågelskådning.
• Fagersjöskogen är fantastisk. Inget hörs. Det är vår
trollskog. Den är nog biotoprik.
• Vi vill behålla grönskan – naturen är en viktig del av
Fagersjö.
• Fagersjöskogen väldigt viktig att bevara.
• Jag bor i Fagersjö på grund av naturen.
• Jag gillar skogen, skogen måste vara kvar.
• Blåsippebacken i centrala Fagersjö är vacker och
måste bevaras.
• När jag bodde på söder ville jag ha butiker och
restauranger etc i närheten men här i Fagersjö vill jag
ha det lugnt.
• Rekreation.
• Ekodukter vore en bra idé.
GÅNGVÄGAR/CYKELVÄGAR

• Gångvägen till Farsta är världens mysigaste
promenad.
• Utmed gångvägen ner mot sjön, här växer blåsippor
och vitsippor.
• Gångvägen till Farsta är mysig på dagtid.

•
•
•
•
•

Bantningsbacken är bra.
Gångvägarna är bra.
Cykelvägen vid radhusen är trevlig med blåsippor.
Backen mot radhusen är trevlig, vitsippor på våren.
Sagostigen som barnen har gjort är väldigt fin.

MAGELUNGEN

• Magelungen och strandpromenaden.
• Härligt rekreationsområde längs sjön.
• Stranden är omtyckt men gångvägarna otrygga när
det blir mörkt.
• Strandpromenaden är fin och trevlig.
• Gräsplätten vid sjön är bra för picknick.
• Strandpromenaden är viktig.
• Vi gillar vår sjö!
• Vi har kämpat så länge för att Magelungen ska bli
möjlig att bada i igen! VI har fått så många löften
men inget händer.
• Den stora ängen vid vattnet är väldigt fin.
PARKER

• Måsen – parker.
• Parkleken positiv.
• Måsen är jättebra. Jag går dit med mina barnbarn
varje vecka.
• Parken Måsen uppskattas.
• Parken vid Skrakgränd är en fin plats med grill.
CENTRUM

• Pizzerian vid skolan är en bra samlingspunkt.

• Pizzerian vid Magelungsvägen har mycket fler gäster
än pizzerian i nya huset eftersom den syns. Den i nya
huset fungerar mer som en lokal pizzeria.
• Pizzerian nära fritidsgården är bra för äldre
ungdomar.
• Pizzerian Myntan har bra mat.
• Lidl är bra.
• Ungdomar tycker om Lidl.
SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

• Fagersjöskolan är bra men borde ligga mitt i Fagersjö
så att alla har nära.
• Förskola nära vattnet är fint, unikt för Fagersjö.
• Förskola bra därför där är det människor som bryr
sig om barn.
FOTBOLLSPLAN

• Fotbollsplan och parklek vid vattnet är uppskattat.
• Fotbollsplanen vid skolan är bra.
• Fotbollsplanen (konstgräs) är en bra plats men
underhålls inte på vintern och är lite öde.
ASYLBOENDET

• Det är inga problem med flyktingförläggningen
vid Lidl.
• Det har funkat jättebra med våra modulbostäder där
invandrarna bor – det smälter bra ihop med oss alla.
• Jag har fått många nya vänner i och med det nya
asylboendet.
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NYBYGGDA HUS I NORD-VÄST

• Punkthusen vid västra infarten är fina.
• Entrén till Fagersjö med två hus i nordväst är bra.

• Vägen upp mot husen på kullen är mörk och är
dåligt upplyst.
• Trångt i området vid punkthusen framför skolan
– dåligt belyst.

FAGERSJÖ - ÖVRIGT

• Fagersjö – en förort till Farsta.
• Det brukar sägas att Fagersjö är en tunnelbaneförort
utan tunnelbana.
• Jag (kvinna) känner mig jättesäker och trygg här
Ejdervägen bra yta.
SYNPUNKT – NEGATIVT IDAG
GÅNGVÄGAR

• Det är något vid Gångvägen vid Lidl som ger en
otrygg känsla. Jag kan inte säga riktigt vad det är.
• Trimmade moppar på gångvägen i centrala Fagersjö.
• Gångstråket vid Ejdervägen/Gräsandsvägen
– läskigt att gå där på kvällen.
• Gångvägen vid Magelungens strand är läskig.
Smutsigt och skräpigt.
• Ungdomar åker moped alldeles för snabbt på
gångvägen mellan trevåningshusen i centrala.
• Det finns för få övergångar till skogen.
• Glaskrossen i Högdalen stör/bullrar.
BELYSNING

• Mörkt på källarna.
• Området är mörkt men vi bor ju i skogen så det är
inte konstigt.
• Dålig belysning vid skolan.
• Fagersjö behöver fler och bättre lampor.
• Läskigt att gå hem från skolan på kvällen, mörkt.
• Mörkt och obehagligt på andra sidan järnvägs
korsningen.
• Skolgården är alldeles för mörk, behöver kvälls
belysning.
• Gångvägen till Farsta är väldigt mörk kvällstid.
• Vildandsvägen är kolsvart på vintern.
• Dålig belysning i sluttningar.

• Havsörnsvägen är högt belastad.
• Höga hastigheter på Magelungsväge.
• Järnvägskorsningen är dålig.
OTRYGGHET

BUSSAR OCH KOMMUNIKATIONER

• Vi vill ha bättre kommunikationer.
• Vintertid kan bussar inte stanna i korsningen i väst.
• När det snöat i Stockholm kommer bussarna inte
upp för Havsörnsvägen och därmed har vi inga
busskommunikationer igenom Fagersjö. Vi skulle
verkligen behöva en till busslinje som stannar på
Magelungsvägen nere vid Lidl.
• Trångt på bussen.
• Bussar endast var 20:e minut, barnfamiljer med
barnvagn kommer inte på bussen.
• Bussarna kommer inte fram på vintern.
• Motlut på Havsörnsvägen påverkar busstrafiken
vid halka.
• Barn kastar sten på bussar vid den centrala
busshållplatsen.
PARKERING

• P-platserna vid Lidl är ej en vacker infart till Fagersjö.
• Parkering vid Lidl.
• Många parkerar på gratisparkeringarna istället för
på de platser som hör ihop med lägenheterna och
kostar.
• Det är bilar överallt! Inte bra.
• Saknas parkering, i synnerhet besöksparkering, vid
de högsta husen i Fagersjö.
• Folk parkerar på gator då det är brist på platser.
• Garage vid radhus tar upp fin plats.
• Måsen och parklek är bra, men behöver parkering.
TRAFIK

• Trafikolyckor i korsningen längst till väst.
• Havsörnsvägen för stor och bred, uppmanar till
fortkörning.
• Linjer på Havsörnsvägen sänker inte hastigheter.

