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Den 22 oktober anordnades en informationsträff i Rågsveds folkets hus i samverkan med 

Rågsved – Hagsätra samhällsförening. Representanter från exploateringskontoret, 

stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningen var på plats från Stockholms stad. Syftet 

var att sprida information om Fokus Hagsätra Rågsved och ge möjlighet för folk att ställa 

frågor om projektet och närliggande projekt i området. Ambitionen i Fokus Hagsätra Rågsved 

är att vara ute så mycket som möjligt och informera på plats i stadsdelarna.  

 

I samband med mötet höll staden i dialogaktiviteter för att få in synpunkter och förslag som 

kan bidra till stadsutvecklingen och en bra relation med medborgarna och andra lokala 

aktörer. Tidig dialog med olika målgrupper är en uttalad prioritet i projektet, och så även 

samverkan med lokala aktörer.  

 

Syftet var att göra en så enkel och begriplig, grundläggande dialog som möjligt. Tidigare 

enkäter har visat att alltför abstrakta frågor inte uppfattats som staden önskat, och även att det 

för vissa varit ett hinder att folk varit tvungna att skriva själva. Därför valdes den här gången 

metoden att deltagarna fick klistra fast prickar på en så kallad ordkarta med olika alternativ. 

Den ena handlade om hur folk vill ha information om projektet från staden, en högt 

prioriterad fråga för att lägga en bra kommunikationsgrund i början av ett långt projekt. Den 

andra handlade om vad folk saknar i sitt närområde, en fråga som det bedömdes att alla har 

god chans att vilja tycka till om. Syftet är att i ett tidigt skede få en uppfattning om vad som är 

högt prioriterat bland de närboende och andra intressenter.  

 

Totalt deltog cirka 50 personer på mötet, de flesta boende i närområdet. En viss slagsida åt 

Rågsvedsbor är tänkbar eftersom mötet hölls i Rågsved. Det var jämn fördelning mellan 

könen. Personer under 25 år var underrepresenterade.  
 

 
Frågan som ställdes var ”Hur vill du ha information om projektet” och det fanns tolv olika 

alternativ. Besökarna fick klistra fast prickar på flera alternativ men bara en på varje valt 

alternativ. Totalt sattes 68 prickar ut. 

 

Bland de svarande var lokaltidningar den mest önskade informationskällan. De digitala 

kanaler som flest önskat är nyhetsbrev och information via Facebook.  

 

Underlaget är inte tillräckligt för att ge några definitiva slutsatser, men i kombination med 

andra genomförda dialoger är det ändå tydligt att lokaltidningar är en viktig 

informationskälla, och att en ökad närvaro på sociala medier efterfrågas. Nyhetsbrev är  

 

 

planerat inom projektet från årsskiftet, digitala kanaler ska ses över under 2020. Ett eventuellt 

informationssamarbete med lokaltidningar utreds vidare.  
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Lokaltidningar: 14 

Nyhetsbrev digitalt: 11 

Information i brevlådan: 9 

Facebook: 7 

Hyresvärd/bostadsrättsförening: 6 

Stockholms stads webbsida: 6 

Information i trapphuset: 6 

Större informationsmöten: 5 

Mejl: 5 

Samtal i mindre grupp: 3 

Sms: 1 

Instagram: 0 
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Frågan som ställdes var ”Vad saknar du i ditt närområde” och det fanns tolv olika alternativ. 

Besökarna fick klistra fast prickar på flera alternativ men bara en på varje valt alternativ. 

Totalt sattes 101 prickar ut. Bland de svarande var service som apotek och vårdcentral, samt  

natur/grönska de vanligaste alternativen, mer belysning utomhus och kulturverksamheter strax 

efter. Att natur och grönska är viktigt för de boende i området har framkommit även av 

tidigare dialogarbete, den bilden stärks här. Underlaget är inte tillräckligt för att ge några 

definitiva slutsatser, men över hundra bidrag, och en relativt jämn fördelning över många 

alternativ visar ändå att det finns saker och samhälleliga funktioner som boende i närområdet 

saknar idag. I vidare dialog med såväl boende som byggaktörer bör staden försöka 

konkretisera önskningarna ytterligare, och se över möjligheterna att genomföra något av det 

önskade, gärna med så stort medborgerligt inflytande som möjligt.  

 

Service (apotek, vårdcentral): 14

Natur/grönska: 14 

Belysning utomhus: 13 

Kulturverksamhet (bio, museum, bibliotek): 12 

Platser för sport/motion: 11 

Konst utomhus: 7 

Butiker: 6 

Cykel/gångvägar: 6 

Sittplatser: 6 

Kafé/restaurang: 5 

Bussar: 4 

Lekplatser: 3 
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Under och i anslutning till kvällen fanns även möjlighet att fritt skriva ner förslag och tankar 

kring stadsutvecklingen i Hagsätra och Rågsved. 28 personer lämnade synpunkter. Flest 

lämnade synpunkter kring Rågsved, vilket delvis kan förklaras med att mötet var i Rågsved.  

