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DIALOGARBETE HAGSÄTRA RÅGSVED 

Fokus Hagsätra Rågsved är ett 
stadsutvecklingsprojekt med fokus på socialt 
värdeskapande i Hagsätra och Rågsved. 

Projekt Fokus Hagsätra Rågsved startade hösten 
2016 och i november samma år gick staden 
tillsammans med Spacescape ut med en tidig digital 
dialog "Bästa platsen!" för att samla information om 
hur invånare och besökare såg på stadsdelarna 
Hagsätra och Rågsved. Slutsatserna från den 
dialogen finns samlade i rapporten "Bästa platsen! 
- Digital dialog" från mars 2017.

Därefter har ett arbete skett med att definiera 
fokusområden för byggnation inom Hagsätra och 
Rågsved. Hagsätra Rågsved förslås förtätas med ca 
3000 nya bostäder med tillhörande service i form 
av skolor, förskolor, arbetsplatser och handel. I juni 
2017 togs ett start PM i stadbyggnadsnämnden 
avseende förslag till fem etappområden inom 
Hagsätra och Rågsved.

För att presentera etappområdena för allmänheten 
och få synpunkter på det arbete som gjorts har ett 
antal olika dialogaktiviteter genomförts under 
hösten 2017 och vintern 2018. 

Öppet hus - När etappområden hade definierats tog 
staden nästa steg i dialogen med allmänheten 
genom att arrangera Öppet hus i Hagsätra Centrum 
den 7 oktober 2017. Inbjuden allmänhet och nyfikna 
förbipasserande erbjöds möjlighet att få information 
och lämna synpunkter på framför allt det första 
etappområdet Hagsätra centrum och Ormkärr. 

Dialogmöten - Från november  2017 till januari 2018 
genomfördes dialogmöten där målgrupper och 
föreningar som inte fångades in av enkäten "Bästa 
platsen" deltog. Syftet var att lyssna särskilt till de 
grupper som inte var tillräckligt representerade i 
enkäten. Dialogerna genomfördes i form av mindre 
fokusgrupper om 2 timmar. Den här rapporten 
sammanställer de inkomna synpunkterna från 
dialogmötena.

Det har varit svårt att nå ut till gruppen "unga 
kvinnor". I det fortsatta arbetet kan detta vara en 
målgrupp att prioritera.

I de genomförda dialogerna har representionen av 
män och kvinnor överlag varit jämn, 
dialogupplägget har varit sådant att alla deltagare 
har getts goda chanser att komma till tals med sitt 
perspektiv. 
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DIALOG HAGSÄTRA CENTRUM 

Hur dialogen genomfördes 
Dialog hölls på plats i Hagsätra centrum den 7/10 
2017. Stadsbyggnadskontoret, exploaterings-
kontoret, stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret 
var på plats i det tält som ställts upp för ändamålet. 
Material presenterades i form av planscher med 
information, en digital modell över området och 
stora tryckta mattor som redovisade etapp-
områdena med tidiga förslag på platser att 
bebygga. 

Inkomna synpunkter 
Möjlighet fanns att lämna synpunkter vid 
dialogtillfället på förtryckta enkäter eller inkomma 
med synpunkter via mail. Inlämnade synpunkter 
under dialogtillfället uppgick till ca 40 st. Inlämnade 
synpunkter via mail uppgick till 28 st varav ett antal 
var från bostadsrättföreningar och en var en 
protestlista med 113 namn. Synpunkterna har 
dokumenterats var för sig och sammanfattas här 
översiktligt.