• Parkeringen vid Lidl känns också otrygg. Stor ödslig
parkering med få bilar som hg eller besökare inte får
använda. Sker mycket brott där.
• Basketplanen är otrygg, används inte för basket.
• Otryggt vid trevåningshusens parkeringar
• Korsningen vid järnvägen är otrygg
• Korsningen vid järnvägen är farlig, gör att vissa
flyttar ifrån Fagersjö
• Jag (man) känner mig trygg men jag känner folk som
inte vågar gå ner till Lidl själva när det blivit mörkt.
Jag brukar följa med dem.
• Jag (man) känner mig trygg men jag måste åka och
möta upp vänner i Högdalen för att de tycker att det
är otryggt att åka hit själva.
• Igenvuxen backe bakom bensinmacken är otrygg.
• Basketplanen är mörk och otrygg.
• Parken vid Skrattmåsvägen är mörk och känns
otrygg. När vattnet stiger går det inte att gå där.
• Skrattmåsvägen är läskig. Slutet på Fagersjö.
• Basketplanen är en plats för stulna mopeddelar och
droghandel. En otrygg plats.
• Läskigt bland villorna på Vildandsvägen, konstiga
bilar.
• Vägen vid basketplanen är mörk. Otrygg plats. Den
enda döda fläcken i Fagersjö är kring basketplanen.
• Sluttningen/gångvägen i centrala Fagersjö är otrygg,
ungdomar åker moped snabbt där, blir en baksida.
• Otryggt vid de temporära barackerna.
• Korsningen vid järnvägen är farlig, barnfamiljer
flyttar på grund av den.
• Vägen Hökarängen saknar på vissa sträckor gångväg
och är otrygg. Överfall har skett.
• Skogsområdet med galler avspärrat mot förskolan
känns otryggt.
• Lätt att gömma sig bakom skolan.
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• Det borde finnas staket vid skogen så att ingen kan
hoppa ut därifrån.
POLISER

• Poliser vid Lidls parkering stup i kvarten.
• Mycket poliser uppe på områden på backen.
MAGELUNGEN

• Magelungen är i behov av muddring.
• Den höga vattennivån i Magelungen gör just nu att
man inte kan gå längs hela stranden.
TILLGÄNGLIGHET OCH SKÖTSEL AV NATUR

• Dålig tillgänglighet i sluttningar, behöver ta omvägar
om man inte vill gå i branta backar.
• Skolan ligger fint, men det är igenväxt mot vattnet.
• Skogen på kullen i nordväst är oåtkomlig.
• Använder inte Fagersjöskogen, svårt att ta sig dit.
• Det gröna området längs Magelungen är dåligt skött,
kan tas vara på bättre.
• Hundrastgården är överfull av bajs. Det luktar
illa där.
BENSINSTATIONEN OCH LIDL, ÖSTRA INFARTEN

• Tråkig infart till Lidl – entré till Fagersjö.
• Bensinstationen är tråkig.
• Portar till en stadsdel ska kännas som en entré för
att vara positivt. Så känns det inte idag. Det måste
finnas välkomnande portar till Fagersjö.
• Bränder på parkeringen.
• Fotbollsplanen vid Lidl utnyttjas inte.
• Bilar som inte tillhör Lidl och dess kunder är parkerade långa perioder vid Lidl.
• Området kring Lidl är inte bra. Det är en onödigt
stor parkering. Det är inte belyst. Den skulle kunna
nyttjas bättre. Det händer en massa konstiga saker
där, till exempel knarkförsäljning.
• Jag vill ha fler affärer, inte bara Lidl

EJDERVÄGENS SLUT – ”KROKEN”

• ”Konsumbacken” (ner till Mötesplats Fagersjö) är för
stor och för bred.
• Ejdervägens slut, kroken, är helt meningslös. Leder
ingenstans och marken där är helt outnyttjad
• Ungdomarna rör sig kring punkthusen och
Ejdervägen. Inte så mycket vid Gräsandsvägen.
• Krokiga vägen till fritidsgården är onödig och har
dålig belysning.
FAGERSJÖ I FRAMTIDEN
BELYSNING

•
•
•
•
•
•

Trygghetsbelysning.
Mörkt i Fagersjö – dålig belysning.
Inga lampor på stigen till Lidl.
Det är mörkt vid vattnet.
Mer och bättre belysning i hela Fagersjö!
Gör en trappa eller belyst gångväg mellan busshållplatsen och Gräsandsvägen. En genväg idag som
används av många men svår att gå.
• Jag går inte ut när det är mörkt.
• Bättre och mer belysning i mörka delar av Fagersjö.
ÖVRIGT

• Sätt Fagersjö på kartan genom kultur eller utveckla
idrottsområdet vid Högdalstopparna.
• Mer folk på gatorna för att skapa trygghet och
säkerhet.
• Inget knark.
• Fler närpoliser så att det blir mindre bus.
• Dörrknapp för att öppna portdörrar, för funktionshindrade etc.
• Papperskorgar saknas i området.
• Under sommarhalvåret borde man driva vandrarhem
i skolan så att platsen runt skolan och ner till vattnet
blev mer nyttjad.
• Hoppas att Fagersjöskolan kan ha barn upp till
årskurs 9.

