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BILDPROTOKOLL

Grupparbete
Nutid och framtidspaning

Ram: Stadens uppdrag är att planera för 2500 nya bostäder, mötesplatser, 
service mm i stadsdelarna. Hur gör vi det på bästa sätt? 

•	 Platser (offentliga rummet) Hur använder du ditt närområde? Träffar du 
folk? Mötesplatser? Lugna platser? Trygga platser? Härliga platser? Aktiva 
platser? Vilka nya platser kan utvecklas?  

•	 Service Hur ser en skön vardag ut för dig? Vad behövs i framtiden? Vad 
saknas? Handel? Kultur? Arbetsplatser? 

•	 Kopplingar Hur rör du dig inom och till området, och varför? Vilka kopp-
lingar behövs i framtiden? Hur ser de ut? Mer kollektivtrafik? 

•	 Bebyggelse Hur tycker du att man kan lägga till nya hus i stadsdelarna? 
Var är ny bebyggelse lämplig? Vilken karaktär ska den ha? Vad är viktigast 
att bevara obebyggt?

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck
Workshop 1
Syftet med grupparbetet var att göra en nuläges- och framtidsspaning i stadsdelarna utifrån sta-
dens uppdrag och ett antal frågeställningar. 

Deltagarna delades in i 9 grupper med 6-8 personer i varje grupp. Som inledning till gruppar-
betet visades ett inspirationsbildspel. Varje grupp fick sedan en verktygslåda och en spelplan 
i form av en flygbild över Bagarmossen och Skarpnäck. Materialet i lådorna; bildbrickor, glitter, 
snören mm, användes som stöd för gruppdiskussionen. Grupperna testade, flyttade runt och 
klistrade fast mot slutet.

Avslutningsvis redovisades grupparbetet. Deltagarna i de olika grupperna gick fram och redovi-
sade för varandra, de berättade hur diskussionen gått och förklarade symbolerna på spelplanen. 
Redovisningen filmades och har här sammanfattats i bildprotokoll.
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BILDPROTOKOLL GRUPP 1

Generellt: Viktigt att tillkommande bebyggelse 
smälter in i miljön och anknyter till de hus som 
finns idag. Inte för futuristiska hus som inte 
passar in. 

Röd plupp = platser som används lite och som 
man kan göra någonting åt.

(Grus)vägar som kan upplevas som mörka och 
lite otrygga. Önskvärt med bättre samband så 
att mer människor rör sig i området, och bättre 
belysning. 

Gröna pluppar = platser som gruppen tycker 
om. Platser som man mår bra på/i och som 
gruppen vill ska vara kvar. 

Skogspartiet i sydöst kan man göra någonting 
mer med. 

Tomten vid Bensinmacken borde det gå att 
göra någonting mer med för att lyfta upp den. 

Fotbollsplanen vid skolan används mycket på 
dagen av skolan men är mindre använd på 
kvällen. Kan man göra nåt mer med den, t.ex. 
konstgräsplan?

Byälvsvägen vore bra att lyfta upp. 
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BILDPROTOKOLL GRUPP 2

Vandringsstråk värda att bevara. 

Skogspartiet och Bergholmstorpet är tillgäng-
ligt för personer med funktionsnedsättning - 
positivt ur integrationssynpunkt. 

Guldkulorna - bästa butikerna/service i stads-
delarna 

Skarpa by - segregation eller integration? Bo-
städerna för nyanlända är en viktig verksamhet 
som ska finnas i stadsdelarna men den ligger 
segregerat i Skarpa by. Lägg till ny bebyggelse 
så att det inte blir mer segregerat. Det finns en 
historisk miljö att bygga vidare på. 

Satsa på barn av alla åldrar - de är framtiden. 

Kan man bygga ett centrum för hållbar utveck-
ling för barn och unga på bollplanen? T.ex. 
skulle det kunna finnas en fruktträdgård och 
bebyggelse för pedagoger.  Det skulle kunna 
fungera som en mötesplats för barn, fritidsgår-
dar, ungdomar från hela stadsdelen.
Kunskapscentrum och aktivitetscentrum kring  
gemensamt odlande och hållbar utveckling. 

Bergholmstorpet är en social träffpunkt. Sam-
arbeten med trädgård och parklek med djur. 
Barn från hela området kommer dit. 