Sammanfattning skrivna synpunkter 
Tre av de skissade områdena för nya bostäder har 
särskilt fått in många synpunkter. En 
sammanfattande redovisning av dessa finns i 
illustrationen på sidan 5. Överlag finns en positiv 
anda till att Hagsätra Rågsved förtätas med 
nybyggnation, men med tydligt medskick att inte 
bygga bort värdefull grönska. Några av 
synpunkterna berör behovet av äldreboende i 
området (särskilt Hagsätra). Det bedöms som 
positivt att bygga ut Ormkärrsskolan. Risk för brist 
på parkeringsplatser nämns i flera synpunkter både 
för nybyggnation av bostäder men även möjligheten 
att fortsatt parkera vid Hagsätra centrum och den 
brist på parkeringsmöjligheter som idag råder vid 
Älvsjöbadet lyfts. Möjligheten att däcka över 
Huddingevägen påpekas både för möjligheten till 
utökade ytor och för att få bort en påtaglig 
bullerproblematik.            

I Rågsved pekas särskilt Perssons betong ut som en 
viktig plats och att bebyggelse intill platsen kan 
komma att omöjliggöra de festligheter och den 
samlingspunkt som platsen utgör idag. Synpunkter 
har också lämnats kring de föreslagna byggnaderna 
mot Rågsveds naturreservat då de byggs på mark 
med höga ekologiska värden. De nya föreslagna 
kopplingen till Örby anser man är positiv. 

Sammanfattning av muntliga synpunkter 
När dialogen genomfördes hade Rågsveds 
naturreservat ännu inte bildats, det förekom därför 

många synpunkter kring detta. Dessa synpunkter 
vidarebefodrades till den arbetsgrupp inom staden 
som arbetade med reservatsbildnignen. 

Flera medborgare månar om Perssons betong, en 
äldre festplats och scen i friområdet, här är de 
föreslagna husen ritade för tätt inpå mötesplatsen. 
Man menar att ny bebyggelse skulle förhindra 
möjligheten till större evenemang där i framtiden.

Flera som besökt dialogen pratar om brist på 
äldreboende/+65-boende särskilt i Hagsätra. Hiss 
saknas i flera av de befintliga husen i Hagsätra 
Rågsved vilket gör det svårt för äldre att bo kvar. 
Många är nyfikna på om de nya byggnaderna 
kommer utföras som hyresrätter eller bostadsrätter. 
De flesta ser positivt på att det kan komma fler 
bostadsrätter, men några är tveksamma till att det 
kan komma hyresrätter. Önskemål uttrycks att det 
gärna får vara  större lägenheter eller en mer 
blandad bebyggelse med radhus. 

Flera boende i områden där ny bebyggelse skissats 
in utryckte synpunkter på att ny bebyggelse låg för 
nära deras bostad (eller bostadsrättförening) med 
risk för insyn, alternativt störd utsikt. Framförallt 
gällde det de tre områden där det också inkommit 
många skriftliga synpunkter.

Frågor rörande tunnelbanan inkom också, man 
undrar vad som händer framöver och en tidigare 
diskussion om att förlänga tunnelbanans sträckning 
till Älvsjö tas upp, något som man ser på som en 
positiv möjlighet för Hagsätra. Synpunkter har även 
inkommit rörande buller från Huddingevägen och 
stadens möjligheter att åtgärda det. Någon 
medborgare föreslår att det bör ske genom 
överdäckning. Gångvägen från Hagsätra centrum 
till Ormkärr behöver tas om hand, särskilt den 
otrygga delen vid bergknallen i Ormkärr. 

Flera medborgare påtalade att de saknade 
utpekade lägen för förskolor i stadens 
presentationsmaterial. Man undrade var 
arbetsplatser skulle finnas och saknade lokaler för  
kulturhus och musik. 

Några önskade en utbyggnad av Snösätraskolan 
som man tycker fungerar väldigt bra och såg det 
som ett alternativ till att bygga en ny skola i södra 
Rågsved.  De flesta medborgarna som deltog var 
positiva till att Ormkärrsskolan byggs ut så att barn i 
Ormkärr inte behöver röra sig så långt.  



