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Introduktion

I projektet ”Bygg ditt Fagersjö” har Familjebostäder och Stockholms stad tillsammans med 
fagersjöborna undersökt hur området kan växa med fler bostäder och service. Fagersjö-
borna har identifierat platser som de tycker är möjliga att bebygga med bostäder och service. 

Uppdrag
Familjebostäder fick hösten 2017 i uppdrag från 
stadslednings kontoret vid Stockholms stad att genomföra 
ett demokratiprojekt för att öka boendeinflytande i Fagersjö 
kring kommande stadsutveckling. I projektet ”Bygg ditt 
Fagersjö” har Familjebostäder och Stockholms stad tillsam
mans med fagersjöborna undersökt hur området kan växa 
med fler bostäder och service. Fagersjö borna har identifierat 
platser de tycker är möjliga att bebygga med bostäder och 
service. Kunskaper och synpunkter som finns lokalt är vikti
ga för det kommande utvecklingsarbetet i Fagersjö då det ger 
bra vägledning om vilka platser som är viktiga att utveckla 
och vilka som bör bevaras.

Stockholms stad har som mål att bygga 140 000 
bostäder fram till 2030. Familjebostäder är en stor fastig
hetsägare och byggaktör en viktig aktör i det arbetet. 
Både Stockholms stad och Familjebostäder arbetar för 
att stärka Fagersjö och ”Bygg ditt Fagersjö” ett sätt att 
ta reda på hur det kan ske på bästa sätt. Kommuner 
har planmonopol i Sverige, vilket i Stockholms fall 
 betyder att det är Stockholms stad som tar fram planer 
för utveckling i Stockholms kommun, och därmed även 
Fagersjö. Stockholms stad, genom exploateringskontoret, 
äger stor del av den obebyggda marken i Fagersjö. 

Familjebostäder är en aktiv hyresvärd i Fagersjö som 
sedan många år äger och förvaltar ett stort antal hyres
rätter i Fagersjö. Som ett av stadens allmännyttiga 
bostadsbolag har Familjebostäder ett särskilt ansvar 
för att långsiktigt arbeta för att utveckla ytterstaden. 
Familje bostäders kunskap om Fagersjö och kontakt med 
egna hyresgäster och föreningar i området ger en bra 
möjlighet att nå ut och kommunicera med de boende 
genom redan upparbetade kanaler. 

Genom att Stockholms stad och Familjebostäder har 
samarbetat i denna dialog har vi kunnat ta ett helhets
grepp. Det samlade materialet från dialogen har kunnat 
förankras hos de olika förvaltningarna inom Stockholms 
stad och hos Familjebostäder. 

Planering och mål
Stockholms stads planer  
och mål för Fagersjö

I översiktsplan för Stockholm, laga kraft 23 mars 2018, 
beskrivs att det finns stora möjligheter för fler bostäder i 
Fagersjö i anslutning till befintlig bebyggelse samt längs 
Magelungsvägen. Kopplingarna bör utvecklas inom Fagersjö 
samt till omkringliggande stadsdelar och målpunkter. 
 Särskilt viktigt är det att utveckla det  prioriterade  strategiska 

sambandet till Farsta, vilket är ett av tio utpekade strate
giska samband i översiktsplanen. Det kan ske genom 
tillkommande bostäder, en omvandling av Magelungsvägen 
till ett urbant stråk och utveckling av ett rekreationsstråk 
 utmed stranden, men behöver utredas vidare innan beslut. 
Genom förbättrade kopplingar inom  Fagersjö och till andra 
stadsdelar kan den sociala hållbar heten stärkas, tryggare 
och säkrare miljöer skapas liksom bättre förutsättningar för 
handel och service. Kollektiv trafiken till området behöver 
förbättras och en pendeltågsstation skulle vara positivt. 
Under 2018 är sambandet FagersjöFarsta särskilt utpekat i 
stadens budget som ett av tre prioriterade samband.

Genom ”Bygg ditt Fagersjö” har boende och verk
samma i Fagersjö berättat om vilka behov som finns och 
framfört sina idéer för hur Fagersjö kan utvecklas. 

Familjebostäders mål

Familjebostäder vill utveckla Fagersjö och ser en potential 
i att bygga fler bostäder här. Genom nära samarbete med 
föreningar i området vet Familjebostäder att många trivs 
i området samtidigt som man också uttrycker en önskan 
om utveckling av platsen. Dialogen med de boende ger 
 ovärderlig kunskap kring hur området kan utvecklas. 

Familjebostäder vill:
• skapa delaktighet hos fagersjöborna,
•  samla in viktiga och värdefulla synpunkter från boende 

och verksamma i området,
•  öka förståelsen för stadens och Familjebostäders planer 

för fler bostäder i Fagersjö,
• öka acceptansen för nyproduktion i Fagersjö.
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Figur 1 Fagersjö i Översiktsplan för Stockholms stad
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Tillvägagångssätt

Workshop med  
fokusgrupper
Fokusgrupperna

•   Varje workshop genomfördes med representanter från 
Stockholms stad och Familjebostäder tillsammans med 
workshopledare från Evidens.

Inbjudan

•   Alla boende i Fagersjö fick en inbjudan per post. Dess
utom sattes information upp i trappuppgångar och på 
anslagstavlor. Vid två tillfällen delades även inbjudan 
ut på plats i Fagersjö. Inbjudan fanns även tillgänglig 
på sociala medier och på Familjebostäders hemsida. 
Det fanns även en inbjudan i ”Hallå Stockholmare” 
samt en artikel i en lokaltidning. Fagersjöborna fick 
sedan anmäla sig till något av workshopstillfällena.

•   43 personer uppdelat på fem olika grupper har deltagit 
i arbetet – pensionärer, personer verksamma i området, 
ungdomar, vuxna med barn under 15 samt vuxna med 

barn över 15 eller utan barn. Workshopsarbetet ägde 
rum på Havörnsgränd 6–8, ”Mötesplats  Fagersjö”. 
Varje grupp har träffats vid varsitt tillfälle under  
hösten 2017.

Våra workshops bestod av två delar:
1.     Platser i Fagersjö och prioritering  

   Deltagarna fick svara på olika frågor kring vad de 
uppskattar och inte uppskattar i sitt område samt vad 
de önskar för framtiden. De fick även ranka det som är 
viktigast för dem i framtidens Fagersjö.

2.   Fysisk 3D-modell 
 Deltagarna resonerade kring Fagersjös utveckling runt 
en 3Dmodell. De markerade ut platser som är positiva 
och negativa enligt dem idag samt platser som skulle 
kunna lämpa sig för bostäder och service i framtiden. 
Detta gjordes i två steg. I det första placerade gruppen 
gemensamt ut 1 000 lägenheter, och i det andra fick 
de öka eller minska antalet huskroppar med utgångs
punkt i deras första förslag.
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Under hösten 2017 hölls en boendedialog kring Fagersjös utveckling i workshopsformat. För att möjlig-
göra för flera grupper att delta hölls workshops för grupper indelade efter ålder och livssituation.  
Grupperna var: Ungdomar, pensionärer, verksamma i Fagersjö, vuxna med barn under 15 år och 
vuxna med barn över 15 år eller utan barn. För att snabbt skapa engagemang och på ett lättillgängligt 
sätt få reda på var fagersjöborna vill se ny bebyggelse användes en stor modell över Fagersjö. Här fick 
deltagarna med hjälp av klossar placera ut byggnader där de ville se nya bostäder och service. 



Vernissage

•   Workshopsarbetet ”Bygg ditt Fagersjö” avslutades 
12 december 2017 med en utställning där resultatet 
presen terades. Alla workshopdeltagare samt represen
tanter från Familjebostäder och Stockholms stad var 
inbjudna att ta del av resultatet från de fem gruppar
betena.