Kollektivt odlande finns i båda stadsdelarna. Ta 
tillvara de drivkrafter som finns. 

Ingen bilväg intill Bergholmstorpet. 

Eventuellt förslag på ett stråk med simhall, 
idrottshall, allaktivitetshus i anslutning till sport-
fältet, men gruppen var inte enig.
Kanske bilväg?

Lite olika former av bebyggelse i stadsdelarna: 
Det är från början väldigt tättbebyggt i Skarp-
näck därför blir grönskan omkring viktig. Ba-
garmossen är inte lika tätt och därför kanske 
man kan bygga på lite små plättar. 

Sportfältet är en viktig del av Skarpnäck - 
mångkulturell mötesplats

Potentiell bebyggelse i olika former
högt/högre/vanlig skala. 

Samband mellan Bagarmossen och Skarpnäck

Centrala skogspartiet är viktigt att bevara.

Potentiell bebyggelse i olika former
högt/högre/vanlig skala.
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BILDPROTOKOLL GRUPP 3

Behov av skolor, dagis, fritids när stadsde-
len byggs ut. Det bor många barnfamiljer här 
redan. 

Eventuellt möjligt att bygga i området närmast 
Tyresövägen?

Skärgårdsskogen och skateparken används av 
många barn. Det är nästan alltid någon där. 

Man går inte gärna på gångvägen när det är 
mörkt. Det vore bra med bättre belysning. 

Skarpnäck är tätt och svårt att förtäta. Grön-
områdena är viktiga runt omkring, särkskilt 
Skärgårdsskogen och Bagarmossenskogen. 
Det märks att Bagarmossen används mycket 
av små barn - viktigt!

Viktigt att bygga många små lägenheter - bra 
för både unga och gamla. 

Att bygga mötesplatser; trädgårdar, caféer vid 
Bergholmsskolans bollplan är ok, men bygg 
inte en barriär av bostäder i sambandet mellan 
stadsdelarna. 

Möjligt att bygga nya bostäder i södra delen av  
Skarpnäck. 

Kan man skapa en plats för att “bara hänga” 
intill sportfältet?

Många av parkeringshusen i Skarpnäck an-
vänds inte så mycket. Kan man använda dem 
till något annat?

Flytta de aktiviteter som sker i föreningar mm 
i Skarpa by in till en mer central plats - vid 
Bergholmsskolan - så att fler kan ta del av det 
som händer. Utveckla det till en knutpunkt mel-
lan stadsdelarna. 

Bevara området närmast Skarpnäcks gård. 

Finns flera små parker/torg som inte har något 
tydligt syfte. Kan man anlägga t.ex. en trädgård 
eller liknande så att det blir mer trivsamt?

Fler caféer vid Bagarmossens centrum. 

Trädgård och café som mötesplats vid träd-
gårdsföreningen. 

Bollplanen vid Bagarmossens skola kan ut-
vecklas med t.ex. konstgräs. 

Viktigt att få bra mötesplatser även inom Ba-
garmossen. Stadsdelen består av flera områ-
den som också behöver mötas. 

Utveckla bollplanen vid Bergholmsskolan - kan 
man bygga ett kulturcentrum? Eftersom det 
ligger mellan Bagarmossen och Skarpnäck har 
det potential att bli en mötesplats. 

Ha kvar gångvägarna genom skogen

Viktigt att binda ihop Bagarmossen och Skarp-
näck
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BILDPROTOKOLL GRUPP 4

Permanent idrottshall bör ligga centralt. Be-
fintlig hall på sportfältet är tillfällig. En central 
hall kan bli en mötesplats för skolungdom och 
barn, ligger nära skolor. En hall går att kombi-
nera lokaler med verksamheter för t.ex. pensio-
närer, funktionshindrade mm.

Röd slinga - stavgångsrunda för PRO

Aktivera stråket med idrott och kultur utan att 
förstöra skogen så att folk har större anledning 
att vistas där. 

Lyft Bergholmstorpet ännu mer så att det blir 
en centrumpunkt i stråket. 

Nya bostäder i Skarpa by.

Nya bostäder vid Byälvsvägen. Vägen är väl-
digt bred. 

Nya bostäder vid djursjukhuset. 

Nya bostäder längs gamla Tyresövägen och 
i Skärgårdsskogen som ett skydd för parken 
innanför. 