5

Dialograpport hösten 2017 - Fokus Hagsätra Rågsved 
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Område 1: Hagsätraskogen
Området i kanten av Hagsätraskogen (tidigare östra 
Älvsjöskogen), har genererat många synpunkter 
från enskilda personer, men också protestlistor 
med namnunderskrifter (113 st) har lämnats in. 
De som främst har yttrat sig är de som bor i det 
intilliggande radhusområdet. Synpunkterna 
berör de höga naturvärden som finns i denna del 
av skogen, djurlivet och de rekreativa värdena 
för barn och vuxna. Bebyggelsen anses också 
ligga för nära befintliga hus med skuggnings- 
och insynsproblematik som följd. Det faktum att 
föreslagen bebyggelse ligger i starkt kuperad mark 
med sprängningar som följd pekas också ut som 
negativt. 

Område 2: Stjärnsundsgatan 
Området utmed Stjärnsundsgatan har genererat 
synpunkter från enskilda personer och 
bostadsrättsföreningar. De som har yttrat sig bor i 
flerfamiljshusen utmed Stjärnsundsgatan och i 
radhusområdet bakom. Naturmarken beskrivs som 
ett andningshål för de närboende, och man 
framhåller de kulturhistoriska värden som befintlig 
bebyggelse utgör och risken för försämring av dessa 

värden. Vidare anser man att förslaget ger brist på 
parkeringsmöjligheter, skuggning och försämrad 
utsikt från befintliga bostäder. De anser att platsen 
inte tål förtätning och det finns risk för störning 
under byggnationstid - dels genom sprängning, dels 
i form av försämrad framkomlighet för lokalbuss.

Område 3: Älvsjöbadet   
Området strax söder om Älvsjöbadet, där tre 
huskroppar skissats in, har också genererat flera 
synpunkter från boende i anslutning till förslaget. 
Synpunkterna berör bland annat markbrist kring 
badet och få parkeringar för badets gäster. Det 
påpekas att bostäderna hamnar nära de befintliga 
radhusen med risk för insyn och inskränkning av 
privatlivet som följd. Man ser inte heller den 
skisserade vägdragningen som en god lösning.

Strukturskiss 2017
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DIALOG FRITIDSGÅRDARNA 

Hur dialogen genomfördes 
Dialogen genomfördes den 29/11 2017 på Hagsätra 
fritidsgård. Med vid dialogtillfället var fem killar från 
fritidsgården mellan 13- 17 år, två tjejer 16-17 år samt 
två fritidsledare, en man och en kvinna i 
50-årsåldern. Deltagarna bodde i Hagsätra och var 
uppvuxna på platsen, även en av fritidsledarna var 
uppvuxen och boende i Hagsätra. Efter ett inledande 
pass där man markerat på mattan med områdena 
var man bor valdes två teman tillsammans med 
deltagarna: otrygga platser och aktiviteter. 

Sammanfattning av synpunkter 
Gruppen talar om den stämning de upplever finns i 
Hagsätra av att alla känner varandra och av 
gemenskap. Man hälsar på varandra på 
tunnelbanan och i centrum. Men de menar också att 
folk från andra stadsdelar inte vill komma på besök 
eftersom Hagsätra har dåligt rykte och anses 
otryggt. En del av disskusionen berör ungdomarnas 
relation till polisen i området. De tycker att poliserna 
reagerar för snabbt och för hårt och menar att det 
är svårt att prata med dem. Organistionen Lugna 
gatan anses vara ett bättre alternativ för att 
åstadkomma trygghet. 

Kommunikationen till och från Hagsätra bedömmer 
deltagarna som dålig - 20 min med t-bana till 
Stockholms central anses vara för lång tid. Busslinjer 
tas bort och busshållplatser finns inte där de behövs. 
Deltagarna rör sig en hel del utanför Hagsätra och 
besöker andra stadsdelars centrum för shopping och 
häng.  De upplever att bilinnehav är viktigt för att 
kunna ta sig dit man vill och vill inte att staden ska 
minska antal parkeringsplatser. 

Samtliga ungdomar vill bo kvar i Hagsätra i vuxen 
ålder och vill att det ska finnas möjligheter till 
student/ungdomslägenheter i området så att de inte 
behöver flytta under studietiden. Studentbostäder 
inom stadsdelen vore ett bra komplement eftersom 
det finns intresse av att pendla till studier.