Öppet hus

•   Mellan vernissagen den 12 december 2017 och 
31 januari 2018 fanns det möjlighet för allmänheten att 
lämna synpunkter digitalt. Det fanns också möjlighet 
att besöka utställningen och se de inkomna förslagen 
och lämna synpunkter under fyra tillfällen i januari 
2018. Torsdagen den 18 januari klockan 14–16, lör
dagen den 20 januari klockan 11–15, tisdagen den 23 
januari klockan 18–20 och torsdagen den 25 januari 
klockan 18–20. 

Vad händer med det insamlade materialet?

•   Familjebostäder kommer använda underlaget i sitt 
fortsatta arbete med utveckling av befintliga och nya 
fastigheter samt för att i samarbete med Stockholms 
stad förbättra området.

•   Stockholms stad kommer använda resultatet från 
dialogerna både som kunskapsunderlag i den fortsatta 
planeringen av Fagersjö samt för upprustningar eller 
åtgärder som görs av kommunen. Underlaget kommer 
även att användas i utveckling av ny bebyggelse som 
sker i samarbete med olika byggaktörer i Fagersjö. 

ANSVARSFÖRDELNING I FAGERSJÖ
STOCKHOLMS STADS FÖRVALTNINGAR

Trafikkontoret:  
Gator, parkering på gatumark, belysning på 
gatumark med mera.

Farsta stadsdelsförvaltning:  
Skötsel av parker, förskolor, fritids, verksam
heten på Mötesplats Fagersjö.

Utbildningsförvaltningen:  
Fagersjöskolan.

Stadsbyggnadskontoret: 
Stadsplanering, detaljplaner, bygglov.

Exploateringskontoret: 
Stockholms stads markägare. Förvaltning, 
utveckling och exploatering av stadens mark 
för bostäder och företagsområden. Försäljning 
eller upplåtelse av mark med tomträtt och 
arrende. Investeringar i allmänna platser inom 
exploateringsområden. 

Miljöförvaltningen: 
Lokalt åtgärdsprogram för Magelungen. 

Familjebostäder:  
Största bostadsaktören i Fagersjö. Förvaltar 
733 hyresrätter, ansvarig för förvaltning, 
skötsel, belysning osv på egen mark, äger 
byggnaden för Mötesplats Fagersjö. Är ett av 
Stockholms stads kommunala bostadsbolag. 

ANDRA VIKTIGA AKTÖRER:

SL: 
Driver kollektivtrafiken i Stockholm.

Trafikförvaltningen: 
En del av Stockholms läns landsting (SLL) som 
planerar kollektivtrafiken i Stockholm.
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1. Norra entrén till Fagersjö
2.  Södra entrén till Fagersjö
3.  Mötesplats Fagersjö
4.  Busshållplats
5.  Förskola
6.  Fagersjöskolan
7.  Fotbollsplan
8.  Basketbollplan
9.  Lidl
10. Modulbostäder
11. Väg mot Farsta
12. Väg mot Hökarängen
13. Järnvägskorsning
14.    Höjden mellan Magelungs vägen 

och järnvägen
15. Väg mot Högdalen/Rågsved
16. Måsen
17. Blåsippebacken
18. Gångvägen vid Ejdervägen
19. Parken vid Skrattmåsvägen

 Järnvägsspår
 Strandskyddszon

  Strandpromenad/ 
 promenadstråk

       Befintlig byggnad 

Karta över Fagersjö med olika platser utmarkerade
Hänvisning till platser i Fagersjö sker genom hela rapporten i parentes. ex. järnvägskorsningen (13).

Platser i Fagersjö
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Resultat från workshops

Uppgifter under 
workshops 
Uppgift 1:   Positiva och negativa platser
Uppgift 2: Prioriteringsövning
Uppgift 3: Saknas/önskas i Fagersjö
Uppgift 4: Bebyggelseförslag
 Övning 1: 1 000 lägenheter
 Övning 2: Fritt antal lägenheter 
Uppgift 5: Fagersjö med tre ord

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 – dåliga eller negativa platser
•   röd med en blå markering på – otrygga platser

I följande del återfinns en sammanfattning av resultatet, 
resultatet visar alltså vilka olika synpunkter som kom 
fram under de fem olika workshoptillfällena sammanta
get. Workshopsdeltagarnas upplevelser är presenterade i 
två delar: en positiv och en negativ.
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I avsnittet resultat från workshops presenteras resultaten av de fem olika uppgifterna som genom-
fördes vid varje workshoptillfälle. Den första övningen relaterar till hur olika platser uppfattas idag. 
De resterande övningarna har sitt fokus i Fagersjös framtida utveckling. Deltagarna fick skriva en 
önskelista, prioritera vad som är viktigt och bygga Fagersjös framtida utveckling. 



Befintlig byggnad
Positiva platser

Strandskyddszon
Järnvägsspår

Fagersjöskogen

Magelungen

M
agelungsvägen

Havsörnsvägen

Platser som enligt workshopsdeltagarna är positiva i Fagersjö

Återkommande synpunkter kring  
positiva platser

Generellt var det många som uttryckte att de uppskattar 
Fagersjö och att de gärna vill bo i Fagersjö hela livet. De 
framstående positiva platserna i Fagersjö var: Fagersjö
skogen, Magelungen, promenadstråk och den service som 
finns i området. 

Fagersjöskogen och natur
Fagersjöskogen pekades ut av många som en positiv plats 
där det är lugnt och stilla, en trollskog. Naturen och dess 
gröna inslag lite runt om i Fagersjö pekades ut som områ
dets identitet och styrka. Det finns även en backe med 
blåsippor (17) i centrala Fagersjö, gångvägen vid radhusen 
som enligt workshopsdeltagarna är vacker. Gångvägen 
längs vattnet (strandpromenaden) och gångvägen mellan 
Fagersjö och Farsta är fina promenadstråk. 

Magelungen
Magelungen pekades ut av alla grupper som karaktäris
tisk och vacker. Sjön är mycket uppskattad. 

Service
Pizzeriorna, Lidl (9), skolan och förskolorna är uppskat
tade. Förskolornas fina lägen nära sjön blev uppmärk
sammade ett flertal gånger. 

Fotbollsplanen och parkleken
Fotbollsplanen med konstgräs (7) är uppskattad men 
behöver underhållas lite oftare. Parkleken Måsen (16) är 
väldigt uppskattad av Fagersjöborna.

Modulbostäderna
Det har fungerat bättre än väntat med modulbostäderna 
(10) för nyanlända i den östra delen av Fagersjö. 

Norra entrén
De nybyggda husen vid den norra infarten till Fagersjö 
är fina. 
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Befintlig byggnad
Negativa platser
Otrygga platser

Strandskyddszon
Järnvägsspår

Fagersjöskogen

Magelungen

M
agelungsvägen

Havsörnsvägen

Platser som enligt workshopsdeltagarna är negativa, dåliga eller otrygga i Fagersjö idag

Återkommande synpunkter kring negativa 
platser

Flera teman var återkommande under arbetet med de 
negativa platserna. Workshopsdeltagarna berättade om 
den bristande kollektivtrafiken i området och ett behov 
av mer service, workshopdeltagarna berättade om att 
det tidigare har funnits fler bussar och butiker. Vidare 
berättade workshopsdeltagarna att belysningen runt om 
i Fagersjö är bristfällig, att järnvägskorsningen (13) är 
farlig och att Magelungen är övergödd. 

Belysning
Belysningen är enligt deltagarna bristande både i kvalitet 
och i kvantitet vilket ger en otrygg känsla. Gångvägen på 
toppen av Fagersjö vid Ejdervägen (18) är omdiskuterad, 
den är föremål för bus, trimmade mopeder och droghan
del, detsamma gäller basketplanen. 

Magelungen
Magelungen är i stort behov av restaurering, både 
muddring och rening. Det är även igenväxt längs  stranden 
i vissa partier. Det är svårt att ta sig till Fagersjö skogen 
vilket gör att den blir utnyttjad i mindre utsträckning. 
Hundrastgården behöver mer kontinuerlig skötsel. 

