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Bildcollage från kvällen 

 
Mötet inleds 

 

Många deltog på kvällens möte 

 
Flera ämnen togs upp 

 

 
Annonsering av ämnen 

Marknadsplatsen med kvällens ämnen 

 

Flera åldrar fanns representerade 

 
Livlig gruppdiskussion 

 

Resonemang runt kartan 

Mindre gruppdiskussion 

 

Slutliga rapporter sattes upp på scenen 
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Innehåll 

1. Inledning 
2. Agendan 
3. Informationsspridning 

 4.   Avslutning 
 5.   Bilagor 

 Inbjudan till mötet 
 Rapporter (från mötet) 
 Informationsblad (efter mötet) 

 
1. Inledning 

Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret i Stockholms stad bjöd in till en 
kväll med temat – ”Hur gör vi plats för fler? Välkommen att bidra med kunskap 
och idéer.”  Denna workshop genomfördes med Open Space Technology som 
mötesform under ledning av mötesledaren Eva P Svensson från EPS Human Invest 
AB. 
 
Ca 170 deltagare skapade tillsammans agendan och tog upp 35 ämnen. Runt 
kvällens ämnen självorganiserade sig deltagarna och dokumenterade diskussionerna 
i rapporter som finns bilagd i denna dokumentation. 
 
Open Space metoden. 

En kort presentation av Open Space metoden följer. 
 

Principerna är; 

Vilka som än kommer är rätt personer 
Vad som än händer är det enda som kan hända 
När det än börjar är rätt tid 
När det är slut så är det slut 

 
Lagen är; 

Lagen om de två fötterna – eller lagen om rörlighet. 
 
Och en annan sak: Var beredd på att bli överraskad – det handlar om att släppa alla 
förutfattade meningar och att vara beredd på att ta in och lyssna – om vi bara håller 
fast vid våra kända förutsättningar så tenderar allt att antingen bli farligt och 
obehagligt eller precis som det är… 
 
Vill ni veta mer om metoden kan ni bl. a. titta in på mötesledaren Eva P Svenssons 
webbplats www.epshumaninvest.se eller den internationella webbplatsen för Open 
Space Technology www.openspaceworld.org . Boken Open Space Technology A 
User’s Guide av Harrison Owen är ytterligare ett tips för den som vill läsa mer om 
metoden. 
 
2. Agendan 

Vi började med en ”tom vägg” och inom trettio minuter hade deltagarna fyllt denna 
vägg med ett spännande innehåll samt organiserat resten av kvällens arbete. 
Sammanlagt togs 35 ämnen upp på agendan av vilka deltagarna valde att slå 
samman en del och valde därefter vilka ämnen de ville arbeta med under 
sammanlagt tre arbetspass. En del ämnen tillkom i s.k. spontana ”fjärils-
diskussioner under kvällen, vilka också dokumenterades. 
 

http://www.epshumaninvest.se/
http://www.openspaceworld.org/
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När marknadsplatsen öppnades diskuterade deltagarna i grupper och 
dokumenterade dialogerna i 31 stycken rapporter. Rapporterna återfinns  
längre bak i detta dokument. 
 
De ämnen som togs upp; 