De berättar att de upplever sitt område som skräpigt 
och att andra som bor här inte bryr sig och kastar 
saker på marken. Husen sköts inte om och flera 
råttor bidrar ytterliggare till ett negativt intryck.

Särskilt fokus: Trygghet
Hagsätra centrum behöver göras mer öppet och  
mysigare. Det är för mörkt på parkeringen vid 
Svenska kyrkan och man berättar också att kullen 
bredvid tunnelbanan ovanför förskolan Snesen är en 
otrygg plats för skumma verksamheter och att det är 
bra att det planeras bebyggelse där. Generellt tycker 
flera att skogspartier gör att det känns otryggt, det 
finns för mycket träd och de skulle hellre se mer park 
eller mer ordnad skog, dock inte inom 
naturreservatet. Generellt tycker man att det är för 
dålig belysning och för mycket mörka platser på 
kvällen, särskilt i den tunnel som benämns som 
”sugröret” i sydöstra Hagsätra. 

Det finns ett tvättstugesystem i området där man 
inte har tvättmöjlighet inom egen hyresfastighet 
utan behöver gå iväg för att tvätta i större 
gemensamma stugor. Detta upplevs som ett knepigt 
system framförallt på vintern då det blir långt och 
kallt att gå samt att de varma tvättstugorna generar 
häng av gäng i tvättstugan, vilket kan upplevas som 
otrygg för vissa.

Deltagarna berättar att deras vänner ogärna 
kommer till Hagsätra och Rågsved kvällstid då 
områdena har dåligt rykte. De berättar också att det 
förekommer problem med t.ex bilar som brinner i 
Ormkärr. I gruppen är förtroendet för polisen låg. De 
beskriver att polisen reagerar för snabbt och för hårt 
och att det ofta uppstår tjafs, ”vandalism mot 
polisen”, vilket gör att polisnärvaro skapar mer stök. 
Gruppens upplevelse är att organisationen Lugna 
Gatan fungerar bättre än polisen och att man får 
mer kontakt och kan prata. De nattvandringar som 
görs är uppskattade. 

Deltagarna är sällan i Rågsved men känner till fall 
med skottlossning och upplever sig som otrygga i 
Rågsveds centrum. 
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Särskilt fokus: Aktiviteter
Gruppen önskar fler utegym och flera tänkbara 
platser pekas ut: Ormkärr, Milanparken, Hagdalen 
och Älvsjöbadet. En av killarna berättar att många 
ungdomar kör runt på mopeder och föreslår att 
man kan bygga en crossbana som de kan åka på 
istället för i området. En lösning som kommer upp 
är också att anlägga en gokartbana vid 
Huddingevägen.

Vid Hagsätra IP berättar de att det förekommer en 
del vandalism. Här skulle ungdomarna gärna se att 
det fanns en idrottshall eller simhall/äventyrsbad 
som kompletterar IP, gärna med något socialt 
utrymme kopplat till detta, ex läktare och fik. I 
skogen bredvid IP kan man tänka sig en paintball-
anläggning. Att stadens i sitt förslag skissat på en 
koppling till Örby ses som positivt. Man vill ha mer 
kopplingar utåt så att inte Hagsätra ”känns 
instängt, som en ö”. 

Fotbollsplaner är bra men man vill att fler av dem 
ska göras om till konstgräsplaner. Vid 
Hagsätraskogen kan man också tänka sig utegym 
och  motionsrundor/elljusspår med möjlighet till 
omklädning. Detta gäller även aktivitetsytan vid 
Rågsveds centrum som saknar ombytesmöjligheter. 
I Hagsätra saknas möjlighet för vintersport sedan 
ishockeyrinken togs bort. Flera av deltagarna 
säger att de gärna skulle åka skridskor om 
möjlighet fanns.

Flera olika idéer för träffplatser framförs: Någon 
vill ha ett ”glashus”, ett inomhushäng för alla. 