Kommunikationer
Kommunikationerna med kollektivtrafik är bristfälliga. 
Bussturerna går alltför sällan och har för få platser för 
barnvagnar och rullatorer vilket gör att man ibland får 
vänta väldigt länge på bussen. Vintertid har bussarna 
svårt att komma fram och kan inte stanna i backar, detta 
leder enligt många till att bussen inte kör in i Fagersjö när 
det är snö och halt. Järnvägskorsningen (13) utpekad som 
direkt farlig och en anledning till att människor flyttar 
ifrån Fagersjö. 

Parkering
Gällande parkering anser många att det saknas parke
ringsplatser och i synnerhet besöksparkering. Att det är 
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gratis att stå på gatan och kostar pengar att hyra platser 
på bostadsparkeringarna gör att placeringen av bilarna 
blir skev. Parkeringen vid Lidl (9) är för stor och används 
inte bara av Lidls kunder utan även ”skumma bilar”, som 
inte är kunder till Lidl. Parkeringen vid Lidl är ingen bra 
infart till Fagersjö. 

Havsörnsvägen och Ejdervägen
Hastighetsbegränsningen på Havsörnsvägen är inte 
respekterad, den breda gatan uppmanar till fortkörning. 
De målade linjerna på Havsörnsvägen har inte sänkt 
hastigheterna. Korsningen vid den västra infarten till 
Fagersjö är enligt workshopsdeltagarna olycksdrabbad. 
Ejdervägens slut ”kroken” är för stor och bred. 

Otrygghet
Otrygga områden i Fagersjö är på parkeringar, på 
basketplanen (8), promenadvägen till Hökarängen, 
järnvägs korsingen (13) och gångstråk utan belysning och 
människor. 
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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? – Figur 5
•   Vilka stråk/kopplingar är viktigast att  

satsa på? – Figur 6
•   Vad är viktigast på din bostadsgård? – Figur 7
•   Hur stor plats tar bilen i Fagersjö? – Figur 8
•   Hur mycket plats får parkeringar i Fagersjö? – Figur 9

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. I diagrammen åter
finns det sammanställda resultatet av alla röster genom 
hela workshopsarbetet. 

I bilagan redovisas alla gruppers resultat separat.

0 20 40 60 80

Bättre parker

Mer handel och service

Fler nya bostäder

Fler parkeringsplatser i garage

Grönare gårdar

Bevara Fagersjöskogen i sin helhet

Fler/bättre mötesplatser

Bättre skola och förskola

Bättre kollektivtrafik

FIGUR 5 – VAD TYCKER DU ÄR VIKTIGAST I FAGERSJÖ? 

Bättre kollektivtrafik och 
mer handel och service 
utmärkte sig som enligt 
 Fagersjöborna extra viktigt 
att satsa på i Fagersjö.

(antal röster)

FIGUR 6 – VILKA STRÅK/KOPPLINGAR ÄR VIKTIGAST ATT SATSA PÅ?

0 10 20 30 40 50

Bättre koppling till Farsta

Bättre koppling till Hökarängen

Bättre koppling till Rågsved

Förbättra gångstråket längs vattnet
Gångstråket längs vattnet 
och kopplingen till Hökar
ängen visade sig ha extra 
stor betydelse gällande 
kopplingar och stråk. 

(antal röster)
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0 5 10 15 20 25 30

För mycket plats

Varken för lite eller för mycket plats

För lite plats

FIGUR 9 – HUR MYCKET PLATS FÅR PARKERINGAR I FAGERSJÖ? 

Fagersjöborna 
berättade att det 
saknas parkeringar i 
Fagersjö, i synnerhet 
besöks parkering 
men även boende
parkering, både i 
garage och utomhus. 

(antal röster)
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0 5 10 15 20

För mycket plats

Varken för lite eller för mycket plats

För lite plats

FIGUR 8 – HUR STOR PLATS TAR BILEN I FAGERSJÖ? 

I en sista prioriterings
övning fick delta
garna på en skala 
redogöra för hur 
stor plats bilar får i 
Fagersjö idag. 

(antal röster)

0 10 20 30 40

Odling

Parkering

Grönska

Lekplats

FIGUR 7 – VAD ÄR VIKTIGAST PÅ DIN BOSTADSGÅRD?

Grönska är enligt den 
 samlade bilden det  
viktigaste att prioritera 
på en bostadsgård 
enligt Fagersjöborna. 

(antal röster)



Uppgift 3:  
Önskelista och vad  
saknas 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 kategorise
rade under olika teman. Efter varje sammanfattning av 
synpunkterna och önskemålen återfinns information och 
kommentarer från ansvarig instans, Familjebostäder och/
eller Stockholms stad.

Belysning

Många deltagare påpekade att det är mörkt i Fagersjö.
Belysningen brister både i kvantitet och kvalitet. Speciellt
pekades flera gångstråk (vid vattnet, mellan bostäderna
och Lidl samt mellan busshållplatsen vid Havsörnsvägen
och bostäderna och på Gräsandsvägen) men det påpeka
des även att det generellt är mörkt i hela Fagersjö. 

Information och kommentarer
–      Respektive fastighetsägare är ansvarig för belysning 

på sin mark. Stockholms stad ansvarar för belysning 
på kommunal mark, dvs längs gator, gång och cykel
vägar samt i parker. På privat mark eller mark som 
upplåts med tomträtt ansvarar fastighetsägaren eller 
tomträttshavaren för belysning. 

–      Inofficiella gångstråk belyses ej. När detaljplanearbete 
startar kommer behovet av nya gång och cykel
stråk samt gator att ses över. Familjebostäder byter 
kontinuerligt ut och kompletterar där behov finns. 
Fastigheten för Mötesplats Fagersjö kommer att få 
kompletterad och ny belysning under 2018 i samband 
med andra renoveringsåtgärder.

–      Trafikkontoret och Farsta SDF har gjort en översyn 
av belysningen där flera trasiga lampor identifierades. 
Trasiga lampor byts löpande när felanmälningar 
kommer in. Belysningen i övrigt kommer att ses 
över och kompletteras under året, 2018. Platser vid 
skogspartier som upplevs otrygga kommer komplette
ras med strålkastare. Gångtunnlarna vid Edjervägen 
respektive Havsörnsvägen kommer att få ny belysning 
under 2018. Skolvägar kommer att prioriteras och 
belysningen ses över vid dessa övergångsställen.
 

–      Staden har en policy att inte belysa mot vatten för att 
inte störa djurlivet. Belysning kan även skapa bländ
ning. 

Handel och service

Det fanns flertalet synpunkter om Lidl och dess framtida 
utveckling. Parkeringsplatsen är för stor och används på 
fel sätt. Istället föreslås att utveckla området kring Lidl 
med mer butiker. Fagersjöborna önskade exempelvis 
kiosker, café, vårdcentral, Hemköp/ICA, gym, bibliotek, 
kemtvätt, sushi, restauranger, fotvård och butik med all 
världens mat.

Information och kommentarer
–      Marken närmast Fagersjös södra entré ägs till stor del 

av privata fastighetsägare, den del som ligger söder 
om Havsörnsvägen är upplåten med tomträtt till  
Bröderna Brothers AB och Lidl äger marken kring 
Lidl inklusive parkeringsplatsen. SBK och Explo för 
en dialog med fastighetsägarna om hur området kan 
utvecklas. 

–      Stockholms stad kan vid planläggning och försäljning 
av kommunal mark ställa krav på byggaktörerna 
att planera för verksamhetslokaler. Verksamhetslo
kalerna kan sedan säljas eller hyras ut av fastighets
ägaren och därigenom möjliggöra för handel och  
service. Aktörer inom handel, service och vård etc. 
väljer själva var de vill etablera sig, men ett större 

underlag av kunder ökar chanserna för etablering. 
I kommande detaljplaner ska det ingå lokaler i 
botten våningen på strategiska platser i Fagersjö. 