 

Totalt var det många olika typer av förslag och åsikter som lämnades men tre typer är mer 

vanligt förekommande än andra.  

 

 Rågsveds centrum behöver utvecklas  

Flera vill se en förändring av centrum. Det finns ett missnöje med hur det ser ut och sköts 

idag. Förslag om att köpa tillbaka centrum dyker upp, vilket delvis beror på att lokala 

politiker med den åsikten dök upp på mötet.  

 

 Mer liv, rörelse, aktiviteter 

Flera vill se det hända mer i Hagsätra och Rågsved. Allt från fler restauranger och 

ungdomslokaler till idrott för äldre och verkstäder i centrum nämns.  

 

 Det behövs parkeringsplatser 

Flera uttrycker oro över att parkeringsplatser försvinner och hur de som finns ska räcka till 

om det flyttar in fler i området. 

 

 

 Aktiviteter för äldre, rehab, idrott, gymnastik, promenad med konst &färger. 

(Hagsätra) 

 Fler verkstäder i centrum med snickeri, hantverk, urmakare. Småskaligt. Uppglasat så 

man kan se när man går förbi. (Hagsätra) 

 Boulebana i parken. (Hagsätra) 

 Fler väktare sent på kvällen i centrum Hagsätra. 

 Badbassäng Hagsätraskolan borde öppna igen. 

 Post/bank i centrum (Hagsätra) 

 Synd att parklekar försvunnit (Milanparken, Hagdalen) 

 Viktigt att bevara grönområde, Porlabacken, Lerbäcksgränd, Hagsätravägen 

 Centrum behöver fräschas upp, är skräpigt (Hagsätra) 

 Bibliotek med längre öppettider (Hagsätra) 
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 Otryggt, oro över asylboende. (Hagsätra) 

 Tätare och senare turer på buss 744 behövs, viktigt för tryggheten.  

 Se till att ha fler lokaler för uthyrning, ateljéer, verkstäder, främja kultur och 

konstnärlig aktivitet liv&rörelse. Rågsved ska inte vara en sovstad, det ska finnas 

möjligheter till kreativa fritids- och föreningssysselsättningar. 

 Dåliga planer att bygga hus på Bjursätragatan. Vi hörde byggbruset i två år vid förra 

bygget och hoppades att det skulle bli tystare när husen blir klara. Nu startar bygge 

igen och jag kan inte sova för de börjar borra och spränga klockan 07. 

 Det är katastrof med parkeringar på vår gård, det är bara bilar.  

 Finns det några sanitära byggstandarder, hur många meter måsta vara avstånd mellan 

husen? Är det bra att bygga hus och fälla träd, hur ska vi andas? 

 Vill ha parkvägar från Snösätra till Rågsveds centrum/t-banan. Märk cykelbana med 

vit linje.  

 Bra med möten men vill ha info på invandrarspråk också.  

 Konst utomhus är bra, men först måste vi ha lugn och ro i området.  

 Bevara naturområden. 

 Bygg om Rågsveds centrum, ha kontroll på butikerna, barerna och restaurangerna i 

Rågsveds centrum.  

 Köp tillbaka Rågsveds centrum. Det går inte att leva på privata ägarens välvilja när de 

lika gärna kan tjäna pengar på misskötsel och att ignorera de boende här.  

 Jag tycker att centrumägarens önskemål om att bygga på höghus på Rågsveds centrum 

måste avstyrkas. En så oseriös fastighetsägare ska inte få bygglov eller bygga bostäder 

i staden. Dessutom måste eventuell byggnation i centrum ingå som en del av hela 

planen för etapp 2. Det finns stor oro för att höghus i centrum kommer att skugga 

omgivningarna på ett oacceptabelt sätt. Ska vi få ordning på centrum krävs att 

Stockholms stad köper tillbaka fastigheten. Se t.ex. Hökarängen centrum som 

Stockholmshem äger, det är ett gott föredöme.  

 

 

 Om kommunikationer: Var ska alla som flyttar hit parkera? Skapa bilpooler. 

Tunnelbanan är full redan i Rågsved, och fler ska in! Pendeltåg i Rågsved med 

tillhörande busstorg istället för alla bussar i Högdalen. 

 Köp tillbaka Rågsveds centrum.  

 Hur många av alla nya lägenheter blir LSS-boenden i någon form. Det behövs i den 

absoluta närheten av anhöriga och familj.  