Lokalen ska inte vara bemannad och vara öppen 
större delen av dygnet. En tidig idé om LAN-spelhall 
ses som positivt men bedöms mest rikta sig mot killar.
Gruppen menar att man behöver komplettera med 
något för tjejer t.ex en studio för att göra musik. Andra 
förslag är ett café eller fik för de som är 18 år eller 
äldre. Man diskuterar även möjligheten till en 
aktivitetshall som är uppdelad i olika aktiviteter: 
E-sport, sport, litteratur. En sådan hall ska kunna 
fungera för alla åldrar så att man kan lära känna de 
äldre ungdomarna bättre. Generellt känner 
ungdomrna att det saknas en mötesplats för de som 
är äldre än 18 år. Efter 18 har man inte längre möjlighet 
att komma till fritidsgården. Ungdomarna menar att 
det finns risk för att man ”låser in sig hemma, eller 
isolerar sig hemma” istället. En samlingsplats inomhus 
som inte är fritidsgården, för ungdomar – t.ex ett billigt 
café eller allaktivitetshus, efterfrågas. 

Ett förslag är att ett aktivitetshus för ungdomar skulle 
kunna ligga vid Älvsjöbadet med café. Cafét skulle 
ungdomarna själva kunna driva. Ett annat förslag är 
att utveckla Hagsätra aula, som nu hyrs ut till en 
förening med intention att driva kulturverksamhet, 
men som i nuläget har ont om pengar. 

I Hagsätra centrum ser man gärna fler butiker t.ex 
klädesbutik så man inte behöver åka iväg för att köpa 
enkla grejer. Det vore också bra om man 
kompletterade med snabbmatsställe där man kan 
umgås och maten inte är så dyr. Gärna också något 
billigt fik dit ungdomar kan gå, samt en torghandel. 
Ungdomarna önskar sig också värmelampor vid 
tunnelbanan och centrum så man slipper frysa när 
man står där. 
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DIALOG ÖPPNA FÖRSKOLAN 

Hur dialogen genomfördes 
Dialogen genomfördes förmiddagen den 30/11 2017 
på öppna förskolan i Rågsved. Formen på mötet blev 
ett informellt samtal med de föräldrar som var där 
med sina barn, öppna förskolans personal var också 
delaktiga. Mattan med fokusområdesförslagen 
lades ut på golvet i ett lekrum och synpunkter som 
kom upp antecknades på post-its som placerades ut 
på mattan. Vid tillfället var ca ett tiotal föräldrar 
med barn på plats. Det stora flertalet var bosatta i 
Rågsved men några kom även från Hagsätra och 
Ormkärr. I huvudsak var deltagarna kvinnor men två 
män fanns också på plats. 

Sammanfattning av synpunkter 
På vissa platser är det väl försett med lek för små 
barn t.ex parkleken Stacken, i Ormkärr, används 
flitigt men mest av småbarn med föräldrar. Här 
kanske en komplettering skulle behövas. Emellertid 
saknas det idag aktiviteter som passar de minsta 
barnen. I Hagdalen däremot saknas aktiviteter som 
passas för de minsta.

Ungdomar i Hagsätra och Rågsved ägnar sig i 
huvudsak åt två organiserade sporter: Om man är 
kille spelar man fotboll och om man är tjej är det 
friidrott som gäller. För att öka killars möjlighet att 
träna behövs fler konstgräsplaner. För båda 
idrotterna skulle det behövas en idrottshall så att 

träningen även kan fortgå på vintern. Idrottshallen 
skulle med fördel kunna placeras vid Hagsätra IP på 
den plan som idag stpr tom i området. Ett sätt att 
gynna tjejernas träning skulle kunna vara att 
fotbollsplanerna kombineras med en 
längdhoppningsgrop eller andra friidrottsaktiviteter.  

Några av föräldrarna på öppna förskolan saknade 
platser för utomhusgym. En motionsslinga föreslogs i 
skogen mellan IP och Älvsjöbadet, som ett 
komplement till IP. 