Bygg på hemköp med bostäder så att det blir 
lite höjd på huset. Ungdomsbostäder?

Science park - ungefär som Tom Tits i Söder-
tälje. 

Mer kommunal service som t.ex. hemtjänst i 
Skarpnäck, gärna centralt. 

Gågata på Skarpnäcks allé med caféer och 
butiker. Eventuellt bussgata?

Bostäder med odlingar på taket. 

Nya bostäder på Bergholmsskolans tomt. Un-
derligt att riva skolan när så många nya bostä-
der ska komma till. 

Ny idrottshall i Bagarmossen. Bensinmack-
stomten?

En idrottshall ska vara 40x20 m.
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BILDPROTOKOLL GRUPP 5

Mål för båda områdena: bilarna ska bort från 
gatorna och stå i parkeringshus så att det blir 
trevligare gatumiljöer.

Utvecklad entré till Nackareservatet.

Nya bostäder i Skärgårdsskogen kan vara gan-
ska höga hus mot Tyresövägen. 

Bygg ut en busshållplats vid Tyresövägen. 

Utveckla parken mer. Skateboardparken är bra, 
men det finns fler ytor att göra mer på. 

Nya bostäder i Skarpa by. 

Förtäta vid Bensinmackstomten och på andra 
sidan gatan. 

Förtäta på parkeringsplatserna. 

Utveckla Bagarmossen folkets hus antingen 
genom att bygga om så att lokalerna blir mer 
inbjudande eller bygga nytt. 

Cykelkopplingar: bred och fin cykelväg mot 
Flaten och mot stora cykelstråket in mot stan 
behövs. 

Bil- och lådcykelpool.

Guld och glitter = bästa ställena i stadsde-
larna. 

Högt i centrum. 

Kan man utveckla stråket så att det blir tryg-
gare? t.ex. utegym, entré till skidspår. 

Bagisskogen är viktig att ha kvar, den används 
av många människor under hela året. 

Nya bostäder i skogen utmed gamla Tyresövä-
gen.

Centrala Skarpnäck behöver mer liv och mer 
aktiviteter. Men hur? Förtäta eller en ny tunnel-
baneuppgång?

Parkeringshusen ska antingen användas för 
bilar eller byggas på. 
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BILDPROTOKOLL GRUPP 6

Nya bostäder. Befintlig bollplan används inte 
mycket. 

Hur förhåller sig Bagarmossen och Skarpnäck 
med intilliggande områden och t.ex. Farsta.?

Viktigt att se till helheten och jobba med de 
nätverk som finns. 

Utred möjligheterna att göra en mer rejäl 
exploatering i Skarpa by, gärna på höjden. I 
Skarpnäck finns inte så många lucktomter så 
det är svårt att förtäta.

Bygg på höjden vid Bagarmossen centrum. 

Skarpa by har ett mycket bra läge med ek-
backar och närhet till sjön. Befintliga hus är för 
dåliga för ett sådant läge. Gör någonting bra - 
nya bostäder, hotell, vandrarhem mm.

Nya bostäder i Skärgårdsskogen bidrar till att 
vitalisera centrum. 

En väg behövs mellan stadsdelarna men kan-
ske inte vid det centrala stråket? Eventuellt här 
istället?

Nya bostäder i skogen bidrar till att vitalisera 
centrum. 

Skarpnäck behöver vitaliseras. Bygg ordentligt 
på höjden, gärna nära tunnelbanan. Kanske 
studentbostäder? 30-35 våningar? Skarpnäck 
kan rymma två sådana hus!

Den gröna kilen är platsen där människor möts 
oavsett om man är ute med hunden, springer, 
åker skidor eller bara umgås.  

Bergholmsskolans tomt blir en barriär när den 
ligger oanvänd. Fyll platsen med ”godis” så att 
den bli använd. 

Nya bostäder vid Brotorpsskolan.

Viktigt att skapa någon form av aktiviteter vid 
det centrala stråket, men inte nödvändigtvis 
bostäder. 

Flödesvägarna är viktiga. 

Nya bostäder på bensinmackstomten och på 
andra sidan gatan. 
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BILDPROTOKOLL GRUPP 7

Grön plupp = positiva platser. 

Fler förskolor kommer att behövas. Skolorna är 
överfulla idag. 

Överdäckning av Tyresövägen. 

Skarpa by är möjligt att exploatera - bra läge 
intill kommunikationer och naturen. 