• Ni får inte ta bort något från oss i Fagersjö utan att
ge tillbaka. Det har hänt många gånger under åren
och vi som bor här får alltid betala ett pris.
• Det måste bli något bra av det nya!
LIDL

•
•
•
•

Utveckla Lidl.
Parkeringsplats vid Lidl är aldrig full.
Mer butiker vid Lidl.
Bygg ovanpå Lidl.

TRAFIK

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trafiksignaler vid entrén till Fagersjö.
Planskild korsning vid järnvägen.
Farthinder på Havsörnsvägen.
Farthinder utanför skolan.
30 km/h på Havsörnsvägen måste respekteras.
Gör något år Havsörnsvägen – den är bred och
byggd på 60-talet då bilen var i centrum. Bilister kör
alldeles för fort på denna väg. Farlig och tryggt att
promenera eller cykla. Ingen tydlig indelning.
Få håller hastigheten på Havsörnsvägen.
49:ans gångväg bör vara kvar som den är.
Trappor i sluttningar.
Gångväg med räcke i branta sluttningar.
Gångväg till mätpinnen samt p-platser där.
Bättre skyltning och mer lättillgänglig gång genom
skogen.
Det finns tre väldigt farliga korsningar i Fagersjö, det
behövs trafikljus.
Gångvägen från Lidl till sjön är mörk och smutsig.
Gör om Magelungsvägen till lokalgata.
Lokaltrafik.
Gångbro över till skogen.
Trappa i backen till bussarna.
Ny säker korsning.
Överfarten vid tåget är farlig. Tunnel eller bro
behövs.
Trafikljus vid korsningar på Magelungsvägen behövs.
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PARKERING

• Problematiskt att parkering är gratis på gatan och
kostar pengar på p-platser.
• Bygg inte mer nya parkeringar.
• Sänk ner parkeringsplatser under jord.
• Lidls parkering är slöseri med yta.
• Parkering i garage.
• Det finns ingen gästparkering.
• Parkeringsproblem redan i dagsläget, det är viktigt
att bygga in parkeringsmöjligheter för att undvika
framtida utökade problem.
• Sänk ner parkeringar under jord på gårdarna på
Ejdervägen.
KOLLEKTIVTRAFIK

• Snabb buss längs Magelungsvägen Älvsjö–Farsta
strand.
• En ”akuthållplats” behövs vid Maglungsvägen som
kan fungera när det är halt och bussen inte kan köra
in i Fagersjö. Vid oförutsedda händelser måste bussen
kunna stanna någonstans på Magelungsvägen.
• Servicebuss.
• Pendeltåg.
• Kan man inte gräva ner pendeltåget?
• Pendeltågsstation. Varför finns det ingen station där
idag? Det är enkelt att göra en station!
• Busshållplats.
• Tunnelbana.
• Bättre bussgata.
• Bussar med plats för fler barnvagnar/rullatorer.
• Tågstation i delen av Fagersjö som är nära Högdalen.
• Tätare bussturer.
• Busslinje Hökarängen–Fagersjö.
• Mer bussar.
• Bättre kommunikationer alla tider på dygnet, inte
bara rusningstid samt liten pensionärsbuss.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KULTUR OCH REKREATION

• Musik och teater.
• Teater och danslokal.

•

Båtklubb.
Uthyrning av kanoter vid vattnet.
Café vid fritidsgården.
Badplats.
Mötesplats för de som inte pratar svenska.
Återuppta tipspromenaden.
Gym och boulebana vid vattnet.
Öppen plats med bänkar.
Extra röjda utblickspunkter över vattnet
i Magelungen.
Förbättrad strand och utsiktsplats vid vattnet.
Restaurera sjön med fik, bad, naturupplevelser etc.
Utnyttja ängen och gör ett strandbad, rensa bort
vassen.
Lekplatsen som ligger otillgängligt vid Havsörnsvägen borde flyttas upp mot slänten där det känns
säkrare med höjdskillnaden att låta barnen leka.
Förbättra parken i förskolan.
Sittplatser med vindskydd.
Det behövs fler aktiviteter för barn och unga.
Parcourpark anpassad för små och stora barn.
Fritidsgård.
Koloniland.
Ny fotbollsplan för de som flyttar in på andra sidan
spåret.
Fotbollsplan i västra Fagersjö.
Större fotbollsplan.
Förbättrad park, ny utrustning för parken.
Saknas ett ställe där ungdomar kan vara. Ungdomar
är på Tuben i Farsta på fritiden (inte i Fagersjö).
Bättre ungdomsverksamhet.
Fritidsgårdar och förskolor behövs i takt med att nya
bostäder uppförs.
Ny festlokal i två våningar, inte i källaren.
Brygga och café vid vattnet.
Förr fungerade tvättstugan i centrum som en naturlig
mötesplats. Nu finns ingen sådan längre. Det behövs!
Nu har man inte koll på vilka som bor här längre.
Samlingspunkt saknas.

EKODUKT OCH ODLINGAR

• En ekodukt/planskild korsning som gör att man kan
promenera till Hökarängen skulle tillföra mycket.
• Ekodukt.
• Ekodukter för djuren som vandrar från syd till nord.
• Stadsodling i de centrala delarna där det i dagsläget
är en gångväg som är otrygg.
• Takodling och gröna balkonger.
• Ekodukt över spåret.
VATTEN OCH NATUR

• Sjön känns smutsig ej rensad.
• Extra röjda utblickspunkter över vattnet
i Magelungen.
• Bevara naturen och gör den mer tillgänglig.
• Att skogen inte används så frekvent är en kvalité, där
finns tystnad.
• Restaurering av sjön.
• Rensa sjön och tillflöden.
• Muddring av vass.
• Sjön måste förbättras så att man kan bada.
• Fler nyinflyttade barnfamiljer kommer att behöva
fler parker.
• Behåll gröna kilar, bilda ekopark syd med
Magelungen och skogen bevarade.
• Fixa Magelungen på riktigt.
• Badplats och skäligt vatten. Sjön har ett dubbelt syfte
– för människorna som bad och rekreation samt för
djuren och fågelskådarna.
• Studien kring ett nytt bad, inte bra hanterad.
Rensa sjön.
• Förbättra stranden runt hela sjön. Röj upp sly.
• Bebyggelse längs Magelungsvägen.
BYGG LÄNGS MAGELUNGSVÄGEN

•
•
•
•

Gör ett urbant stråklängs Magelungsvägen.
Bygg stadsmässigt längs Magelungsvägen med allé.
Känns inte roligt att bo längs Magelungsvägen.
Bra att bygga på icke-attraktiv mark längs
Magelungsvägen.
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• Få till ett stråk längs Magelungsvägen genom att
bygga kring den och sänka hastigheten på vägen.
• Bygg någon centrumvariant längs Magelungsvägen.
• Försiktigt med Fagersjöskogen men bygg gärna
utmed Magelungsvägen.
VAR OCH HUR SKA MAN BYGGA?