–      Familjebostäder undersöker utvecklingsmöjligheter 
för fastigheten där Möteplats Fagersjö finns. Bolagets 
övriga fastigheter med verksamhetslokaler utvärderas 
kontinuerligt för att möjliggöra utveckling för service 
och handel.

Trafik

Gällande trafik var den absolut mest kommenterade 
platsen järnvägskorsningen. Korsningen upplevs i 
dagsläget som farlig. Utöver järnvägskorsningen har det 
framkommit att det finns en önskan om trafikljus vid de 
båda infarterna till Fagersjö samt i korsningen vid Hög
dalen. Många kör fortare än hastighetsbegränsningen 
på Havsörnsvägen vilket pekats ut som ett problem, och 
åtgärderna som vidtagits tidigare är inte tillräckliga för 
att sänka hastigheterna. Önskemål fördes fram gällande 
att smalna av Havsörnsvägen.

Information och kommentarer
–      För närvarande pågår diskussioner mellan trafik

kontoret på Stockholms stad och Trafikverket, som 
är ansvariga för den befintliga planpassagen över 
spårområdet, kring möjligheterna att ordna en plan
skild korsning över Nynäsbanan. Finansieringsfrågan 
för en planskild lösning är ännu inte fastslagen vilket 
innebär att tidplan i dagsläget saknas. 

–      Magelungsvägen är utpekad som så kallat urbant 
stråk i Stockholms stads översiktsplan vilket innebär 
att vägen ska omvandlas till en gata med stadsmässig 
karaktär med god framkomlighet för alla trafikslag. 
Framkomligheten för gång, cykel och kollektivtrafik 
behöver förbättras. 

–      Vid övergångsstället över Magelungsvägen invid järn
vägsövergången har trafikkontoret nyligen genomfört 
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hastighetsdämpande åtgärder för att öka trafiksäker
heten för oskyddade trafikanter. Trafikkontoret ska 
även undersöka trafiksituationen vid Havsörnsvägens 
norra korsning med Magelungsvägen.

–      Vid framtida utveckling av ny bebyggelse kan även en 
ny utformning av Havsörnsvägen studeras. 

Parkering

Många kommunicerade att det saknas parkering i Fager
sjö och i synnerhet gästparkering. Workshopsdeltagarna 
berättade att det idag står väldigt många bilar på gatorna 
vilket enligt beskrivningarna skapar framkomlighetspro
blem. Framtida parkeringar föreslås byggas nedsänkta 
exempelvis under nya bostäder. 

Information och kommentarer
–      Vid planläggning fastställs ett specifikt parkeringstal 

för varje projekt för att säkerställa att rätt antal par
keringar placeras på tomtmark för nytillkommande 
bebyggelse. Utgångspunkten är att bilparkering byggs 
i garage. I vissa fall tillåts markparkering. Stockholms 
stad arbetar med både projektspecifika parkeringstal 
och så kallade gröna parkeringstal. Projektspecifika 
parkeringstal bestäms utifrån de lägesegenskaper en 
fastighet har (kollektivtrafiktillgänglighet, närhet 
till city, m.m.) och vilken typ av bostäder som byggs 
medan gröna parkeringstal är ett frivilligt erbjudande 
till byggaktörerna med ytterligare en sänkning av 
parkeringstalet som görs baserat på mobilitetstjänster 
som hör till fastigheten. Det finns en mängd olika 
mobilitetstjänster som skulle kunna ge rabatt på par
keringstalet. Exempel på sådana tjänster är bilpool, 
lastcykelpool, intelli genta leveransskåp, möjlighet till 
samordnade par k  eringsanläggningar, boendeparke
ring på distans (i panläggning en bit ifrån bostaden), 
kvalitativa cykel parkeringar för boende och besökare, 
lånecyklar samt informationsåtgärder m.m. 

–      Den parkering som ligger på privat mark styr 
fastighetsägaren över. I det fall fastighetsägaren vill 
utveckla marken till något annat ansöker man om 
planbesked hos SBK. Vid nybyggnation finns möjlig
het att förlägga garage under den nya bebyggelsen. 
SBK är positiv till förtätning på flera ställen i Fagersjö 
där marken ägs av privat fastighetsägare. 

Kollektivtrafik

De flesta deltagarna berättade att busstrafiken till och 
från Fagersjö är bristfällig. Extra svårt är det att använda 
kollektivtrafiken under tider på dygnet som inte är rus
ningstid. Bussarna går för sällan och det finns för få plat
ser för rullatorer och barnvagnar för att täcka behovet 
av transport med kollektivtrafik. Vidare påpekades även 
att bussarna har extra svårt med framkomligheten under 
vintertid i det kuperade området Fagersjö vilket innebär 
att det finns behov av en ”akuthållplats” vid Lidl där bus
sen kan stanna vintertid. Många önskade servicebussar 
som kan komplettera den vanliga busstrafiken. Förslag 
att förbättra bussgatan, Havsörnsvägen, lyftes även. Det 
fanns även förslag på att öppna en pendeltågsstation i 
Fagersjö för att möjliggöra spårbunden trafik. Förutom 
förslag på pendeltåg lyftes även frågan om det fanns 
möjlighet att koppla tunnelbanan till Fagersjö. 

Information och kommentarer
–     Trafikförvaltningen (SLL) är ansvarig för kollektiv

trafiken i Stockholms län. De har informerats om syn
punkterna som framkommit under dialogen angående 
problemen för busstrafiken vid vinterväglag. 

–     Underlag för pendeltågsstation finns inte idag. I tidi
gare diskussioner med SLL har de sagt att det behövs 
ett stort antal nya bostäder och arbetsplatser i Fagersjö 
för att det ska vara lönsamt med en station i det läget. 
Ett mål med kommande detaljplaner och byggprojekt 
är att skapa nya bostäder och arbetsplatser i Fagersjö 
som kan öka möjligheten att få bättre  kollektivtrafik 
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till området vilket kräver en kontinuerlig dialog med 
SLL. Stockholms stad ska föra dialog med SLL om 
hur många bostäder som behövs för att få till en 
pendel tågsstation, vilket förmodligen skulle kräva att 
det byggs i Fagersjöskogen.  

–     Utformning av Havsörnsvägen och Magelungsvägen 
kommer att studeras i samband med detaljplanearbete 
för ny bebyggelse och omvandling av gatorna. Staden 
prioriterar god framkomlighet för gående, cyklister 
och kollektivtrafik.

Kultur och rekreation

Flera Fagersjöbor framförde önskemål på att utveckla 
Fagersjö med kultur som en huvudinriktning. Musik
skola, teater och danslokal var önskemål som framkom 
under flera övningar. Det framfördes flera önskemål på 
stadsodlingar och fler möjligheter att odla på gårdar. Det 
framfördes även synpunkter på att det behövs fler aktivi
teter för ungdomar. Bättre lekplatser och parker önska
des. I anslutning till vattnet var det flera som föreslog fik, 
restauranger, utblicksplatser, båtplatser och aktiviteter. 
Mötesplatser i olika former efterfrågades och förslag på 
träffpunkter för de som inte pratar svenska framkom. 
Det framkom även önskemål på ny festlokal i Fagersjö. 

Information och kommentarer
–     Det är brist på lokaler för aktiviteter i Fagersjö. Det är 

något som kommer tas upp i kommande planering av 
nya bostäder och verksamheter i Fagersjö.

–     Familjebostäder, stadsbyggnadskontoret och explo
ateringskontoret för dialog med olika aktörer för att 
de lokaler som finns i Fagersjö (mötesplatsen, skolan, 
förskolor m.m.) ska kunna användas på ett mer effek
tivt sätt. 