Väg mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Det 
kan bli mer trafik, men med fördelen bussen 
som slipper köra runt.

Nivåskillnaden vid Loftgångshusen gör att det 
blir ett stort betongfundament hela vägen som 
blir en barriär. Väggen skiljer av området från 
resten av Bagarmossen. Hur ska man över-
brygga det?

Industriområdet vid Horisontvägen/skogspar-
tiet vid Gamla Tyresövägen: det rör sig inte 
så mycket människor där och det känns lite 
otryggt. Bra om det tillkom bostäder så att det 
blir trevligare att röra sig i områdena. 

Lys upp stråket mellan Bagarmossen och 
Skarpnäck. 

Nya aktiviteter: bad, samlingsplats för dans, 
isbana, plats för midsommarfirande. 

Utnyttja ytan vid Horisontvägen bättre. 

Torget/parken är tråkigt. 

Fler fik!

Allt ser väldigt likadant ut i Skarpnäck. 

Byggnad där grillkiosken ligger med restau-
rang i botten och översta våningen. 

Studentbostäder bakom tunnelbaneuppgång-
en.

Dubbel guldkula = högt hus

Guldkula = plats för nya bostäder. 
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BILDPROTOKOLL GRUPP 8

Förbättra passagerna mellan stadsdelarna. 

Buss med bättre turtäthet. 

Nya bostäder och ny skola vid Brotorpsskolan.

Bostäder och förskola. 

Nya bostäder vid Byälvsvägen. 

Kulturscen vid Bergholmstorpet. 

Idrottsaktivitet på bollplanen. 

Överdäckning över Tyresövägen. 

Bättre belysning på basebollplanen. 

Svårt att placera ute nya bostäder för det för 
med sig behov av ny service som t.ex. försko-
lor, skolor och serviceboenden. 

Öppna upp avstängda vägar och fördela trafi-
ken istället för att bygga nya vägar. 

Aktivitetshus/simhall.

Mer service i centrala Skarpnäck. 

Bygg inte bostäder i stråket mellan stadsde-
larna. 

Flytta odlingslotterna till grönstråket, kanske 
hit?

Nya bostäder.

Nya bostäder vid Skarpa by. 

Nya bostäder i skogen vid Gamla Tyresövägen. 

Nya bostäder vid bensinmackstomten. 

Höghus bakom tunnelbaneuppgången för 
serviceboende.
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BILDPROTOKOLL GRUPP 9

Lyft upp Skarpnäcks centrum. Det fanns mer 
service förr, det är ganska dött idag.  

Äldreboende centralt i Skarpnäck. 

Ny kyrka någonstans centralt i området. 
Barnaktiviteter och stadsodling vid Bergholms-
torpet.

Fler sopstationer för sopsortering behövs i 
Bagarmossen.

Bättre bussförbindelse mot Farsta från Bagar-
mossen. 

Höghus vid bensinmackstomten. 

Höghus vid Bagarmossens centrum. 

Utveckla vid parkeringsplatsen för att undvika 
bilbränder och skadegörelse.

Nya bostäder som bullerskärm vid Skärgårds-
skogen. Kan vara ganska höga hus med 
solceller på taket utmed vägen och lite mer 
försiktigt in mot parken så att den bevarar sin 
karaktär. 

Bygg ett häftigt hus i början som annonserar 
Skarpnäck. 

Ny simhall vid Bergtorpsskolan. 

Bygg bostäder i skogen utmed gatan, t.ex. 
3-våningsradhus som de på Sockenvägen.

Bygg något annat än ett lager vid Horisontvä-
gen.

Försvåra att Gamla Tyresövägen blir en smit-
väg för trafik till och från Tyresö.

Tunnel för busstrafik mellan Skarpa by och 
Ljusnevägen. 

Nya bostäder i Skarpa by. Kan man dra fram 
vattenspegeln och anlägga en vacker park?

Förläng tunnelbanan mot Sköndal och Tyresö 
för att bl.a. flytta ut omstigningspunkterna.

Förbättra omstigningsmöjligheterna mellan 
busstrafik från Tyresö och tunnelbana - ny tun-
nelbaneuppgång i söder.

Behåll och förbättra cykelstråket mot Tyresö. 