1.  Trafikförsörjning Bagarmossen 
2.  Bebyggelse och bilväg i "gröna kilen" mellan Bagarmossen och Skarpnäck 
3.  Trygga, direkta stråk med cykeln i centrum 
4.  Förortens fördel natur och skog, skall vi ta bort den? vad blir kvar? 
5.  Fakta om “mötesplatsen” skogen 
6.  Varför det inte skall byggas bilväg genom Bagisskogen 
7.  Planerna på att dra en väg mellan Bagarmossen och Skarpnäck  
8.  Nej till bilväg Bagarmossen-Skarpnäck 
9.  Ett rekreationsområde är en bra mötesplats 
10. (brist på) Gemensamma utrymmen, ytor 
11. Vilka kom på detta mötet? Hur har inbjudan gått ut? Är mötet tillgängligt? 
12. Hur mycket förtätning är möjligt för en förort? 
13. Vi måste inte bli fler, befolkningsutveckling, bryt tillväxttvånget 
14. Vilka spännande möjligheter, fyller vi stråket/området med utöver bostäder? 
15. Hur bevarar och förvaltar vi bäst naturvärdena i gröna kilen och hela Erstavik –  
 Söderort - Hemskogen- Årstaskogen 
16. Vad är unikt för Bagarmossen? 
17. Vad har Bagarmossen + Skarpnäck att VINNA på en bil/buss/förbindelse  
 förutom att avlasta Sockenvägen? 
18. Hur ska vi se till att det finns förskole-, - och skolplatser i Bagarmossen och  
 Skarpnäck? 
19. Hur plats för fler människor men samtidigt inte öka antalet bilar? 
20. Hur uppmuntrar man till bilfritt boende istället för nya vägar? 
21. Att utveckla gröna kilen och skogen mellan Bagis o Skarpnäck med fokus på  
 folkhälsan. 
22. Vilka är de viktigaste målpunkterna i Bagarmossen och Skarpnäck och hur kan  
 vi få en positiv koppling mellan stadsdelarna? 
23. Hur bevara ökar vi den sociala mångfalden bland de boende? 
24. Hur skall barn- ungdomar vara/känna sig trygga i Bagarmossen–Skarpnäck och  
 hur skall promenadstaden bidra till det? 
25. Hur minska trafiken på Sockenvägen utan att bygga fler vägar? 
26. Exploatera redan bebyggda/övergivna ytor i 1:a hand (JA) framför att  
 exploatera urskog (Nej) 
27. Sluta slösa med dyrbar mark, bygg höghus i stället för en massa radhus om man  
 måste ha fler människor i området. 
28. Riva skola och bygga bostäder för barnfamiljer? 
29. Ungdomar konstgräsplanen 
30. Folkomröstning 
31. (brist på) innovativt bilfritt boende 
32. Idéer för stadsodling 
33. Behovet av att bevara plana ytor för rekreation (inte bygga igen sportplaner) 
34. Vad är en "stad" i förorten? - när affärerna finns i gallerior och centra? 
35. Vad upplever du på en framtida promenad mellan Bagis och Skarpnäck? 
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3. Informationsspridning 

Detta dokument publiceras på webbplatsen www.stockholm.se/bagarmossen-
skarpnack och finns även tillgängligt i fysisk form på Stadsbyggnadskontorets 
expedition i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4 i Stockholm. 
 
4. Avslutning 
Som avslutning fick deltagarna uttrycka hur de upplevt mötet, och de uttryckte sin 
uppskattning över mötet som sådant men också en oro för att deras idéer inte skulle 
tas om hand. I slutet av februari har projektgruppen ett avstämningsmöte för att 
göra just det – ta om hand det som kom fram på mötet.  
 
 

 
 
 

Eva P Svensson 
EPS Human Invest  
 
 
 
5. Bilagor 

Bilagorna ligger i följande ordning: 
 Inbjudan: Följande inbjudan gick ut via flera olika kanaler inför mötet.  
 Rapporterna: De rapporter som inkom under kvällen har scannats in och 

avanonymiserats med hänsyn till deltagarna, dvs. att det inte framgår vem 
eller vilka som lämnat in synpunkter om vad. 

 Informationsblad: När mötet avslutades delades ett informationsblad ut 
som tackade för deltagande samt beskrev hur synpunkterna kommer att tas 
om hand. 

 

http://www.stockholm.se/bagarmossen-skarpnack
http://www.stockholm.se/bagarmossen-skarpnack


 

     

 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

www.stockholm.se  

 

Inbjudan 

till tidig dialog för sambandet Bagarmossen-Skarpnäck 
 

Många har visat intresse för det kommande programarbetet för sambandet 

mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Ett tillfälle att delge Staden dina idéer om 

framtida förtätning i närområdet kommer att ges den 30 januari 2012.  
 

Vad innebär tidig dialog? 

Den ”tidiga dialogen” sker innan Staden har tagit fram ett förslag till program för områdets framtida 

bebyggelseförtätning.  