 Jag vill ha mer kultur och konstnärlig aktivitet i Rågsved och Hagsätra. Mest Rågsved 

där jag bor. Jag skulle vilja att man bygger fler lokaler för uthyrning när man bygger 

nytt, i flera mindre storlekar som 30-50 kvm, så att fler som bor i området kan ha 

ateljéer och verkstäder, skapa en mer levande och lokal kultur i området. Man ska inte 

behöva vara rik och åka in till stan eller behöva ha bil för att kunna ta sig till 

konstnärsverksamheter.  

 Något måste göras åt Rågsveds centrum. Låt inte centrumägaren få bygga bostäder på 

centrumet. De kan inte sköta centrumet och kommer inte kunna ta hand om bostäder 

på ett värdigt sätt. Centrumet är närgånget och saknar service som apotek, bibliotek 

och ungdomsmottagning. Centrumet skulle kunna bli så mycket bättre.  
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 Bygg hyresbostäder som har rimlig hyra, vi vill inte ha tvåor och treor för 15000 i 

månaden.  

 Inga höghus på Rågsveds torg/centrum. 

 Nya ungdomslokaler 

 Fler hyresrätter, färre bostadsrätter. 

 Det saknas parkeringsplatser.  

 Riv inte Rågsveds centrum, rusta upp istället. Det funkar fint som det är idag, det är en 

social, levande plats. Vacker också, särskilt på sommaren med alla blomkrukor. K-

märk? 

 Bevara och utveckla Rågsveds folkets hus. En viktig plats för kultur och möten och 

demokratin med en lång historia. Vore fint med ett större och ännu trevligare kafé. Jag 

saknar ett mysigt kafé med uteservering.  

 Synd att riva fotbollsplanen vid Rågsvedsvägen, det används och verkar vara en viktig 

social plats i området. Jag hör ibland skratt och glada människor från min balkong på 

sommaren, det är trevligt.  

 Bygg hyresrätter, inte bostadsrätter, man ska ha råd att bo i Rågsved/Hagsätra.  

 Jag är generellt positiv till byggnation och utveckling i området, det behövs en 

dynamik, fler människor och verksamheter.  

 Önskar att få bort bilverkstäderna på Gökholmsbacken, skulle vara trevligare med ett 

låghus där.  

 Det planeras 4 hus på befintlig parkering till Hagsätra IP samt så är det bestämt (tror 

jag) att en rollerderby-hall ska byggas på gamla rinken Hagsätra IP. Frågan jag har är 

var besökare till Hagsätra IP ska parkera? Det är redan svårt utanför befintlig p-plats. 

Vill gärna ha svar till hakan.dackeus@gmail.com.  

 Utveckla lekparken bakom Askersundsgatan. 

 Vi saknar fler restauranger i Rågsved där folk kan sitta och prata, även kafé föreslås.  

 Önskar få bort bilverkstäderna på Gökholmsbacken, skulle vara trevligare med ett 

hyreshus. Och så skulle Gökholmsbacken och Vedevågslingan få tillbaka sina gator att 

parkera på.  

 

 Ingen bebyggelse i parkremsan mellan Stjärnsundsgatan och Glanshammarsgatan. 

Från boende i Sädeskornet.  

 Parkförvaltningen har klassificerat grönområden kring Rågsved som ”vilt område”. 

Därför klipps inte gräsmattan och gräset blir över en meter, detta ger ett otrevligt 

intryck. Den yttre miljön påverkar hur man bedömer ett område. Högt gräs och sly 

påverkar också otryggheten. Dessutom trivs råttorna där. Ge Rågsved en vacker yttre 

miljö! 

 

 

 

Det finns stort engagemang kring och många olika tankar och synpunkter om stadsutveckling 

i Hagsätra och Rågsved. Arbetet med centrumen är centralt, många av synpunkterna och 

önskemålen berör dem på ett eller annat sätt (liv och rörelse, servicefunktioner, med flera). 

Det blir därför viktigt att informera i god tid kring utveckling av centrumen, och samverka 

mailto:hakan.dackeus@gmail.com
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kring utvecklingen så mycket det går. Både med fastighetsägare och byggaktör, och boende i 

form av fortsatt dialogarbete.  

 

Vad gäller informationsarbetet är det mycket som är väl anpassat efter behoven idag, men det 

finns samtidigt en del att utveckla. Genom den här typen av undersökningar får vi mer 

kunskap om hur folk vill ha information och det bör fortsätta under projektets gång, gärna i 

kombination med informationssamarbeten med andra lokala aktörer.  

 

Vi tar med oss alla synpunkterna i det fortsatta arbetet och återkopplar i kommande 

nyhetsbrev och på webben, samt direkt i mejl till de lokala kontakter vi har. Till kommande 

dialogarbete är det viktigt att försöka engagera ungdomar i högre utsträckning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