• Bygg helst inte i en dal, då får de boende igen sol.
• Om man bygger på höjden mellan Magelungsvägen
och järnvägen får de nyinflyttade väldigt fin utsikt
över Magelungen.
• Ta hänsyn till skuggning när man bygger nytt.
• Bygg inte bara lådor, arkitekturen är viktig.
• Bygg bort fulheten – bevara skönheten.
• Bygg utmed Magelungens strand inklusive service,
till exempel restauranger.
• Flytta Magelungsvägen tätare mot järnvägen i nordväst för att kunna bygga bostäder på kullen.
• Att skogen inte används så frekvent är en kvalité, där
finns tystnad.
• Skapa en helhet, sätt inte bara ut hus här och där.
• Bygg ihop mot Rågsved och Högdalen för att förbättra kopplingen.
• Bygg bättre förbindelse med Farsta strand och
Rågsved.
• Vi vill bygga utanför kartan.
• Röj upp Snösätra industriområde. Farligt avfall hanteras, utsläpp osv.
• Fundera över sambanden för grönområden och
gröna kilar innan de bebyggs, viktigt att veta vad
som behöver bevaras.
• Hanvedenkilen – behåll möjligheten för djur och
växter att sprida sig.
• Det får gärna byggas mer men det måste göras med
respekt för naturen och i harmoni med befintlig
bebyggelse.
• Vill ha fler bostäder utan att naturen försvinner.
• Idrotts/aktivitetsområde på höjden mellan
Magelungsvägen och järnvägen.
• För lite folk i området idag.

• Kanske kan radhusägarna bygga låga hus istället för
garagelängorna.
• Kan man bygga på befintliga hus?
• Jag vill ha blandad bebyggelse, nu är det uppdelat
och segregerat.
• Ta ner alla träd och bygg mer.
• Förtäta i första hand bygg bort skogen i andra hand.
• Folk vill inte bo nära pendeln.
• Vill bygga på höjden i entrén i väst.
• Bygg lite roliga entréhus som är välkomnande när
man kommer till Fagersjö.
• Jobba på ”portarna” in till Fagersjö. Västerifrån
via Magelungsvägen åker man igenom ett grustag
innan man kommer in till Fagersjö. Fagersjövägen
från Hökarängen är en mycket osäker vägkorsning
och tågkorsning. Infarten närmast Farsta från
Magelungsvägen in på Havsörnsvägen utgörs av två
gigantiska parkeringar. Här finns massa potential.
• Bygg hus på lekplatsen bakom biltvätten.
• Skolan borde ligga i mitten. Så att det är lika långt
för alla. Skolan ska inte bort men mer lampor behövs.
• Ny skola.
• 1 000 bostäder känns mycket.
• Fin ekbacke i öst med sittplatser, bygg inte hus
just där.
• Potential att bygga i ”kroken” på väg ned till
”Mötesplats Fagersjö”.
• Gör sedumtak på parkeringsgaragen vid radhusen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kemtvätt.
Bibliotek.
Gym.
Kiosk och post.
SL-butik för busskort.
Bygg en kiosk vid bensinstationen. En kiosk som har
öppet sent.
Livs 24/7.
Sushirestaurang.
Ett litet centrum räcker bra.
Stort centrum mellan skolan och vattnet.
Ett centrum med småbutiker – inget Farsta centrum.
Centrum med lägenheter vore bra, som i Farsta.
Ett torn med centrumbebyggelse vid skolan. Ett stort
centrum som Farsta C.
Skybar med sushi på taket på ett av de nya höghusen.
Hemköp.
Ett fint centrum som är belyst med café, restaurang.
Gärna en ICA. Ett bra centrum är viktigt för in
trycket. Handlar i Högdalen idag. Det tar ca 20–25
minuter att gå. Det är också mer upplyst vid Älvsjö
Torg. Där har man verkligen lyckats med förändringen.
Centrum får gärna skapas kring Lidl, pizzerian och
macken.
Fotvård önskas.
Butik med ”All världens mat”.
Centrum där det var tidigare.
Det finns otroligt många hundar i Fagersjö men inget
hunddagis.

CENTRUMBEBYGGELSE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bygg centrum mer centralt i Fagersjö.
Naturligt att bygga ett centrum vid Fagersjöskolan.
Bygg en entré till Fagersjö vid Lidl och biltvätten.
Bygg centrum vid Lidl och pizzerian nere vid infarten
till Fagersjö.
Vill ha en butik i mitten av Fagersjö.
Vårdcentral.
Centrumverksamhet vid ”Mötesplats Fagersjö”.
Blomsteraffär.
Konditori och restaurang.