 

Hur kommer dialogen att gå till? 

Dialogen kommer att ske enligt metoden ”Open Space” där deltagarna själva bestämmer vilka ämnen 

diskussionen ska handla om, inom ett givet tema.  

 

Vem får vara med i den tidiga dialogen? 

Alla är välkomna! Vi vill nå er som är intresserade av utvecklingen i närområdet, som har idéer och 

förslag rörande det kommande programmet för sambandet Bagarmossen-Skarpnäck. 

 

Hur anmäler jag mig?  

En intresseanmälan om deltagande i den tidiga dialogen kl.17:00-21:00 den 30 januari, 2012, sker till: 

maria.grahm@stockholm.se eller brevledes till nedanstående adress senast den 22 januari 2012. 

Bekräftelse samt information om tid och plats skickas därefter ut. Antalet platser är begränsat.  

 

Vad händer framåt? 

Den tidiga dialogen är en del av informationsinhämtningen för att Staden ska få ett så bra underlag som 

möjligt för att ta fram ett förslag till program. Stadsbyggnadskontoret kommer att arbeta fram ett 

förslag till program för området, som det kommer att bli ett formellt samråd kring. Det formella 

samrådet ger möjlighet att komma in med synpunkter på ett förslag.  

 

Preliminär tidplan: 

• Tidig dialog i Bagarmossen/Skarpnäck 30 januari 2012. 

• Formellt samråd om ett programförslag våren 2012. 

• Stadsbyggnadsnämnden tar ställning till förslaget, tredje kvartalet 2012.  

 

För mer information om programarbetet: www.stockholm.se/bagarmossen-skarpnack 

 
 
Hälsningar,  

 

Maria Grahm 

Projektledare stadsplanering 

 

Box 8314 

104 20 Stockholm 

 

mailto:maria.grahm@stockholm.se
http://www.stockholm.se/bagarmossen-skarpnack
























































































 

     

Stadsbyggnadskontoret  

 

 

Tack för att du kom!  
 

Många har visat intresse för det kommande programarbetet för sambandet 

mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Kvällen den 30 januari 2012, var ett tillfälle 

att delge Staden dina idéer om framtida förtätning i närområdet. 
 

 

Vad innebär tidig dialog?  

Den tidiga dialogen som du har deltagit i har genomförts innan Staden har tagit fram ett förslag till 

program för områdets framtida bebyggelseförtätning. Vanligtvis involveras medborgare inte förrän i 

det skedet som kallas samråd, som sker efter att ett förslag har tagits fram. Den tidiga dialogen har 

skett enligt metoden ”Open Space” där deltagarna bestämmer vilka ämnen diskussionen ska handla 

om, inom ett givet tema.  

 

 
Kvällens tema. 

 

Vad händer med våra bidrag? 

Information om närområdet och dess användning kommer att vara till stor nytta för Staden under det 

kommande arbetet med att ta fram ett förslag till program för ”sambandet Bagarmossen-Skarpnäck”. 

Idéer och förslag som går i linje med Stadens mål och visioner kan komma att arbetas in i ett 

programförslag. Resultatet av dialogen kommer att sammanställas och anonymiseras för att därefter 

publiceras på webbplatsen: www.stockholm.se/bagarmossen-skarpnack 

 
 Preliminär tidplan för programarbetet:  

• Tidig dialog i Bagarmossen-Skarpnäck 30 januari 2012 – kvällens aktivitet.  

• Formellt samråd (enligt Plan- och bygglagen) om ett programförslag våren 2012.  

• Stadsbyggnadsnämnden tar ställning till förslaget, tredje kvartalet 2012. 

 

För mer information om programarbetet: www.stockholm.se/bagarmossen-skarpnack  

 

 

Hälsningar,  

 

Maria Grahm  

Projektledare stadsplanering  

 

Stadsbyggnadskontoret 

Box 8314  

104 20 Stockholm 

 

 

http://www.stockholm.se/bagarmossen-skarpnack
http://www.stockholm.se/bagarmossen-skarpnack
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