–     Farsta SDF arbetar för närvarande med budget och 
verksamhetsplan för Mötesplats Fagersjö och kommer 
att avsätta ökade resurser för bemanning och aktivi
teter. 

–   Som en del av ett demokratiprojekt har medborgarna 
i Fagersjö under 2017 tagit fram ett förslag för Parken 
Måsen. Projektet ingår i en särskild medborgarbudget 
som Farsta stadsdelsnämnd har beslutat om. Upp
rustningen av parken kommer att påbörjas sommaren 
2018 och förväntas bli färdig 2019. Familjebostäder 
kommer samtidigt att rusta upp och ställa iordning sin 
mark som gränsar till parken med nya parkbänkar, 
grönska, cykelställ och pingisbord vilket planeras vara 
klart sommaren 2018. 

–     Familjebostäder erbjuder sina hyresgäster stadsodling 
på Ejdervägen. Totalt rör det sig om tio odlingslådor 
där 20 hyresgäster har tecknat odlingsavtal. I anslut
ning till odlingarna finns en grillplats med bord och 
bänkar där de boende kan umgås. Det finns även 
nyplanterade bärbuskar och äppelträd som alla är 
välkomma att plocka från så småningom. 

–     Det finns också möjlighet att höra av sig till Farsta 
SDF om det finns intresse för stadsodling. Stadsdelen 
har idag ingen stadsodling men vill gärna starta om 
intresset finns.

–     Stockholms stadsbibliotek kommer framöver att 
tillsammans med stadsdelen och förskolorna i Fagersjö 
att bygga upp ett förskolebibliotek på mötesplatsen 
i Fagersjö. Detta bland annat för att böcker, berät
tande och läsning skall komma ännu närmare barn 
och föräldrar. Utöver detta är biblioteket öppet för 
att utveckla samarbeten med föreningar och organi
sationer i Fagersjö framöver samt att arbeta för att 
verksamheten på Farsta bibliotek ännu bättre når de 
boende i Fagersjö.

–     Kulturskolan Stockholm har startat upp ”El Sistema 
orkesterskola” samt teaterverksamhet i samarbete 
med Fagersjöskolan under 2017 och har för avsikt att 
fortsätta att bygga den verksamheten i området för 
att kunna bidra med kulturverksamhet för barn och 
ungdomar. Kulturskolan ser möjligheter i lokalerna 
på mötesplatsen i Fagersjö men i nuläget är de inte 
anpassade för Kulturskolans verksamhet.

Grönska

Det inkom flertalet förslag om att bygga ekodukter 
 mellan Fagersjö och Fagersjöskogen över Magelungs
vägen. Flera önskade även att tillgängligheten till skogen 
skulle bli bättre, med förslag att bygga gångbroar mellan 
Fagersjö och Fagersjöskogen. Fagersjöskogen beskrevs 
som  biotoprik och vacker och många röster lyftes för 
att värna om skogen och bevara den i sin helhet. Vissa 
framförde synpunkter om vikten av att behålla gröna 
kilar och vara noggrann med att utreda gröna stråk 
innan man bygger nytt. Snösätra industriområde pekades 
ut som problematiskt där farligt avfall hanteras och 
det bullrar och stör naturen. Vidare framhävdes att det 
är otryggt och skräpigt i området mellan Fagersjö och 
Högdalen. 

Information och kommentarer
–     Skogarna runt Fagersjö är en del av Hanvedenkilen 

och är viktiga för regionens ekologiska infrastruktur. 
Fagersjöskogen utgör kärnområde inom Stockholms 
gröna infrastruktur och är en del av ett ekologiskt 
viktigt spridningssamband vidare mot Gökdalen och 
Majroskogen. Området ingår också i habitat nätverket 
för barrskogsfåglar liksom i habitatnätverket för 
groddjur. Det är frågor som kommer att beaktas vid 
en förtätning av Fagersjö. 

–     Stockholms stad planerar ett nytt naturreservat i stora 
delar av Rågsveds friområde. Samråd om reservat
förslaget har hållits under perioden 15 december 2017 
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och 5 februari 2018. Syftet med att bilda ett natur
reservat är att ge friområdet ett starkare skydd och på 
så sätt stärka den biologiska mångfalden av växter och 
djur, till exempel ädellövskog, värdefulla våtmarker 
och vissa fågelarter. Tanken är också att skydda och 
stärka området för rekreation, friluftsliv, naturupp
levelser med mera. Slutligt beslut om att bilda reser
vatet ska fattas i kommunfullmäktige våren 2018. 

–     Miljöförvaltningen och trafikkontoret har utrett möj
ligheten att bygga en ekodukt, det vill säga en passage 
avsedd för djur, över Magelungsvägen. Kontoren 
bedömer att en ekodukt/sociodukt, det vill säga en 
passage som är avsedda för både djur och människor, 
skulle fylla en funktion. Det har dock inte gjorts några 
fördjupade utredningar om lämpligheten. Om staden 
väljer att arbeta vidare med förslaget bör kommande 
utredningar särskilt ta hänsyn till följande: 
•   om det är teknisk möjligt att anlägga ekodukter/

sociodukter på platsen, 
•   utformning av ekodukter/sociodukter och närområde, 
•   hur stor ekologisk och social nytta en ekodukt/ 

sociodukt kan ge på platsen, 
•  kostnad och finansiering.

–     En sociodukt eller ekodukt behöver klara att bära 
tunga laster och behöver därför en stabil och dyr 
konstruktion. Ofta kombineras dessa därav med större 
 infrastruktur eller stadsbyggnadsprojekt. I nuläget 
finns ingen socio dukt eller ekodukt i Stockholms pla
ner. Frågan kan däremot bli aktuell längre fram. Nya 
kopplingar/broar ska utredas i kommande detalj planer.

Vatten, Magelungen

De flesta påpekade att Magelungen är ett viktigt inslag 
i Fagersjö men att det behövs insatser för att förbättra 
vattenkvaliteten. Önskemål lyftes både gällande utblickar 
och strandpromenaden men även möjligheten att bada i 
sjön. Sjön är även en bra plats för fågelskådning. 

Information och kommentarer
–     Miljöförvaltningen undersöker hur vattenkvalitén 

i Magelungen kan förbättras. Det krävs samarbete 
mellan flera kommuner för att uppnå kvalitetskravet 
god ekologisk status. De håller nu på att ta fram ett 
så kallat lokalt åtgärdsprogram bestående av fakta 
och åtgärdsbehov samt en kommunspecifik genom
förandeplan där varje enskild kommun beslutar om 
åtgärder i sin egen kommun. Parallellt med skrivandet 
av åtgärdsprogrammen pågår ett åtgärdsarbete i kom
munerna som aktivt jobbar med bland annat dagvat
tenåtgärder, för att minska utsläpp till sjön. 
 

–     Miljöförvaltningen i Stockholms stad diskuterar just 
nu en eventuell fosforfällning av sjöarna Magelungen 
och Drevviken för att åtgärda internbelastningen som 
är hög i båda sjöarna. För att kunna nå miljökvalitets
normerna för vatten behöver både den interna och 
externa belastningen minska.  En promemoria håller 
på att tas fram med beskrivning av genomförande, 
effekter, tillståndsförfarande och uppföljning. 

–   Det är möjligt att ansöka om brukaravtal för att röja 
vass vid sin fastighet. Idag har två fastigheter bru
karavtal och röjer regelbundet vid respektive fastighe
ter. Farsta SDF röjer sly kontinuerligt med ungefär fem 
års intervall.

Övrigt

Flera uttryckte att de vill se både mer människor och fler 
poliser på gatorna för att öka tryggheten och minimera 
buset i området. Det påpekades även att papperskorgar 
och automatiska dörröppnare saknas runt om i Fagersjö. 