BLANDA UPPLÅTELSEFORMER OCH HUSTYPER

•
•
•
•
•
•
•
•

Bra med både bostadsrätter och hyresrätter.
Vill ha fler småhus, inte bara lägenheter.
Låga hus.
Villor och radhus behövs fler.
Höga hus.
Blanda högre och lägre hus.
Blandade höjder på bostäder bakom Lidl.
Inga höga hus längs Magelungens strand,
max 4 våningar.
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• Låg bebyggelse nära vattnet, högre bebyggelse mot
Magelungsvägen.
• Flera hyresrätter 1–5 rok.
• Bygg större hyresrätter, fyror och femmor, många
tidigare har blivit ombildade.
• Bygg treor runt om i Fagersjö.
• Bostäder treor–fyror.
• Seniorbostäder.
• Ungdomsbostäder vid Lidl.
• Bygg fler lägenheter.
• Det behövs en bättre blandning på upplåtelseformer,
hyresrätter och bostadsrätter, nu är det en stor andel
hyresrätter.
ARBETSPLATSER

• Typ av verksamhet.
• Fotvård.
• En butik med all världens mat skulle vara väldigt bra
i Fagersjö, ha den i närheten av en plats där många
passerar.
• Öppna en matbutik med fokus på kvalité inte bara
billig mat.
• Vi behöver ett postombud i Fagersjö för att kunna
hämta ut paket.
• Kiosker.
• Café.
• Frisör.
• Hantverk.
• Skulle behövas lokala och personliga butiker.
• Kulturjobb kan finnas i Fagersjö.
• Kulturskolan skulle kunna fungera som en bra
dragare.
• En kulturskola skulle vara bra.
• Jag vill gärna jobba på restaurang. Vill öppna en bra
vegansk restaurang.
• En nischad restaurang kan locka till sig personer från
andra platser, större upptagningsområde.
• Starta en restaurangskola.
• Många cyklar i Fagersjö, cykelbutik/reparatör vore bra.

• Skapa en universitetsannex/ filial till KTH eller
Stockholms Universitet mellan Snösätra och Fagersjö.
Inriktning miljö/natur.
• Hunddagis och bättre rastgårdar.
• Satsa så mycket som möjligt på lokala butiker.
• Kontorshotell för nischade grupper.
• Det finns plats för ett litet centrum längs
Magelungsvägen.
• Vill jobba på kontor, det finns inte kontor i Fagersjö.
• Ta reda på varför textilverksamheten stängdes ned.
• Varför flyttade ventilationsfirman Birkert?
STRATEGI

• En kritisk massa av invånare (10 000).
• Behöver fler personer, större massa och köpunderlag
• Attrahera de som vill åt/uppskattar naturen:
arkitekter etc.
• Höj medelinkomsten i Fagersjö – större möjlighet att
caféer går runt.
• Lidl används av många, även utanför Fagersjö, jobba
på potentialen vid Lidl-området.
• Radhus med tre olika butiker i skulle vara bra
• Fagersjö behöver få bättre rykte.
• Finns ingen fungerande mötesplats, mötesplats
Fagersjö används inte som det var tänkt.
KOMMUNIKATIONER

•
•
•
•
•
•
•

Busslinje.
Pendeltågsstation med centrum i närheten.
Närbuss till Hökarängen.
Buss 167 behöver gå, även dagtid.
Tillförlitliga bussar.
Behövs bättre pendlingsmöjligheter.
Utan bil kan man ej klara sig i Fagersjö idag.

LOKALER

• Det finns en tom lokal vid Skrakgränd 7.
• Låga hyror i vissa lokaler kan möjliggöra för
aktiviteter som inte kan betala lika mycket.

• Lokaler behövs.
• Lokaler där folk kan vara alla tider på dygnet.
• Lokaler för kulturarbetare där det finns över
nattningsmöjligheter.
• Det behövs lokaler för ungdomar, både yngre
och äldre.
• Billiga hyror för lokaler som behövs; cykelreparatör.
JOBBA I FAGERSJÖ

• Det finns inga jobb i Fagersjö – alltså vill vi inte
jobba här i framtiden.
• Jag vill jobba i Fagersjö men kan inte det idag.
• Jag vill ha restid till jobbet, vill inte jobba i Fagersjö.
RESMÖNSTER – HUR RESER DU IDAG?
GÅNG OCH CYKEL

•
•
•
•
•
•

Promenerar längs vattnet.
Promenerar norrut via stigen i skogen.
Går från Rågsved via kolonilotterna.
Går promenadvägen från Fagersjö till Farsta.
Går mellan Lidl och fritidsgården.
Går till Högdalen längs bilvägen, finns ingen bättre
gångväg.
• Promenerar runt vid alla fina villor.
• Dålig korsning vid järnvägen – resulterar i att man
inte går där.
• Cykel från Farsta.
KOLLEKTIVT

• Buss från Farsta.
• Buss till Högdalen.
• Bättre kollektivtrafik är viktigt.
BIL

• Bil från Farsta till Fagersjö.
• Bil från Rågsved till Fagersjö.
• Finns ej tillräckligt med parkering, särskilt
för besökare.
• Åker väldigt lite med bil men har en bil.
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Digitala synpunkter – Öppet hus
Nedan återfinns alla synpunkter som lämnats digitalt under öppet hus
TRAFIK

• Drastiskt förbättra kollektivtrafiken i Fagersjö! Vi
behöver tätare turer, avsevärt bättre åtkomst till pendeltåg hela dagen samt att SL säkerställer att trafiken
fungerar även om det snöar. Inget har blivit bättre
på 40 år!!! Vi boende i Fagersjö, har inget alternativ
till busstrafiken när den inte fungerar utan vi måste
gå till Högdalen eller Farsta i snödrivor, ur och skur,
svårt för gamla och föräldrar med barnvagnar.
• Satsa på lokal busstrafik, i Fagersjö, med de röda
små bussar som idag trafikerar olika ställen i
söderort.
• Övergångsställe vid hållplatsen Skrakgränd, vid
gångvägen bakom pizzerian vid macken, mot Lidl.
De flesta som bor på Ejdervägen och Gräsandsvägen
går gångvägen från trapporna och måste därför
passera över gatan för att nå Lidl, det gäller även de
som går av bussen från Farsta och behöver passera
över gatan.
• Tycker också att det är konstigt att man spränger en
dyr tunnel för att transportera tåg mellan Skarpnäck
och Högdalen, i stället för att lägga spårförbindelse
mellan ändstationerna som också kunde ha utnyttjats för persontrafik till och från Fagersjö. Detta
hade kunnat uppnå två syften, att flytta tåg och
människor.
• Vad har kommunikationer med bebyggelse att göra,
dagens kommunikationer är under all kritik, dålig
turtäthet samt att fattas en chaufför så drar man in
165, samt att den går till Farsta strand, att det skall
vara 10-minuterstrafik under högtid.