Det är en lång väg om man vill åka mellan 
Skarpnäck och Bagarmossen med buss idag. 
Det är också en omständlig väg om man vill ta 
sig från norra Bagarmossen till Farsta.  

Flytta parkeringsplatsen vid Konsum lite så att 
man kan skapa torghandel vid Pilottorget.  
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BILDPROTOKOLL

Grupparbete workshop 2
 
Studera de två framtidsbilderna. Välj det alternativ som bäst stämmer överens 
med hur ni vill att stadsdelarna ska utvecklas och utgå från det. Klipp- och 
klistra från de båda alternativen. Lägg till och ta bort tills ni har en framtidsbild 
som ni tycker stämmer överens med er vision. Prioritera! Vad behövs för att 
uppnå framtidsbilden? Vad är viktigast? Var ska man börja?
 
•	 Platser	(offentliga	rummet) Hur blir det nya bra platser i stadsdelarna? 

Är de visade på rätt ställen i framtidsbilderna? Blir det några dåliga baksi-
dor i framtidsbilderna? Kommer stadsdelarna att kännas mer trygga? 

 
•	 Kopplingar Är de föreslagna kopplingarna på rätt ställe? Saknas någon? 

Ska någon bort? Vilken typ av kopplingar behövs (Gång/cykel/buss/bil)? 
Gröna samband? 

•	 Service Är det rätt platser för service? Är det något som är speciellt 
viktigt? Vad behövs för att mötesplatserna ska bli så bra som möjligt? Vilka 
typer av service kommer att fungera bäst på vilken plats? Prioritera! 

 
•	 Bebyggelse	Hur ser bebyggelsen ut? Är det kvarter, radhus, villor? Vilka 

höjder är bra på de olika platserna? Var är det viktigt att anpassa sig till 
omgivningen? Kan något sticka ut? Testa med modellklossarna!

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck
Workshop 2
Syftet med grupparbetet var att utifrån två framtidsbilder utveckla ett förslag. Framtidsbilderna 
visade två olika sätt att sammanfatta kunskap och idéer från workshop 1. 

Deltagarna delades in i 8 grupper med 6 - ca 8 personer i varje grupp. Som inledning till grupp-
arbetet presenterades framtidsbilderna och ett inspirationsbildspel. Varje grupp fick sedan 
en verktygslåda och en 2 spelplaner med var sin framtidsbild skisserad på en en flygbild över 
Bagarmossen och Skarpnäck. Materialet i lådorna; byggklossar, glitter, snören mm, användes 
som stöd för gruppdiskussionen. Grupperna testade, klippte ut, flyttade runt och klistrade fast 
mot slutet.

Avslutningsvis redovisades grupparbetet. Deltagarna i de olika grupperna gick fram och redovi-
sade för varandra, de berättade hur diskussionen gått och förklarade symbolerna på spelplanen. 
Redovisningen filmades och har här sammanfattats i bildprotokoll. Workshop 2 var den sista 
workshopen i designdialog Bagarmossen - Skarpnäck och slutresultatet kommer att presente-
ras i en utställning och en rapport. 
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BILDPROTOKOLL

Utgångspunkt 1: Var kan man bygga till på befint-
ligt?
Utgångspunkt 2: Bygg i kanterna av båda stadsde-
larna. 

GRUPP 1

Bygg i kanterna av Skarpnäck. 

Bara gång- och cykelväg mellan stadsdelarna. 

Bevara de fina ekarna vid sportfältet men ny be-
byggelse kan ligga intill. 

Parkeringsplats behövs vid sportfältet eftersom 
många kör bil till fältet. Parkering är inte tillåten på 
flera av gatorna intill. 

Sportfältet bevaras så mycket som möjligt. Behåll 
konstgräsplanen, men bygg gärna ett ordentligt 
sport- och aktivitetshus.

Det finns behov av ytterligare en skola, men utan 
att röra den gröna ytan. 

Bevara den gamla atmosfären av bruksparken. Nya 
byggnader måste harmonisera med det befintliga. 

Viktigt att verksamheterna i Skarpa by kan få finnas 
kvar. Nya bostäder kan komma till med de måste 
integreras med verksamheterna. Det finns poten-
tial för ett utbyte mellan kulturella aktiviteter och 
parken. 

Det centrala stråket kan kompletteras med t.ex. 
parker, café och allaktivitetshus.

Bygg på Bergholmsskolans tomt men undvik att 
bygga i grönområdet. 