Information och kommentarer
–     Under våren 2018 kommer Farsta lokala BRÅ 

(Brottsförebyggande rådet) att ta fram en orsaksanalys 
tillsammans med Farsta SDF, polisen, Familjebostäder 
och andra berörda aktörer i Fagersjö, analysen ligger 

sedan till grund för en handlingsplan för trygghets
skapande åtgärder och aktiviteter. 

–     Fastighetsägare ansvarar för eventuell uppsättning av 
automatiska dörröppnare på sina byggnader. I befint
ligt bestånd är dörröppnare behovsprövade. I nypro
ducerade hus finns krav att sätta in automatiska 
dörröppnade.  

–     Farsta SDF är ansvarig för papperskorgar i parkerna. 
De har gjort en inventering av antalet papperskorgar 
och bedömt att det finns tillräckligt många pappers
korgar i området. På privat mark är respektive 
fastighetsägare ansvarig för papperskorgar Vid buss
hållplatserna är det SL som ansvarar för att det finns 
papperskorgar. 
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Uppgift 4:  
Bebyggelseförslag
Kring en fysisk 3Dmodell 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. 

Synpunkter som framkom under 
bebyggelseövningen

Under bebyggelseövningen framkom att Fagersjöborna 
vill blanda upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar samt 
en blandning av flerbostadshus och friliggande villor. 
Det är även viktigt att bilda en arkitektonisk helhet som 
känns naturlig i Fagersjö. Deltagarna bad även att bygg
aktörer och utvecklare av Fagersjö ska se till att naturen 
får ta plats när man bygger nytt. 

Gällande var och hur ny byggnation skulle placeras 
väcktes följande önskemål: Bygg gärna längs Magelungs
vägen med verksamhetslokaler i bottenvåningarna. 
Många ville även bygga utanför modellen mot Högdalen, 
Hökarängen och Farsta. Det fanns många synpunkter 
på att bygga en tydligare entré till Fagersjö vid den södra 
entrén samt att bygga på höjden mellan Magelungsvägen 
och järnvägen. Det framkom även önskemål att fundera 
över sambanden för grönområden och gröna kilar innan 
de bebyggs, viktigt att veta vad som behöver bevaras. 

Information och kommentarer
–     Den kommande bebyggelsens utformning kommer att 

utredas under detaljplanprocessen. Upplåtelseformer 
styrs inte i detaljplanen men kan styras i exploate
ringskontorets avtal med byggaktörer ifall bebyggelsen 
sker på kommunens mark.

–     Det politiska målet är en jämn fördelning mellan 
bostadsrätter och hyresrätter i hela staden. 

–     På grund av det stora behovet av nya bostäder och 
strävan efter ett effektivt marknyttjande markanvisas 
generellt inte för nybyggnation av friliggande villor. 

–     Vid markanvisning och detaljplanering kommer en 
diskussion föras med byggaktörerna för att tillgodose 
behovet av de lägenhetsstorlekar som saknas. 

–     På grund av det föreslagna naturreservatet i Rågsved 
och kraftledingsstationen norr om Magelungen är 
det svårt att koppla ihop Fagersjö, Högdalen genom 
bebyggelse. Några platser kan vara möjliga men inte 
som ett sammanhängande stråk. Men kopplingarna 
kan stärkas på andra sätt. Naturreservatet kan bidra 
till att skapa tydliga kopplingar mellan Fagersjö och 
Rågsved genom utveckling av bra gångvägar, fler mål
punkter, information och upprensning av skräp, m.m. 

–     Flera grupper ville placera ny bebyggelse utanför 
modellen. Detta kommer att studeras vidare av SBK.

Familjebostäder har idag två markanvisningar för nya 
hyresrätter i Fagersjö. Det gäller drygt 100 nya lägenheter 
i projektet Mätpinnen vid Skrakgränd. Familjebostäder 
också fått en markanvisning på ca 100–200 nya bostäder 
i Fagersjö. Var dessa bostäder ska byggas är ännu inte 
bestämt.

Digitaliserade versioner av förslagen från  
de olika workshoparna

Följande 3Dkartor (sid 19–27) visar hur de olika grup
perna placerade ut byggnader i Fagersjö under bebyg
gelseövningarna. Övning 1 visar resultatet när gruppen 
skulle placera ut 1 000 bostäder. Övning 2 visar hur 
gruppen placerade ut bostäder i ett andra steg när de fick 
fria tyglar att lägga till eller dra ifrån byggnader från sitt 
första förslag. Pensionärerna genomförde endast övning 1 
och har därför inget resultat för övning 2. 

Urskiljande faktorer för de olika grupperna

De grupperna som urskilde sig mest var ungdomarna 
och pensionärerna. Ungdomarna ville väldigt gärna 
ha en pendeltågsstation och valde därav att i sitt andra 
förslag placera ut avsevärt fler bostäder än 1 000 varav 
en stor del placerades i Fagersjöskogen för att möjliggöra 
en station i Fagersjö. Vuxna med barn över 15 eller utan 
barn valde att bygga nytt och högt kring Lidl. Vuxna 
med barn under 15 önskade fler stora hyresrätter. Ung
domarna och verksamma i Fagersjö valde att fokusera 
på att bygga entréer till Fagersjö vid de båda infarterna. 
Pensionärerna genomförde inte övning 2 och placerade 
ut något mindre än 1 000 bostäder i sitt första förslag. 
Verksamma i Fagersjö valde att ta bort ett fåtal bygg
nader i övning 2. Övriga grupper valde att placera ut fler 
bostäder än  1 000 i övning 2. 

Samsyn hos alla grupper

Alla grupper tyckte att det skulle vara lämpligt att placera 
ut bostäder längs Magelungsvägen. De flesta grup
perna tyckte att det var bra att bebygga höjden mellan 
Magelungsvägen och järnvägen och ville även gärna leda 
om Magelungsvägen så att den går längs järnvägen. 
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Befintlig byggnad
Bostad
Verksamhetslokal

Strandskyddszon
Järnvägsspår

Fagersjöskogen

Magelungen

Magelungsvägen

Havsörnsvägen

Pensionärer  
Övning 1.

Visar hur Pensionärer i Fagersjö placerade ut 1 000 bostäder
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Befintlig byggnad
Bostad
Verksamhetslokal

Strandskyddszon
Järnvägsspår

Fagersjöskogen

Magelungen

Magelungsvägen

Havsörnsvägen

Verksamma i Fagersjö  
Övning 1.

Visar hur Verksamma i Fagersjö placerade ut 1 000 bostäder
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Befintlig byggnad
Bostad
Verksamhetslokal

Strandskyddszon
Järnvägsspår

Fagersjöskogen

Magelungen

Magelungsvägen

Havsörnsvägen

Verksamma i Fagersjö  
Övning 2.

Visar hur Verksamma i Fagersjö placerade ut ett valfritt antal bostäder. 
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Befintlig byggnad
Bostad
Verksamhetslokal

Strandskyddszon
Järnvägsspår

Fagersjöskogen

Magelungen

Magelungsvägen

Havsörnsvägen

Ungdomar upp till 24 år.  
Övning 1.

Visar hur Ungdomar upp till 24 år i Fagersjö placerade ut 1 000 bostäder
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Befintlig byggnad
Bostad
Verksamhetslokal

Strandskyddszon
Järnvägsspår

Fagersjöskogen

Magelungen

Magelungsvägen

Havsörnsvägen

Ungdomar upp till 24 år.  
Övning 2.

Visar hur Ungdomar upp till 24 år i Fagersjö placerade ut ett valfritt antal bostäder. 
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Befintlig byggnad
Bostad
Verksamhetslokal

Strandskyddszon
Järnvägsspår

Fagersjöskogen

Magelungen

Magelungsvägen

Havsörnsvägen

Vuxna med barn under 15 år.  
Övning 1.

Visar hur Vuxna med barn under 15 år i Fagersjö placerade ut 1 000 bostäder
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Befintlig byggnad
Bostad
Verksamhetslokal

Strandskyddszon
Järnvägsspår

Fagersjöskogen

Magelungen

Magelungsvägen

Havsörnsvägen

Vuxna med barn under 15 år.  
Övning 2.