• Man har planer på att bygga en tunnelbana till
Fagersjö, vilket är positivt. Men sträckningen bör vara
Örby-Högdalen-Fagersjö-Farsta-Sköndal-Skarpnäck,
både Farsta och Högdalen har många busslinjer som
passerar mellan dessa stationer. Högdalen att man
bygger en ny entré i riktning mot Bandhagen. Farsta
att man bygger en ny entré där tunnelbanan går
under Larsbodavägen.
• Upp- och nergång till tunnelbanan i Fagersjö: mitt
emot den tänkta fritids i närheten av gångvägen
under Havsörnsvägen samt i slutet av Fagersjövägen
där den möter Havsörnsvägen och Vildandsvägen.
Det ligger 2 dagis i närheten.
• När det snöar är det stora problem för bussarna,
tycker att man ska utreda en ny sträckning, gör om
Fagersjövägen mellan Magelungsvägen och Vildandsvägen till bussgata och att man sedan bygger en
parallellgata till Magelungsvägen fram till rödljusen
vid Havsörnsvägen med ett antal hållplatser.
• Ordna en tillfällig busshållplats på Magelungsvägen
vintertid så man slipper gå till Farsta/Högdalen vid
snökaos.
• Bredda p-platserna på Ejdervägen
• Man måste bygga en lokalgata. Skall man bygga
någon gata mellan Havsörnsvägen och Ytterö? Det
finns en gångväg som bör förbli en gångväg. Hur
nära ifrån Farsta ishall får man inte bygga.
• Kanske dags för stadsdelen att fundera på tidigare
plan att leda Magelungsvägen längs järnvägen?

HAVSÖRNSVÄGEN

Föreningen Fagersjö Trädgårdsstad lämnade in en förstudie från Funkia Arkitektur & Trädgård (2007) med
förslag på hur Havsörnsvägen skulle kunna utformas
för att sänka hastigheterna och så in mer grönska i
vägrummet. Förstudien lämnade följande förslag på
Havsörnsvägen:
• En enkelsidig trädrad längs vägens norra sida samt
breddade gång och cykelbanor minskar körbanans
bredd och kommer på så vis att sänka hastigheten.
• På vägens bredaste avsnitt vid centrum planteras en
trädrad i mitten av gatan och rondellen ovanför samt
refugerna nedanför görs gröna.
• De idag anonyma entréerna till området kan för
stärkas med stora solitärträd och fartsänkande
markbeläggning får bilisten att direkt känna
gränsen in till området.
• Fartsänkande markbeläggning vid alla övergångsställen och korsningar.
MAGELUNGEN

• Sjöns kvalitet är viktig då bostäderna inte blir
attraktiva om sjön är en dypöl.
BEBYGGELSE

• Inte förtäta utan bygga utåt mot Farsta och
Högdalen.
• Att man bygger i närheten av busshållplats
Skrakgränd i riktning mot Farsta. Man bör bredda
Skrakgränd så man kan tvärparkera på gatan.
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• Att man inte ska bygga ettor utan att man bygger
treor och fyror som kompisar kan dela på, samt att
barnen får egna rum.
• Vill inte att man bygger bostäder mellan Ejdervägen
och gräsandsvägen där det är gräsmatta och gångväg
samt skogsslänten.
• Det behövs mer blandad bebyggelse! Inte bara nya
hyresrätter, befolkningen behöver blandad mer!
• Bygg bostäder längs med Magelungsvägen.
• Om man bygger en väg mellan Ejdervägen och Vild
andsvägen och fortsätter att bygga med beaktande
av strandskyddet i riktning mot slutet av Skrakgränd
och kallar stumpen för Kungsörnsstrand och med
höjdskillnad på minst 2 meter från sjön Magelungen i dagens nivå, med hänsyn till att vattennivån
kommer att stiga, det är parkmark idag men skall
vi bygga så måste vi bygga på parkmark. Några
punkthus skulle få plats. Bygger man bör namnet
sluta på strand och ett fågelnamn som inte redan
finns i området.
• Att inte bygga där skogen och naturen finns. Att
bygga längs Magelungsvägen är ok från Farsta till
Lidl men sedan bör det inte byggas längre längs
Magelungsvägen då det försvinner för mycket skog
och grönska.
• Om det ska byggas nytt, bygg mot Farsta istället för
mot Högdalen. De ytterst få smala kilar av grönska som finns kvar längs Magelungsvägen behövs.
Sträckan mellan Fagersjö och Farsta gård är betydligt mer lämpad att bygga på. Byggs det fler bostäder
så behövs skola och fritidsverksamhet också byggas
ut samt kommunikationer, parkeringar, lekparker.
Tänk på att placera huskropparna så att det fort
farande finns lite grönområden kvar runt husen.
• Sambandet Högdalen Farsta. Märkligt att man nu
vill bygga ett ställverk i Snösätra vilket gör det ännu
otrevligare att promenera till Högdalen och omintetgör möjligheterna att bygga samman stadsdelar. Det
kommer förstärka känslan att Fagersjö är en utpost
inklämt mellan sunkiga industriområden.

• Bygg ihop med Farsta och att vi får ett gångstråk
utmed Magelungen hela vägen från Snösätra. Pendel
tågsstation och säker skolväg till Rågsvedsskolan.
Lämna grönytor mellan husen – bygg gärna lite
högre hus som tar mindre markyta.
• Kan man bygga mellan Lidl och Ytterö? Med hänsyn
till pendeltåg och Magelungsvägen samt strandskydd, finns det några fornlämningar i området?
• Om man bygger hur högt kan man då bygga, för att
smälta in bör husen byggas i trä.
• Generellt bör man markera ut på kartan här kan
man inte bygga beroende på gällande regler/lagar.