I Hagsätra centrum är bibliotekets barnverksamhet 
uppskattad, biblioteket kanske kan kombineras med 
någon form av öppenscen verksamhet. Önskemål 
finns om en parklek vid Milanparken eftersom 
parklekar fattas i Hagsätra. I Rågsved upplevde man 
att det fattas platser för bad, att man kunde 
komplettera med det i Rågdalen eller skapa 
möjlighet till bad i sjön Magelungen.
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DIALOG SPF OCH PRO  

Hur dialogen genomfördes 
Dialogen genomfördes i Rågsved Nya Folkets Hus 
den 29/11 2017. Deltog gjorde inbjudna deltagare 
från PRO och SPF. Sex kvinnor och tre män i åldrar 
69-81 år deltog, samtliga boende i Rågsved eller 
Hagsätra utom en som kom från Högdalen. Några 
av deltagarna hade bott i området sedan det 
byggdes och den mest nyinflyttade hade bott här i 
sex år. Gruppen valde två teman att jobba med 
under dialogen: Centrumen och lokaler/kultur. 

Sammanfattning muntliga synpunkter 
Flera i gruppen pratade mycket om de förändringar 
som skett i området sedan de flyttade in, framför allt 
hur utbud och stämmningen har förändrats i 
Rågsved respektive Hagsätra centrum. När man 
flyttade till området så kände man varandra. De 
drogmissbrukare som var en del av stadsbilden i 
Rågsved under 70- och 80-talet hälsade och visste 
vad man hette. En viss oro utrycktes för den 
befolkningsförändring som skett över åren med nya 
grupper som flyttat in. Man känner inte längre 
varandra. Kontaktförsök har gjorts med andra 
pensionärsorganisationer där medlemmarna har en 
annan kulturell bakgrund men gemensamma möten 
har inte blivit av. Upplevelsen från de i gruppen som 
bott längst i området är att det var mer folk ute förr 
och att det nu är mer ödsligt. En av deltagarna 
pekar på hur väl Rågsvedsdagen fungerar och 
möjligheten att förvalta den energin. 

Flera i gruppen oroar sig och funderar på vart de ska 
ta vägen när de inte längre kan bo hemma och sköta 

det egna hushållet. En möjlighet är att bo i de 
omsorgsboenden som omger Rågsveds centrum. I 
Hagsätra saknas ett tydligt alternativ och man 
bygger nytt skulle det gärna placeras så ett nytt 
boende nära Hagsätra centrum. 

SÄRSKILT FOKUS: CENTRUM 
Rågsveds centrum uppskattas för sin runda form, 
deltagarna gillar hur det är byggt och anser att 
ursprungsbyggnaden gärna får vara kvar. Man är 
lite stolt över att det är unikt i sin utformning. Men 
man anser att här finns aldeles för lite av den 
närservice man behöver i vardagen: Presentaffärer, 
blomsterhandel, cykelreparatör, en butik som säljer 
lite av varje, exempelvis sybehör eller strumpor. Flera 
av deltagarna åker till andra närliggande centrum 
som Högdalen eller Farsta. Upplevelsen av att det 
"inte finns något" i Rågsveds centrum motsades 
dock av en av herrarna som pekade ut bland annat 
konditoriet och dataaffären. Flera hade också sin 
tandläkare här och det var bra att apoteket kommit 
tillbaka. 

Rågsveds centrum anses mörkt och upplevs som 
otryggt, det utgör inte längre den mötesplats det 
brukade vara. Man är ogärna kvar där och tar heller 
inte vägen hem genom centrum på kvällstid. En av 
deltagarna har en vän som inte vill komma på besök 
kvällstid för att undivka centrum.  

Hagsätra centrum har enligt delagarna ett större 
utbud av tjänster såsom skomakare, blomsterhandel, 
gym, bibliotek och restauranger. 

Särskilt fokus: Lokaler och kultur
Flera av deltagarna var posistiva till tanken om att 
Rågsveds centrum skulle kunna få ett mer kulturellt 
innehåll. Idéer om att rusta och modernisera Folkets 
hus och att få till en biograf, fördes fram. 