Studentbostäder i höghus i Bagarmossen. 

Om man bygger till på det befintliga slipper man ta 
i anspråk parkmark inne i stadsdelarna, ta ner ekar 
mm. 

Bygg till utmed Byälvsvägen enligt förslaget men 
bygg också till på höjden. Bygg till 2-4 våningar på 
3-våningshusen så att det blir 3-5-7 våningar norr 
om Byälvsvägen. 
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BILDPROTOKOLL

Bygg i kanten av Skärgårdsskogen, men gör behåll 
ett större grönområde i mitten. 

GRUPP 2

Scen vid Bergholmstorpet. 

Hur mycket nya bilar kommer det? Förstärk cen-
trum i stadsdelarna och använd andra lösningar 
- t.ex. lånecykelsystem - för att inte skapa bilbero-
ende.

Guldkula = gruppen gillar.

Ny tunnelbaneuppgång i södra delen av Skarp-
näck. 

Bokaler längs Skarpnäcks allé är en bra idé! Det 
ger mer liv och rörelse utmed gatan. 

Många passager mellan t.ex. Bagarmossens cen-
trum och skolan är stängda och inhägnade. Det 
finns hinder så att man är tvingad till att gå en väg.

Öppna fler gångvägar genom Bagarmossen så att 
man kan röra sig på fler sätt. Diagonal mot Söder-
bysjön. 

Hyr-/låneställen för cyklar och lådcyklar: “hämta här 
och lämna där”. Gör det möjligt att handla utan bil.

Minska ytan för skola i Skarpnäck och bygg en ny 
skola på vid Bergholmsskolan. 

Satsa både på centrum i Skarpnäck och Bagar-
mossen. 
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BILDPROTOKOLL

Gruppen gillade stora delar av förslag 1 för Skarp-
näck och förslag 2 för Bagarmossen.

GRUPP 3

Ingen bilväg vid den nya skolan.

Bättre bussförbindelser med täta avgångar. 

Ny tunnelbaneuppgång i södra delen av Skarpnäck.

Kanske är det lite för mycket nya byggnader i Ba-
garmossen. 

Simhall istället för lager.  

Viktigt att man flyttar verksamheterna i aktivitets-
huset vid Skarpa by till en plats vid det centrala 
stråket. 

Ekodukt som kopplar till naturområdet i söder utan 
att påverka koloniområdet. 

Bra med ny bebyggelse vid hemköp. 

Satsa på ekologiskt boende, generationsboende, 
miljövänliga material mm kring hållbarhetscentrum. 
Satsa på att bygga en ekologisk pärla! Något som 
Stockholms stad kan visa upp. 

Bra med ny bebyggelse och ny skola vid Berg-
holmsskolan men var mer varsam mot skogen. 
Hellre lite högre hus mot norr så att det kan bli lite 
mer fritt mot naturen. 

Bra med ny idrottshall vid Bagarmossens skola.

Bra att bygga varsamt utmed muren vid Byälvsvä-
gen, det gör att det blir fler fönster mot grönområ-
det och ökar tryggheten. 

Små odlingar överallt där det går! Kan man odla på 
platta tak?

Koppla ihop med dans, kultur som finns. 

Viktigt att lägga mycket aktiviteter längs med det 
centrala stråket så att alla känner sig trygga att 
vara där. 

Tjänstebilar åker ofta på cykelvägarna mellan 
stadsdelarna. 

Gruppen var inte enig om bilvägar mellan stadsde-
larna. En bilväg kommer nog att finnas någon gång 
i framtiden. Om den ska byggas borde den vara i 
öster, inte där grönområdet används som mest.

Bra med bokaler mm längs med Skarpnäcks allé.

Varsam utveckling av grönområdet. 
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BILDPROTOKOLL

Byälvsvägen: husen norr om Byälvsvägen har 
entréer mot norr, inte mot gatan. Viktigt att ha med 
sig om man tänker komplettera med bebyggelse 
utmed vägen. 

GRUPP 5

Gruppen har inte tagit ställning till om man behöver 
kunna köra bil mellan stadsdelarna. 

Gör bokaler utmed Skarpnäcks allé. Uteplatserna 
används inte mycket idag. 

Ta bort husen längst i söder i Skärgårdsskogen 
och behåll skogen men bygg ett bullerplank utmed 
Tyresövägen. 