• Städa på baksidan Ejdervägen ner mot Magelungsvägen, det ligger all möjlig bråte så som möbler och
div annat.
• Ta bort persiennerna i tvättstugan, obehagligt att
vistas där med främmande personer då persiennerna
är neddragna och ser inte så trevligt ut då det är
trasiga.
• Att försöka fixa så det ser bra ut och fint.
• Ta bort klädinsamlingslådan vid återvinningshuset
då den har brunnit i den, då ungdomar roar sig med
att kasta ner smällare
• Att man åtgärdar utsläpp av skitlukten som finns i
hundrastgården.

FAGERSJÖSKOGEN OCH NATUR

• Bevara naturen, bygg längs vägar och gör motorled
till stadsgata.
• Snälla låt vår lilla gröna sträng längs Magelungs
vägen från Lidl till Skrattmåsvägen vara kvar!
• Inte ta bort grönområden, utan snarare snygga
upp de som är fulla av skräp och förbättra vatten
kvaliteten i Magelungen samt säkerställa att vilken
mot Rågsved ej växer igen.

CENTRUM

SKOLA OCH FÖRSKOLA

LOKALER

• Riva paviljongen som inhyser förskolan Ejdern och
bygga en förskola som är avsedd för verksamheten,
nuvarande förskola är ett provisorium.
• Det kommer att finnas betydligt fler elever i Fagersjö
skolan vilket leder till fler fritidsplatser i området än
idag. Det finns en gångväg under Havsörnsvägen
bygg ett fritidshus på jämna sidan.

• Festlokal, som inte ligger i anslutning till bostads
husen, att hyra vid privata fester och samman
komster (hade vi förr).
• Rum att hyra, av Familjebostäder, när långväga
gäster kommer på besök.

SKÖTSEL

• Rensa buskarna vid trappan mot Ejdervägen!
Buskarna skulle behövas ansas ordentligt och det
behövs städas, rensas och tas bort åratals av bråte
och nerfallna grenar i buskaget. I övrigt rensas sly
undan nära bebyggelsen men det skulle behövas en
rejäl översyn av borttagande av gamla träd i skogen
nära husen.

• Satsa på ett centrum med butiker i anslutning till
Lidl nära Magelungsvägen så att kundunderlaget kan
säkras.
• Att man ska försöka få hit post och paket, tips och
V75 i området.
• Gärna något butik/café/postombud för att få mer liv
fler timmar om dygnet.

TRYGGHET

• Något som är en större fråga är ju tryggheten i
området, det åker ju polis kontinuerligt men vi har
också stora gäng som drar ner i området och kastar
smällare då i klädåtervinningen så den började
brinna och brandkår tillkallades de har också
sparkat på bilar och hotat boende, vet ej om dessa
bor i området.
• Också viktigt att se över belysningen, idag är det
mörkt på många platser.

48

Bilaga – Bygg ditt Fagersjö

Digital prioriteringsövning

I den digitala versionen av öppet hus fanns möjlighet att
prioritera vad som är viktigast i Fagersjö. Nedan visas
det sammanställda resultatet från de digitala synpunkterna.

VAD ÄR VIKTIGAST NÄRA DIN BOSTAD?
DIGITALA SYNPUNKTER (antal röster)
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Kollaktivtrafik

Parkering

Lekplats
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VAD ÄR VIKTIGAST ATT SATSA PÅ I FAGERSJÖ?
DIGITALA SYNPUNKTER (antal röster)

VILKA STRÅK ÄR VIKTIGAST ATT SATSA PÅ?
DIGITALA SYNPUNKTER (antal röster)

Bättre kollektivtrafik
Bevara Fagersjöskogen i sin helhet

Kopplingen till Fasrta

Grönare gårdar
Nya bostäder

Kopplingen till Högdalen

Mer handel och service
Bättre parker

Gångstråket längs vattnet

Fler/bättre mötesplatser
Bättre skola/förskola
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Skriftliga synpunkter – Öppet hus
Nedan återfinns alla synpunkter som lämnats skriftligt på plats
under öppet hus
BEBYGGELSE

• Ingen ”förtätning” på Skrakgränd. Hur ska befintliga
hus klara den borrning i berget som måste till när
inte husen pallade för stormen som var 1968–1969?
• Inte bygga i slänten nedanför Skrakgränd 1.
• Bygga: gärna lite, vet inte var.
• Det finns även tillgänglig mark (inte så stor) mellan
Havsörnsvägen och Fagersjövägen, som ev går att
utnyttja med lägre fastigheter.
• Bygg olika hustyper från Havsörnsvägen till Farsta
näsvägen, som är prioriterade för barnfamiljer i
första hand, det är skönt med det gröna som finns
nära. Men även service och P-platser.
• Bygg över spåret.
• Inte bygga i slänten nedanför Skrakgränd 1.
• Bebygg området mellan Havsörnsvägen och Farstanäsvägen läng Magelungsvägen med olika hustyper
och service. Bättre bussförbindelser borde då kunna
uppföras, som alltid har varit dålig för oss boende
utan bil.
• Jättebra område att bygga på, (mycket!) är ”öde
området” efter Fagersjö mot Farsta. Där får det plats
med massor av bostäder!
• Viktigt att bebyggelsen fortsätter vara blandad så att
det blir en blandad befolkning.
• Att bygga lite fler bostäder runt om i Fagersjö, gärna
högre hus. Det vore bra ifall Magelungsvägen blir
bebyggd mellan Fagersjö och Högdalen. Detta för
mer service, buss och pendeltåg går oftare, samt för
tryggheten.
• Ej hus på baksidan av Ejdervägen (ojämna nummer)

