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Fokus Hagsätra Rågsved är ett stadsutvecklingsprojekt som ska skapa förutsättningar för 

minst 3 000 nya bostäder med tillhörande service och verksamheter samtidigt som de sociala 

värdena i stadsdelarna stärks. Projektet drivs genom ett förvaltningsövergripande samarbete 

och i enlighet med Stockholms stads budget, översiktsplan samt Agenda 2030. I 

översiktsplanen har Hagsätra och Rågsved pekats ut som ett av fyra fokusområden i 

ytterstaden med stora stadsutvecklingsmöjligheter. Fokus Hagsätra Rågsved arbetar även med 

att stärka de strategiska sambanden som pekas ut i översiktsplanen; Rågsved-Högdalen-

Bandhagen samt Hagsätra-Älvsjö.  

 

Fokus Hagsätra Rågsved har delats in i fem etapper varav två stycken i Rågsved, etapp 

Bjursätragatan och etapp Rågsvedsvägen. 3 000 nya bostäder innebär en befolkningsökning 

med över 30 % från dagens 21 500 till 29 000 invånare. Befolkningsökningen ställer höga 

krav på projektet att arbeta med social hållbarhet, att skapa jämställda och trygga stadsdelar 

för alla med stor variation av bostäder och aktiviteter. 

 

Målbild Fokus Hagsätra Rågsved 

Inom Fokus Hagsätra Rågsved har en målbild bestående av tre visionsmål tagits fram utifrån 

redan genomförda utredningar och dialogarbete med syfte att vara vägledande för allt arbete 

inom projektet. Visionsmålen går i linje med stadens styrdokument och visar på projektets 

långsiktiga målbild. 

 

 Hagsätra och Rågsved är levande stadsdelar som utvecklas utifrån lokala 

förutsättningar 

 Boende och verksamma är delaktiga och engagerade i området 

 Boende och besökare upplever ökad närhet mellan stadsdelarna och omgivningen 

 

 
Etapper inom Fokus Hagsätra Rågsved. Rosa: Hagsätra centrum – Ormkärr. Blått område: Bjursätragatan. 

Lila område: Hagsätravägen. Orange område: Rågsvedsvägen. Grönt område: Älvsjöbadet. 
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Tidig dialog är medborgardialog som genomförs innan detaljplanearbetet går ut på samråd. 

Syftet är att få invånares synpunkter och förslag i ett tidigt skede för att:  

 

 Få ett viktigt lokalt perspektiv på planområdet som kan bidra i stadsutvecklingen, och 

ett underlag som likt andra utredningar kan ligga till grund för avvägningar och 

prioriteringar i Fokus Hagsätra Rågsveds projekt. 

 Skapa förutsättningar för goda relationer och nära kommunikation med lokala aktörer 

under hela projekttiden. 

 Stärka förtroendet för Stockholms stad. 

 Ge invånare en efterfrågad möjlighet att vara involverade i stadsutvecklingsprocessen 

i flera skeden.  

 

En del av uppdraget för Fokus Hagsätra Rågsved är att utvecklingen ska planeras i samverkan 

med de som bor och verkar i området. Tidig dialog är en prioriterad kommunikationsinsats.  

Inom det övergripande arbetet med Fokus Hagsätra Rågsved genomförde staden under vintern 

2016 en första digital dialog kallad ”Bästa platsen” för att samla information om hur invånare 

och besökare såg på Hagsätra och Rågsved. Utifrån den dialogen och andra övergripande 

utredningar fortsatte arbetet med att definiera de nu fastställda fem etappområdena inom 

Hagsätra och Rågsved, samt lämpliga platser för bebyggelse. 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.  

 

Inför start av de två Rågsvedsetapperna inom Fokus Hagsätra Rågsved kompletteras arbetet 

med denna tidiga dialog. Sammanställningen är ett underlag inför den fortsatta planeringen av 

de två etapperna, etapp Bjursätragatan och etapp Rågsvedsvägen. 