Kombinera kulturcenter och sport. 

Ny bebyggelse utmed Sportfältet. Flytta en av pla-
nerna från Sportfältet till centrala stråket. 

Ny tunnelbaneuppgång i södra ändan av plattfor-
men i Bagarmossen med uppgång vid centrala 
stråket. 

Flytta verksamheter från Skarpa by till det centrala 
stråket. Kulturcenter mm. 

Bredda gärna gång- och cykelvägen i det centrala 
stråket, men inte bilväg. 

Gör gärna någonting på det södra torget i Bagar-
mossen. Det används inte mycket idag som plats. 

Gruppen tog utgångspunkt i karta 1 med komplet-
teringar från karta 2 för Bagarmossen. 

Många pratar om odling men det är viktigt att det 
faktiskt finns de som vill odla också.

Husen söder om Byälvsvägen har lokaler i botten-
våningen; dagis, fritidsgårdar mm. Däremot är det 
nog möjligt att bygga något intill gårdarna mellan 
husen. 
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BILDPROTOKOLL

Bra idé att bygga utmed Byälvsvägen.

Gatan kan kompletteras med mer bebyggelse. 

Gruppen tyckte om idén för Skarpnäcks allé med 
mer liv och rörelse. 

Fotbollsplanen vid Byälvsvägen är stor och spar-
samt använd på kvällarna. Kan man ta en del av den 
för att tillföra fler funktioner?

Det borde gå att göra något vid Hemköptomten, 
kan vara olika typer av verksamheter: bostäder, 
arbetsplatser, idrott. 

Simhall på norra ändan av sportfältet - bra om den 
upplevs som något som hör till båda stadsdelarna. 

Bra att bygga bostäder på Bergholmsskolans tomt, 
men det är viktigt att det tillkommer någon form av 
kollektivboende / integrerat boende / generations-
boende som kan knyta an till kulturcentrat. 

Spara odlingslotterna. 

Bygg bullerplank så snart som möjligt. 

Ekodukt över vägen. 

Den södra delen av Skärgårdsskogen är en ravin 
med en liten bäck. Svår att använda som park, men 
det borde gå att bygga bostäder utmed vägen. 

Gruppen var inte helt enig om skogen utmed Tyre-
sövägen, men stora delar bör gå att bebygga. 

GRUPP 6
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BILDPROTOKOLL GRUPP 7

Hur fungerar förutsättningarna? Kan man t.ex. 
bygga ut Bagarmossen utan att bygga ut Sock-
envägen? Räcker den befintliga infrastrukturen? 
Sådana frågor måste lösas innan man kan bygga 
något. 

Ska man bygga garageplatser för eventuellt ny 
bebyggelse? Man behöver ta ställning till om det 
är önskvärt att få in mer bilar och mer trängsel på 
gatorna vilket är en konsekvens om man bygger 
garage. 

Överdäcka tunnelbanan mellan Sockenvägen och 
tunneln och bygg bostäder på. 

Platsen där det byggs lagerlokaler har en tomträtt, 
det är inte speciellt realistiskt att föreslå t.ex. en 
simhall. 

Ny tunnelbaneuppgång i söder gör det möjligt med 
omstigning från/till buss. 

8-våningshus, det är viktigt med bra cykelparkering. 

Svårt att ta ställning till hur mycket som kan byggas 
utan att veta konsekvenserna. 

Det måste göras relevanta konsekvensanalyser 
innan man kan börja bygga. Det får inte uppstå en 
situation där man byggt nya bostäder men det är 
inte tillräckligt med skol- och förskoleplatser, kol-
lektivtrafik etc.  

Det behövs bättre skyltning i skogen för att under-
lätta att fler kan hitta i grönområdena. 

Det borde vara möjligt att komplettera bebyggelsen 
utmed Byälvsvägen på något sätt med t.ex. service-
byggnader. 

Det är mycket trafik på Vinggatan, håll nere mäng-
den bebyggelse utmed sportfältet och ta inte in för 
mycket trafik.

Delade meningar om en servicebusslinje som kny-
ter ihop stadsdelarna. 

Det är långt till tunnelbanan från Skarpa by så det 
behövs någon form av kollektivtrafik.  

Håll ihop Skarpa by så att det blir ett eget område. 
Prioritera bostäder framför hotell/vandrarhem. 