• Gärna fler bostäder utmed Magelungsvägen, mot
Farsta och Högdalen.
• Hus längs Magelungsvägen mot Farsta bör vara
höghus med genomsläpp av ljus och natur emellan
likt skrakgränd. Havsörnstorget parkeringar
under husen.
• Mot Snösätra bör man följa arkitekturen på de
nybyggda husen (ByggVesta)/alternativt hyresradhus
• Inbjudande infarter/utfarter till Fagersjö.
• Bygg gärna ihop längs Magelungsvägen men båda
riktningarna, sammankoppla Fagersjö med både
Farsta och Högdalen.
• Ej förtätning bygg gärna utefter Magelungsvägen
mot Farsta.
• Ej hus på baksidan av Ejdervägen (ojämna nummer).
FAGERSJÖSKOGEN OCH NATUR

• Bygg absolut inte i Fagersjöskogen (som ungdomarna
vill). Gör den till EKO-område/naturreservat istället!
(om den inte redan är det!)
• Inte bygga i Fagersjöskogen.
• Behåll Fagersjöskogen kanske en bro för djuren.
• Att man ska göra naturreservat av skogen ASAP.
• Att inte bygga i Fagersjöskogen.
• Tillgängliggörande av skogen och stigar.
• Värna de gröna områdena, som strandpromenaden
(skogsdungarna), Fagersjöskogen, Farstanäset,
parken.
• Gällande dagvattenhanteringen i Fagersjö, befintlig
och nyomlagd, transportera vattnet i diken och ta
bort befintliga rör. Trevligt med synligt rinnande och

ett bra sätt att rena vattnet och få vattentillförseln
under längre tid.
• Bevara så mycket grönområde det går, det är en stor
anledning till varför man väljer att bo i Fagersjö.
Istället för en extra lekplats kan man bygga trädkojor
och så i skogen som bjuder in till spontanlek och
naturupplevelser.
• Snälla rör inte grönområdena, det är därför man
gärna vill bo här.
TRAFIK

• Bra med byggnation längs Magelungsvägen förutsatt
att blir en stadsgata med max 40 km/h.
• Att man ska bygga någon form av övergångar för
gång- och cykel även de livsfarliga järnvägsspåren
• Bättre kollektivtrafik inkl pendeltågsstation.
• Bättre koppling till Hökarängen.
• Viktigt att utöka kollektivtrafiken, till exempel. Till
Älvsjö även utanför rusningstid, under rusningstid.
• Det kan också bli bättre med tätare bussturer, samt
även på kvällstid efter 19.00. Helst genast nu men
borde bli i framtiden.
• Övergångar till Fagersjöskogen över vägen och
järnvägen.
• Tätare kollektivtrafik.
• Pendeltågsstation.
• Pendeltågsstation med centrum vid Snösätrasvackan.
• Att bussarna går oftare när det är snö och inte
omvägar.
• Förtätade turer. Busslinje längs Magelungsvägen.
• Gärna pendeltågsstation och tätare bussförbindelser.
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MAGELUNGEN

• Gör Magelungen till en sjö igen!
• Förbättrad strandpromenad och en ren sjö.
• Att man ska beakta strandskyddet när man bygger
efter Magelungsvägen.
• Magelungsvägen ger ro och promenerar ofta längs
stranden, lätt att gå alla årstider fast jag är
reumatiker.
• Strandpromenad med brygga till Farsta.
• Rensning och rening av Magelungen återskapa flödet
ner mot Snösätra strandpromenaden.
SENIORBOENDE

• Önskvärt med serviceboende/seniorboende.
• Atriumhus, likt Kryddgränd i Hökis, vid Lidl sjön
med seniorbostäder åt de äldre så att de slipper
lämna Fagersjö pga ålder, rörelseförmåga.
• Seniorhuset bör även innehålla service i botten.
Apotek, fotvård, vårdcentral (distriktssköterska)
kiosk, frisör och husmanskostrestaurang med
matsal, odlingsbar tomt utanför, gemensamhetslokal.
SKOLA OCH FÖRSKOLA

• Bygg en permanent förskolebyggnad med fem avdelningar intill skogen och sjön (förskolan Ejdern).
• Skolan tar över Ejderns lokaler.
• Bygg ut skolan så den är F–9 med någon inriktining.
• Kommunala förskolorna borde ha olika inriktningar,
Ur och Skur, Montessori.
CENTRUM

• Gärna en pressbyrå, som säljer tidningar, SL-biljetter
med mera.
• Fler serviceplatser, konkurrensutsättning av Lidl.
Service måste vara lättillgängligt från Magelungs
vägen så det blir attraktivt för förbipasserande.
• Café vid infarten vid Lidl, Havsörnsvägen.

ÖVRIGT

• Älskar Fagersjö! Flyttade hit 2012 och vill aldrig
flytta här ifrån.
• Det jag gillar är att det är tryggt och vackert, härliga
stora träd och fina promenadvägar.
• Trevliga grannar!
• Det skulle kännas bättre för oss Fagersjöbor om vi
fick en bättre anknytning till vår stadsdel, Farsta som
vi tillhör. Det är inte bra att känna oss utanför här i
”ödemarken”. Vi vill bli Farstabor på riktigt.
• Bra med workshopstillfällena och vernissagen,
viktigt med medborgardeltagande.
• Även viktigt på att inte ta citat ur sina sammanhang
när de sedan presenteras så att det inte blir en fel/
missförståelse kring vad som har sagts.
• Mer kultur.
• Även väldigt bra med mötesplatsen.
• Jag tycker att det är toppen att det samlas in synpunkter och idéer via fem workshops med olika
målgrupper. Det känns och jag hoppas att ni fått så
mycket input från oss boende i Fagersjö så att det
finns bra med underlag att förbättra vårt Fagersjö.
• Skulle vara bra att bygga en ny festlokal, den som
finns på Skrakgränd 7 i källaren är obekväm och
dessutom kommer alltid en kille som inte står som
hyresvärd till lokalen, hotar att inte hyra ut den
om vi vill inte acceptera att sluta klockan 8.00 PM.
Ibland hyr han ut till två personer samma dag, skulle
vara bra att byta ut den nuvarande hyresvärden till
lokalen.
• Gärna mysiga utebord och bänkar för att fika och
umgås utmed baksidan på Ejdervägen (ojämna
nummer).
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