 

 

 

För att komma fram till en lämplig metod för dialogarbetet genomfördes en ”dialog om 

dialogen”. Idén var att prata kring vilken dialogmetod som fungerar bäst med så många lokala 

aktörer med bra koll på Rågsved som möjligt. Under vintern 2020 hölls samtal med bland 

annat representanter från Folkets hus, Projekt Rågsved, Ikanos fritidsgård, Rågsveds IF och 

Studio Rågsved. Det hela resulterade i ett beslut om att dialogen skulle genomföras på plats 

(fokusgrupper och torgfest), i samarbete med lokala aktörer (genom hjälp att sprida 

information och medverkan vid samtal) och så enkelt och tidseffektivt som möjligt (i fråga 

om bland annat språk och arbetsinsats).  

 

På grund av situationen med covid-19 var inte de planerade aktiviteterna möjliga att 

genomföra under våren. Istället valdes ett digitalt alternativ där utgångspunkten var 

densamma, att på enkelt och användarvänligt sätt nå så många som möjligt. Åtta stycken 

minienkäter skapades på olika teman och om olika platser: Bostad, trafik, aktiviteter, trygghet, 
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Rågsvedsvägen, Perssons betong, Bjursätragatan och Rågsved centrum. Temana och platserna 

valdes utifrån vad som framkom i samtal med lokala aktörer och projektgruppen, samt resultat 

i tidigare tidig dialog inom Fokus Hagsätra Rågsved. Ett tydligt fokus var etappspecifika och 

konkreta frågor om allmänna platser och frågor som projektet kan påverka inom etappen. 

 

Enkäterna fanns som länkar på en ny projektwebbplats, ”Mitt Hagsätra Rågsved”, som fortsatt 

kommer att användas för dialog i hela Fokus Hagsätra Rågsved. Enkäterna spreds bland annat 

genom en annonskampanj på Facebook och det lokala nätverk som byggts upp. Få frågor, 

enkelt språk, och anonymisering av de svarande skulle hjälpa till att få in så många kvalitativa 

svar som möjligt. Riktade kampanjer mot olika målgrupper och tips från lokala kontakter 

skulle hjälpa till att få de svarande att motsvara den demografiska sammansättningen i 

Rågsved i så hög utsträckning som möjligt.   

 

Enkäten om trygghet gjordes av Cloudberry på uppdrag av Stockholms stad. 

Totalt har det kommit in 1 008 svar på de åtta enkäterna. Det betyder inte att det är så många 

personer som svarat då samma person kan ha svarat på flera enkäter. I de enskilda enkäterna 

är det också i teorin möjligt att samma person svarat flera gånger på enkäten, men med stor 

sannolikhet ligger antal svar nära eller lika med antalet personer som svarat.  

 

En majoritet av svaren i samtliga enkäter kommer från kvinnor, och den vanligaste 

åldersgruppen är 30-39 år i samtliga enkäter. Den näst största gruppen per enkät är i alla fall 

utom ett yngre än 30-39 år. Tydligt minst antal svarande finns i grupperna 70-79 år och 80 

och äldre. Kön och ålder är de två personuppgifter som svarande lämnat. 

 

Resultaten är en sammanfattande sammanställning av de totala svaren i respektive enkät. 

Under punkten Sammanfattning görs även en övergripande sammanställning av resultaten i 

enkäterna. Kompletta svar och statistik kring enkäterna finns i bilagorna.  
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Enkäten på temat Bostad innehöll tre frågor med flervalsalternativ. 131 svar på enkäten 

skickades in. Drygt hälften var kvinnor och åldersgruppen 30-39 år den största. Enkäten 

bestod av tre frågor:  

 

Vilken typ av bostad vill du ha i Rågsved? 

Frågan handlade om boendeform och drygt hälften svarade ”hyresrätt”, därefter följer 

bostadsrätt. De två alternativen står för en hög andel av svaren. Bland ”annat”-svar är det i 

första hand en blandning av boendeformer som efterfrågas. 

 

 
Vad är viktigast att det finns nära din bostad? 

Park/grönområde är det vanligaste svaret följt av buss/tunnelbanehållplats.  Därefter följer 

matbutik och parkering. Bland ”annat”-svar ’ är det inget som dyker upp flera gånger, någon 

skriver tennisbana, en annan bassäng. 

 

 
 

Vad vill du ha i bottenvåningen där du bor? 