Viktigt att få in verksamheter och service i stadsde-
larna så att behovet av att använda bil minskar. 

Vitalisera och underlätta cyklandet i stadsdelarna. 

Ny busslinje i Bagarmossen med en mindre buss 
så att det går att mötas på gatorna. 

Det finns också många platser som det är möjligt 
att bebygga på ett bra sätt. 

Hur fungerar själva byggprocessen? Är det rimligt 
att stänga av stora områden under uppförandet? 
Viktigt att ta hänsyn till de som bor i närområdet 
under processen. 

Räcker det med en Tunnelbaneuppgång i Bagar-
mossen och Skarpnäck? Behövs det fler?
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Simhall och skola kan ligga tillsammans vid sport-
fältet. 

Gör något annat vid fotbollsplanen, t.ex. tennis. 

Bygg vid Bensinmackstomten. 

Borde gå att komplettera med några likadana 
6-våningshus som de befintliga. 

Svårt att bygga flerbostadshus i mindre än 5-6 
våningar. Radhus fungerar som 3-våningshus. 

Gruppens förslag är en kombination av de båda 
framtidsbilderna med stora exploateringar i båda 
stadsdelarna. Men med vissa delar som tillägg. 

Kan man knyta ihop: stadsdelar? Bagarmossen - 
Skarpnäck - Sköndal? Tänk en stadsdel istället för 
tre. 

När tunnelbanan byggs ut finns möjlighet att öka 
turtätheten på grön linje. 

Ny tunnelbaneuppgång i söder i Skarpnäck. 

Kopplingen mot Kärrtorp är också viktig. Det är vik-
tigt att man ska kunna ta sig på cykel lätt till Kärr-
torp och det ska vara tydligt vilken väg man ska ta. 

Man behöver undersöka vad konsekvenserna blir 
av att förtäta så mycket som förslaget. T.ex. vill man 
att nya boende ska åka bil eller röra sig på något 
annat sätt?

Gör en trevlig ingång till Nackareservatet. 

Bostäder och ekodukt vid Skärgårdsskogen. 

Renovera Pilottorget också och fortsätt att utveckla 
det. 

Fortsätt med verksamheter närmast Tyresövägen 
och bygg bostäder innanför. Det är inte så bra läge 
för bostäder närmast vägen. 

GRUPP 8
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Bygg två högre sammanhängande byggnader som 
bullerskydd utmed vägen och lägre punkthus in 
mot parken. 

Behåll fotbollsplaner mm intill skolorna så att man 
kan ha utomhusverksamheter i skolan. 

Det går att exploatera relativt mycket utan att in-
kräkta på grönområdena. 

Bygg nya tunnelbaneuppgångar. 

Torget i Bagarmossen är ganska dött - gör ett 
omtag. 

Bygg bostäder här fast det ligger lite vid sidan av. 

Bygg vid bensinmackstomten. 

Bra med någon form av souterränghus på sydsi-
dan. 

Studentbostäder i punkthuset vid tunnelbaneupp-
gången. Studenter livar upp området. 

Parken är viktig. Det vore bra om man kunde t.ex. 
belägga med konstgräns och utveckla med t.ex. 
utomhusbio, teater mm. 

Bra med ny bebyggelse utmed Byälvsvägen, kan-
ske stadsradhus. 

Ny bebyggelse vid Bergholmsskolan kommer att 
medföra att det kommer att bli ett bättre flöde av 
människor till området. 

Sportfältet, området vid centrala stråket och verk-
samheterna Skarpa by är viktiga mötesplatser. Det 
är viktigt att fortsätta utveckla dem.  

Kulturcentrum vid bollplanen. Försök få dit någon-
ting som är permanent som lockar besökare utan-
för stadsdelarna - en permanent utomhusloppis? 

Utveckla gångvägen så att den blir mer öppen och 
med mer belysning. 

Bättre att bygga på höjden än att bebyggelsen 
breder ut sig för mycket på marken. 

Sportcentrum och bebyggelse intill sportfältet. 

Bra att bygga ut utmed Skarpnäcks allé. 

Spara lite park vid Gamla Tyresövägen. 

Bygg inte så mycket i Skarpa by. Bättre med 
punkthus som inte tar så mycket mark i anspråk så 
att man kan spara mer av ekmiljöerna. 

GRUPP 9