I gruppen önskade man fler boulebanor både i 
Hagsätra och Rågsved och att det gärna fick ligga 
flera på samma plats så att det blev en mötesplats. 

Ett allaktivitetshus kom också upp som förslag, med 
möjlighet till läsning, pub, café. Här såg man gärna 
att alla åldrar kunde mötas och att man kunde ha 
pilkastnings- eller pingisturneringar med ungdomar 
så att man lärde känna varandra bättre.  
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DIALOG ELEVER HAGSÄTRASKOLAN 

Hur dialogen genomfördes 
Dialogen genomfördes på Hagsätraskolan under en 
eftermiddag den 31 januari 2018. Två pojkar och tre 
flickor från årskurs 6 deltog tillsammans med sin 
geografilärare, en man i 40-årsåldern som också 
deltog. Barnen var boende i Hagsätra utom en 
deltagare som var boende i Rågsved. 

Sammanfattning av synpunkter
Under intervjun pratade barnen om stämningen de 
känner kring Hagsätra som stadsdel. De upplever att 
området har flera goda kvaliteter: det är inte för 
stort, man känner igen de flesta personer, det finns 
bra ställen att sitta och hänga på, tunnelbanan och 
skolan ligger centralt och det är gångavstånd till 
både Älvsjö och Huddinge. Det finns även negativa 
aspekter och barnen pekar då främst på bilbränder, 
tidigare skottlossning och att en byggnad brann upp 
för ett par år sedan. Hagsätra är omgivet av stora 
vägar och naturområden vilket man upplever skapar 
gränser mot Huddinge och Älvsjö, särskilt upplevs 
vägarna som bullriga. Barnen lyfter även en oro 
kopplat till hyrorna i området  och att det är dyrt att 
bo här, exempelvis kostar en 2:a ca 7000 kronor i 
månaden. Under diskussionen undrar barnen varför 
man döpt badet till ”Älvsjöbadet” när det rent 
geografiskt ligger i Hagsätra. Man är också av 
uppfattningen att badet skulle bli mer attraktivt om 
det kompletterades med mer lek- och 
aktivitetsutrustning. Bättre kopplingar mot Älvsjö 
efterfrågas, nu finns bara en väg. 

Särskilt fokus: målpunkter och aktiviteter
Barnen pratar mycket om specifika målpunkter och 
de populäraste i Hagsätra är Hagsätraskolan, 
centrum (café och berättarministeriet) samt 

Hagsätra IP och Milanparken. Hagsätraskolans 
centrala läge gör att många barn stannar kvar och 
leker eller hänger på skolgården efter att 
skolverksamheten avslutats för dagen. Barnen 
brukar även ses där på helgen. Hagsätra centrum 
erbjuder samlingsplatser som gruppen ser som 
attraktiva, exempelvis café samt det stiftelseägda 
Berättarministeriet som bland annat erbjuder 
läxhjälp och språkutveckling. IP och Milanparken 
erbjuder framförallt fotbollsspelande, både med 
förening och med kompisar. Det framkommer att 
bilar kör på cykelbanor och vid tunnelbanan i 
Hagsätra vilket barnen upplever problematiskt och 
störande. Barnen upplever också att Rågdalen är 
vacker och fin om sommaren.

I Rågsved är centrum samt graffittiparken (Snösätra 
industriområde) de populäraste målpunkterna. I 
centrum ligger ungdomsgården dit man går för att 
få umgås med vänner och hänga utanför den lokala 
livsmedelsbutiken. Vid fritidsgården i centrum ligger 
även tandläkaren, men det är förvirrande eftersom 
det är klotter och flera dörrar för att komma dit 
– vore bra med tydligare entréer.