Visar hur Vuxna med barn under 15 år i Fagersjö placerade ut ett valfritt antal bostäder. 
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Befintlig byggnad
Bostad
Verksamhetslokal

Strandskyddszon
Järnvägsspår

Fagersjöskogen

Magelungen

Magelungsvägen

Havsörnsvägen

Vuxna med barn över 15 år eller utan barn.  
Övning 1.

Övning 1 visar visar hur Vuxna med barn över 15 år eller utan barn placerade ut 1000 bostäder. 
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Befintlig byggnad
Bostad
Verksamhetslokal

Strandskyddszon
Järnvägsspår

Fagersjöskogen

Magelungen

Magelungsvägen

Havsörnsvägen

Vuxna med barn över 15 år eller utan barn.  
Övning 2.

Övning 2 visar hur Vuxna med barn över 15 år eller utan barn valde att placera ut ett valfritt antal bostäder. 
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Visar var de olika grupperna placerade ut bostäder. Varje grupp representeras av en färg. 
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Uppgift 5:  
Fagersjö med tre ord 
Deltagarna fick beskriva Fagersjö med tre ord på en 
postit lapp och sätta upp den på en karta över Fagersjö. 
Endast tre av grupperna gjorde denna övning och därav 
visas endast tre resultat. 

Det behövs
 lokaler.

Fotbollsplan 
till dem som ska 

flytta in på  andra 
sidan spåret.

Ett litet 
centrum 
räcker.

Jag vill bli 
 business woman, 

men det finns 
inga kontor i 

 Fagersjö.

Mer och bättre 
 belysning i hela 

 Fagersjö!

Ta ner alla 
träd och 

bygg mer!

Behövs tydligare 
gångväg mot 

Hökarängen. Det 
är mörkt och 

obehagligt idag.

Bättre 
bussar!

Gångväg runt
sjön behövs.

Belyst trappa
 behövs mellan 
Gräsandsvägen 

och busshåll-
platsen. 

Det behövs 
en busslinje som 

stannar vid 
Magelungsvägen/

Lidl. 

Vi vill ha en 
 pendeltågsstation. 
Bygg i Fagersjö-

skogen!

Jag vill ha blan-
dad bebyggelse, 

nu är det uppdelat 
och segregerat.

Det finns inga 
 arbetsplatser i 

 Fagersjö.

Bussarna på 
Havsörnsvägen 

kommer inte fram 
vid snö.

Få hit kultur-
skolan! Det kan 
ge kulturjobb.

Gångvägar 
är  läskiga, skulle

aldrig gå där 

tryggt
vänskapligt

tryggt
vänskapligt

tryggt familj
roligttryggtroligttryggt fotboll

krångligt

säkerhet
hemma

naturnäratryggtnaturnäratryggt
gemenskap

litet
roligt

litet
roligt lugnt

säkerhet
lugnt

säkerhet

vyer
isoleratnaturnäraisoleratnaturnära
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Resor i Fagersjö?

Arbetsplatser i Fagersjö

Förslag inför framtiden

Positiva platser

Negativa platser

?

?

Symboler i modellfotografierna

Gula hus är bostäder

Orange hus är verksam-
hetslokaler

Otrygga platser

Förslag från personer i Fagersjö

En fungerande 
badplats med 
rent vatten i 
 Magelungen 

Det behövs 
pendeltågsstation 

och centrum i 
närheten.
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VUXNA MED BARN ÖVER 15 ELLER UTAN BARN

hemma frihet
natur

frihet
natur

frihet
trygghet

natur
trygghet

naturhemmarasthemma lugn
trygghet

lugn
trygghet

tryggtnaturen
dåliga kommunikationerhemmadåliga kommunikationerhemma

Det är tråkigt
att gå längs

Magelungsvägen. 

Bygg underjordisk 
parkering.

Centrum får
gärna skapas kring 
Lidl, pizzerian och 

macken.

Vi skulle behöva 
kiosker här. 

Starta en
restaurangskola!

Bygg inte
mer nya

parkeringar. Jag vill öppna en 
vegansk restau-
rang i Fagersjö!

En butik med all 
världens mat 

skulle vara väldigt 
bra i Fagersjö.

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

Bygg en rolig
och välkomnande 
entré till Fagersjö.

Hunddagis och 
bättre rastgårdar.

Bygg inte
bara lådor.

Arkitekturen är 
viktig.

Bygg centrum 
längs Magelungs-

vägen.

Fagersjöskogen
är fantastisk.

Inget hörs. Det är 
vår trollskog!Jag vill jobba i 

Fagersjö men jag 
kan inte. Mitt jobb 

finns inte här

Det behövs
bättre förbindelser 
för att fler ska åka 

kollektivt. 

Bussarna borde 
gå förbi Farsta 
strands pendel-

tågsstation.

Det skulle behövas 
en buss mellan
Fagersjö och
Hökarängen. 

Jag vill inte 
jobba i Fagersjö, 

jag vill ha restid till
jobbet. Det är 

egentid.

Vi behöver ett 
postombud i

Fagersjö för att 
kunna hämta ut 

paket.

Resor i Fagersjö?

Arbetsplatser i Fagersjö

Förslag inför framtiden

Positiva platser

Negativa platser

?

?

Symboler i modellfotografierna

Gula hus är bostäder

Orange hus är verksamhet-
slokaler

Otrygga platser

Förslag från personer i Fagersjö
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barn

gröntpolis barnvänligt

samhälle

isolerat vattnet

lungt

rekreation

bostadsområde

bostadsområde
tyst

upprustning
riskutsatt

litet hem

bortglömt
integrationsutmaning

dagis
trist
ghetto

närhet

personligt
avskilt ambulans

grönområde
vatten

förbättringspotential

rent

natur
samhälle

natur
samhälle personligt

natur
personligt

Gångvägen till 
Farsta är aldrig 

upplyst.

Ny festlokal i två 
våningar, inte i 

källaren.

Brygga och café 
vid vattnet.

Bygg större
 hyresrätter 4-5:or, 

många tidigare 
har blivit 

ombildade.

Möjliggöra att 
jobba hemifrån.

Kan man inte 
gräva ner 

pendeltåget?

Centrum

Fagersjö är för
litet idag för att få 
fler arbetsplatser.

Jag tar 
bussen till tunnel-
banan i Farsta.

Arkitektkontor 
passar i Fagersjö 
då arkitekterna 

kan uppskatta den 
vackra miljön i om-

rådet.

Fler affärer.

Bättre och mer 
belysning i mörka 
delar av Fagersjö.

Hoppas att
Fagersjöskolan 

kan ha barn upp 
till årskurs 9.

Jag tar bussen 
till Högdalen.

Resor i Fagersjö?

Arbetsplatser i Fagersjö

Förslag inför framtiden

Positiva platser

Negativa platser

?

?

Symboler i modellfotografierna

Gula hus är bostäder

Orange hus är verksamhet-
slokaler

Otrygga platser

Förslag från personer i Fagersjö

Försiktigt med
Fagersjöskogen 

men bygg
gärna utmed

Magelungsvägen.

Fritidsgårdar och 
förskolor behövs 
i takt med att nya 
bostäder uppförs.

Om man bygger 
på högdalstoppen 
får de nyinflyttade 

väldigt fin utsikt 
över Magelungen.
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Blanda bostads-
rätter och hyres-

rätter.

Rensa sjön 
och tillflöden.

Inga höga
 hus längs 

Magelungens 
strand, max 
4 våningar.
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Öppet hus

Under perioden 12 december 2017 till 31 januari 2018 fanns det möjlighet att titta på de för-
slag som framkommit under workshoparna vid flera bemannade tillfällen i form av ett öppet 
hus. Där fanns även möjlighet att lämna synpunkter på de inkomna förslagen samt att lägga till 
ytterligare synpunkter. Det fanns även möjlighet att läsa sammanställningar på Familjebostäders 
webbplats och lämna synpunkter digitalt. Nedan presenteras de synpunkter som framkommit 
under perioden för öppet hus. 

