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Områdets gräns



Deltagare

Antal respondenter, totalt: 190

Antal besökare, totalt (inkl. sådana som inte svarat på något): 509

Totalt antal svar på frågor: 294 

Totalt antal kartsvar (geografiska data): 533



Hur gammal är du? 
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Vilket kön tillhör du? 
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Min väg genom området

• Löprunda på 5 km. Jag älskar den –

den går genom vacker natur och är 

mestadels grusväg

• Kortare promenader runt om 

Rågsveds friområde och handlar i 

centrum på väg hem

• Mycket viktigt promenad-, löp- och 

cykelstråk för mig

• Promenerar i friområdet

• Vandrar i området

• Går med hunden

• Viktigt gångstråk genom området

• ”Ploggar” – joggar och plockar skräp

• Går till och från tunnelbanan

• På väg till tunnelbanan eller centrum

• Åker till arbetet och skolan

• Handlar livsmedel på Ica

• Går från hemmet till tunnelbanan, 

matbutiken eller postombudet

• Till naturreservatet 

• Går till Högdalen för att handla, pga. 

bättre butiker och trevligare centrum

• Går till miljöstationen vid macken och 

sen till Högdalen

• Väg till gymmet



Slitna och skräpiga platser, samt platser jag undviker



Slitna och skräpiga platser (densitet)



Slitna och skräpiga platser



Slitna och skräpiga platser

Centrum



Slitet omodernt och 

fult centrum med 

dåligt utbud. 

Behövs fler eller 

större papperskorgar. 

Nedgånget centrum. Skulle 

vilja att det satsades mer på 

att göra Rågsveds torg fint. 

Rusta upp fasaderna och gör 

platsen mer trygg och skön att 

vara på för alla som bor här.

Skräp på marken, otroligt 

mycket klotter, trasiga lampor 

och fasader, baksidan av 

centrum är riktigt ruggigt med 

trasiga bilar, bildäck, skräp 

slängd på marken och saknar 

bra belysningspunkter. Om det 

är otrevligt inne i centrum är 

det ingenting mot vad det är 

runtomkring centrumets 

ytterfasad och mellangångar.

Ingen verkar bry sig 

om att göra fint här. 

centrum

Hela tunnelbanan är 

sunkig som fan. 

Folk som hänger 

utanför hela tiden på 

kvällen. Inte tryggt 

alls.



Slitna och skräpiga platser



Ikano bryr sig inte om 

sina hyresrätter. Det 

är något som kommer 

fortsätta ge Rågsved 

dålig publicitet.

Längs denna vägen kan 

man i gräset finna skräp 

och burkar som ser ut att 

vara 20 år gamla. Många 

passerar här dagligen 

mot Högdalen och det 

gör en nedslagen att 

ingen bryr sig om våra 

miljöer. När man åker in 

till stan är det nästan lika 

rent och fint som om 

man vore inomhus.

Mycket skräp och skrot 

ligger här i slänter, 

parkeringsplatser och 

runt lokaler.

Gammalt och 

ovårdat. Skräpigt.



Slitna och skräpiga platser

Snösätra



Finns en återvinnings-

central här där det 

nästan alltid skräpar 

saker utanför.

Finns en återvinnings-

central här där det 

nästan alltid skräpar 

saker utanför.

Väldigt skräpigt och 

nedklottrat.

Riva hela område! 

Mycket droger och 

kriminella gäng! Inget 

företag tar ansvar för 

området.

Dags att försöka rädda 

sjön Magelungen. Den 

håller på att växa igen.

Avfall, klotter, våld, ohyra och 

ännu mera skräp överallt i stora 

mängder. Hela Snösätra

industriområdet och i runtom är 

ett enda stort inferno, avfallshög 

med massa konstiga människor 

som dras till området vilket gör 

området osäkert och farligt. (…) 

Jag hoppas att staden river och 

sanerar hela Snösätra

industriområdet och bygger ut 

naturområdet. 



Platser som undviks (densitet)



Platser som undviks



Platser som undviks

centrum



Det är många mörka 

gränder och det är 

slitet, vilket får mig att 

känna mig otrygg. Jag 

undviker att gå här är 

efter att centrum har 

stängt. 

Centrum känns inte 

säkert då man 

konstant ser gäng 

röra sig här och man 

hör om våldtäkter och 

våldsamma attacker. 

Här hämtar jag bara 

min post men annars 

undviker jag att hänga 

här.

Obehagligt och otryckt .

Flera personer går 

med okopplade

hundar, fast de inte 

har kontroll på dem.

Ingen nyhet kanske 

men väldigt mycket 

"häng" och grupper 

men människor som 

upplevs hotfulla. Även 

dagtid känns platsen 

otrygg.

Mycket ungdomsgäng 

och narkotikaförsäljning.



Platser som undviks

Snösätra



Undviker tunneln när 

det är mörkt. Känner 

mig ej trygg.

Det känns obehagligt 

att gå där på 

kvällen/natten (jag 

känner mig otrygg 

hela vägen hem men 

detta ställe känns 

extra skymt).

Flera hundägare har 

sina hundar lösa på 

baksidan av huset på 

Stövargatan, utan att 

ha kontroll på dem. 

Det är krav på koppel 

+ trafikfara då 

vältrafikerad väg 

ligger nära.

Stövargatan. Ja. 

Droger till försäljning 

och noll inblandning 

av ordningsmakten.

Otryggt kvällstid, 

skumma bilar som 

åker förbi, har varit 

bilbränder mm där. 



Flera lösa hundar

Öppen droghandel

Mörkt och obehagligt. 

Droghandel och gäng. 

Mörkt

Mörka 

gränder

Centrum 

upplevs som 

slitet och 

stökigt med 

flera gäng

Sunkigt och otryggt 

vid tunnelbana

Skräp dumpas i skogen

Mörkt – behöver rensa 

bort skog och buskar 



Hagsätra Rågsved