Oftast går eller cyklar barnen till de olika 
aktiviteterna/målpunkterna, en tjej åker även 
rullskridskor. På vintern föredrar man generellt att 
åka tunnelbanan mellan Hagsätra och Rågsved. 
Tunnelbanan nyttjas även för att åka in till 
T-centralen, Globen eller Farsta. Ofta åker barnen in 
gemensamt eller med föräldrar för att köpa saker 
samt träffa kompisar från andra stadsdelar.

Många av barnen blir skjutsade till fritidsaktiviteter i 
andra stadsdelar. En del av barnens föräldrar verkar 
anse att Rågsved generellt är otryggt och vissa av 
barnen får inte längre utöva aktiviteter där på grund 
av föräldrarnas oro. En av pojkarna i gruppen har 
fått sin cykel stulen i Rågsved, och ger själv uttryck 
för en oro som resten av gruppen delar. Det kan 
handla om att det ofta står gäng med unga killar i 
åldrarna 15-20 år i Rågsved, vilket medför att barnen 
ibland känner otrygghet. Det gäller även mörkare 
passager genom skogs- och naturområden.

Särskilt fokus på planerad bebyggelse
När det gäller synpunkter och kommentarer kring 
den planerade bebyggelsen är barnen väldigt 
specifika och detaljorienterade kring vilka 
målpunkter som ska bevaras och vilka som bör 
utvecklas. 
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Parkleken Stacken i Ormkärr är populär och ska 
bevaras. På sommaren är den stora parken kring 
Älvsjöbadet populär och flera av barnen har varit 
där med familjen på sommaren. På senare tid 
upplever barnen dock att vattnet har blivit äckligare 
och att inomhusbad är bättre. Mellan badet och 
toaletten finns en grusväg som inte är skön att gå på 
och skulle behöva rustas upp. Likaså behöver 
bassängen bli större. 

Vid Hagsätra IP var det tidigare en utomhusrink på 
vintrarna, men inte längre. Barnen undrar varför, och 
anser att det borde vara en skridskouthyrning på 
platsen. Numera kan skolan inte heller använda 
utomhusrinken för idrottslektioner utan får åka 
längre bort, en dagsutflykt.

I Hagsätra finns en fritidsgård för barn i åldrarna 
13-18 år, men ingen för de yngre barnen i spannet 7-12 
år. Barnen undrar varför det är så, och anser att 
även de yngre barnen ska få tillgång till en 
fritidsgård. Hagsätra behöver även kompletteras 
med en hundrastgård, en ny pizzeria, en cykelpark 
samt gymnastikhall. En av tjejerna är nu tvungen att 
ta sig till Bromma för att kunna träna gymnastik. En 
inomhushall som inte kostar för mycket pengar eller 
helt gratis, efterfrågas. Idag finns en aula och simhall 
vid skolan men dessa upplevs väldigt nedgångna. 
SISAB hävdar att aulan inte kan användas.

En pojke är positiv till bevarandet av de mindre 
centrum- och serviceanläggningarna som 
exempelvis Axet i Rågsved. Dessa erbjuder möjlighet 
att köpa mindre vardagsartiklar. Flera sådana 
platser borde finnas i Hagsätra. 

Den föreslagna bron mellan Hagsätra IP och Örby är 
barnen positiva till. Barnen anser att det vore en bra 
idé att bygga utkikstorn på någon av höjderna, 
Högdalstoppen eller utkiksplatsen vid Hagsätra IP.

Boendesituationen kommer på tal och flera barn ger 
uttryck för att deras familjer önskar flytta på grund 
av att de inte får plats i lägenheten. En annan 
aspekt som lyfts som styrande för lägenhetsval är att 
Hagsätra och Rågsved är för stökiga. De flesta 
barnen vill dock stanna kvar inom stadsdelen. 

När det gäller byggnaderna generellt uttrycker 
barnen en viss oro för att hus överges för att det 
kommer nya byggnader. Det vore ett slöseri med 
pengar, istället borde man testa lite försiktigt att 
bygga några hus åt gången när man bygger nytt. 
Höghusen uppskattar många av barnen eftersom 
det känns tryggt och ingen tjuv kan komma åt dem. 
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