Totalt inkom förslag från 31 personer samt en förening på 
det öppna huset. Flera personer lämnade även synpunkter 
vid ett flertal tillfällen. 

För att se kommentarer från staden och/eller Familje
bostäder se tidigare kapitel. Alla synpunkter återfinns i 
bilagan. 

Generella synpunkter på förslagen

Flera kommenterade att de tyckte eller inte tyckte som en 
viss grupp. Exempelvis var det flera som kommenterade att 
de inte ville att man skulle bygga i Fagersjöskogen vilket ung
domarna hade som förslag. Att bygga längs Magelungsvägen 
var istället ett uppskattat förslag som de flesta höll med om.
 
Bevara

Flera lämnade synpunkter på att det är viktigt att bevara 
Fagersjöskogen och grönskan i Fagersjö. I samklang med 
detta var det fler som lämnade synpunkter på att man inte 
ska bygga i Fagersjöskogen, på Skrakgränd, vid Ejdervägen 
eller att överlag inte förtäta Fagersjö utan snarare bygga nytt 
mot Farsta och Högdalen. Det väcktes även frågor om var 
man får bygga, vilka begränsningar som finns etc. 

Stråk

Flera kommenterade att gångstråket längs Magelungen 
är fint men i behov av upprustning. Ställverket i Snösätra 
gör att promenadstråket mellan Högdalen och Farsta blir 
kraftigt försämrat. Stråket mellan Högdalen och Farsta bör 
istället förbättras och bebyggas för bättre kopplingar. 

Bygg nytt

Flera lämnade synpunkter på att en förtätning av Fagersjö 
skulle vara bra, det möjliggör bättre kollektivtrafik. Flera 
påpekade att det är viktigt att bygga blandat och i linje med 
rådande arkitektur i Fagersjö när man gör nya satsningar, 
samt även att bygga med blandade upplåtelseformer. Att 
bygga längs Magelungsvägen var det flera som tyckte var en 
bra idé. Det är även viktigt att inte bara bygga 1:or utan att 
även bygga lite större lägenheter som vänner kan dela på. 
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Seniorbostäder

Under det öppna huset var det flera besökare som poäng
terade att Fagersjö är i behov av seniorbostäder. Det skulle 
kunna möjliggöra för äldre att bo kvar i Fagersjö även 
längre upp i åldrarna. 

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Fagersjö pekades ut som bristfällig. 
Vinterhalvåret minskar framkomligheten med buss ytterli
gare och förslag på en servicebuss lades fram. En framtida 
tunnelbanestation och/eller pendeltågsstation i Fagersjö är 
önskvärt. 

Parkering

Parkeringsplatserna på Ejdervägen behöver breddas. 

Järnvägskorsningen

Järnvägskorsningen (13) belystes som en farlig plats som är i 
behov både av en ombyggnation samt komplement av gång 
och cykelbro. 

Workshops

Flera kommenterade att processen att jobba med invånarna 
och samla in synpunkter och jobba i en fysisk modell vad 
väldigt bra. 

Önskemål

Under öppet hus lades det fram önskemål på: ny festlokal, 
mer service, bättre pplatser, pendeltågsstation, bänkar och 
bord för fika utomhus, kiosk, frisör och vårdcentral. Det 
lyftes även synpunkter om skötseln av området i Fagersjö, 
platser med skräp och ovårdad natur behöver tas till vara.
 

Havsörnsvägen

Föreningen Fagersjö Trädgårdsstad lämnade in en förstudie 
från Funkia Arkitektur & Trädgård (2007) med förslag på 
hur Havsörnsvägen skulle kunna utformas för att sänka has
tigheterna och få in mer grönska i vägrummet. Förstudien 
lämnade följande förslag på Havsörnsvägen:

•   En enkelsidig trädrad längs vägens norra sida samt bred
dade 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 förstärkas 
med stora solitärträd och fartsänkande markbeläggning 
får bilisten att direkt känna gränsen in till området.

•   Fartsänkande markbeläggning vid alla övergångsställen 
och korsningar.
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Fortsatt arbete 

Arbetet med Fagersjös framtida utveckling i formatet workshops har varit uppskattat av flera 
workshopsdeltagare. Genom dialogen har Familjebostäder och Stockholms stad fått in mycket 
värdefull information om hur fagersjöborna ser på sitt område och hur de ser på framtiden. Det 
samlade materialet presenterat i denna rapport används nu vidare i planeringen av den framtida 
utvecklingen av Fagersjö. För att se alla synpunkter i detalj samt få en större förståelse för vad de 
olika fokusgrupperna tyckte hänvisas till bilagan. 

Arbetet med Fagersjös framtida utveckling i forma
tet workshops har varit uppskattat av de deltagande 
fagersjöborna. Genom dialogen har Familjebostäder och 
Stockholms stad fått in mycket värdefull information 
om hur fagersjöborna ser på sitt område och hur de ser 
på framtiden. Det samlade materialet används nu vidare 
i planeringen av den framtida utvecklingen av Fagersjö. 
För att se alla synpunkter i detalj hänvisas till bilagan.

•   Under våren 2018 kommer SBK att starta arbetet med 
att ta fram en ny detaljplan för ny bebyggelse i Fager
sjö. Informationen från Bygg ditt Fagersjö kommer att 
beaktas i detaljplanearbetet.  

•   Under hösten 2018 kommer SBK hålla samråd för ett 
förslag till ny detaljplan med ungefär 800 lägenheter 
vid Magelungens strand. 

•   Ytterligare detaljplaner planeras att startas samt nya 
markanvisningar planeras framöver vilket på sikt kom
mer att resultera i fler nya bostäder i Fagersjö. 

•   Familjebostäder har idag två markanvisningar för nya 
hyresrätter i Fagersjö. Det gäller drygt 100 nya lägen
heter i projektet Mätpinnen vid Skrakgränd. Familje
bostäder har också en markanvisning på ca 100–200 
nya bostäder i Fagersjö. Var dessa bostäder ska byggas 
är ännu inte bestämt. Det ingår i detaljplanearbetet 
omnämnt i det tidigare stycket.  

•   Farsta SDFs arbete med utvecklingen av parken Måsen 
fortsätter med mål att uppföra nya lekytor, utegym och 
inspirerande utemiljöer för alla Fagersjöbor. Familje
bostäder deltar i detta arbete och rustar samtidigt upp 
sin mark som gränsar till parken. Parken beräknas klar 
2019.

•   Magelungen kräver ett kommunöverskridande samar
bete mellan Stockholm och Huddinge för att gemen
samt höja vattenkvaliteten. Trafikkontoret arbetar med 
att ta fram en förbättrad gångväg längs Magelungen.

•   En bro över järnvägen och Magelungsvägen diskuteras 
för att öka trafiksäkerheten i Fagersjö. Brons läge och 
utformning kommer att studeras under kommande 
detaljplanearbetet. 

•   Familjebostäder har som ett direkt resultat av Bygg ditt 
Fagersjö fått en budget från stadsledningskontoret för 
att genomföra konkreta åtgärder redan under 2018. En 
grupp med Familjebostäder, Trafikkontoret och Farsta 
SDF kommer att gemensamt gå igenom inkomna 
synpunkter för att identifiera vilka åtgärder som ryms 
i budgeten och som är möjliga att färdigställa under 
2018. 

•   Med utgångspunkt i de synpunkter som kommit in 
under projektet Bygg ditt Fagersjö kommer Familje
bostäder och Stockholms stad föra dialog med de 
aktörer som kan påverka handel eller serviceutbudet 
i Fagersjö. 