Någon form av publik verksamhet är ett tydligt vanligare svar än något som bara är för de 

boende. Allra flest svarar butik. Ungefär lika många svarar restaurang och verksamhet för 

ungdomar. Förråd är det klart vanligaste svaret bland alternativ som tydligare går att koppla 

till boende i huset. I det öppna svarsalternativet ”annat” dyker lägenheter och 
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parkeringsplatser upp vid ett par tillfällen vardera. 

 

 

Enkäten på temat Trafik innehöll tre frågor med flervalsalternativ. 130 svar på enkäten 

skickades in. Drygt hälften var kvinnor och åldersgruppen 30-39 år den största. Enkäten 

bestod av två frågor:  

 

Hur åker du oftast till och från Rågsved? 

Drygt hälften svarar tunnelbana, det klart vanligaste svaret. Därefter följer bil, cykel och buss. 

Bland ”annat”-svaren handlar det i första hand om att man väljer en kombination av de andra 

svarsalternativen.  

 
 

Saknar du någon typ av färdmedel? 

Det vanligast svaret är att man inte saknar något, med nära hälften av svaren. Men totalt sett 

är det ändå fler som saknar alternativ bland färdmedel, drygt hälften. De svaren är jämnt 

fördelade mellan cykelpool, elsparkcykel, bilpool, och pendeltågsstation. Pendeltågsstation 

dyker upp som svar från flera som valt det öppna svarsalternativet ”annat”.  
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Enkäten på temat Aktiviteter innehöll två frågor. En om vad man saknar i 

Rågsved, och en om var man saknar detta. 68 svar kom in, minst antal av 

samtliga enkäter. En majoritet av de svarande är kvinnor och flest svar kom 

från åldersgruppen 30-39 år. 

Kultur och servering saknas 

De två temana som tydligast framträder bland svaren är kulturaktiviteter 

och servering i någon form (restaurang, kafé, uteservering). Bland 

kulturaktiviteter märks bland annat ateljé, kulturhus, teater, och 

konsertlokal. Bland restaurang/kafé är det flera som nämner att de vill ha 

nåt annat än pizzeria och snabbmat. Mysigt är ett ord som dyker upp flera 

gånger i samband med önskan om kafé. 

 

Det är även ett flertal av de svarande som saknar badmöjligheter respektive 

gym. Bad inkluderar simhall, utomhuspool och strandbad. Gym inkluderar 

såväl inne- som utegym.  

 

Andra saker som nämns i några olika svar är matbutik och apotek. 

 

 

Centrum en bra plats för aktiviteter 

Centrum eller nära centrum är det vanligaste svaret både vad gäller 

kulturaktiviteter och serveringsställen. Men det kommer även förslag på att 

använda bottenvåningar i befintliga och nybyggda hus. För kulturaktiviteter 

föreslås även bland annat Rågdalen, och för restauranger bland annat 

Bjursätragatan.  

 

För bad kommer förslag på Magelungen, Fagersjö, och naturreservatet. För 

plaskdamm och pool föreslås Rågdalen, Ervallakroken, tomma ytor på 

Bjursätragatan och Kräpplaledens grillplats. Gym efterfrågas vid centrum 

av vissa, men även i Rågdalen, i anslutning till Kräpplaspåret och vid 

Spårfinnargränd. 

 



9 

 

 

Enkäten om Rågsvedsvägen innehöll tre frågor. En om vad man vill ha på 

en grönyta längs Rågsvedvägen mitt emot Rågsveds skolgränd, och två om 

Fokus Hagsätra Rågsveds etappområde Rågsvedsvägen i stort. Dels vad 

man saknar i området, dels vad man vill bevara i området. Totalt kom det in 

69 svar. Nära två av tre var kvinnor bland de svarande. Flest i gruppen 30-

39 år. 

 

 

 
 

Bostäder och/eller grönska?  

Två typer av svar är betydligt vanligare än övriga för platsen. Allra flest 

svar efterfrågar bostäder i någon form. Argumenten för bostäder är bland 

annat att det gör gatan mer levande och trygg, men också att platsen är 

outnyttjad idag. Det andra huvudsakliga svaret är att det ska vara en 

grönyta av något slag, där varierar svaren mellan att låta det vara som det är 

och att rusta upp platsen i någon form, med till exempel picknickplats eller 

att den blir mer parkliknande.  

 

Utegym, restauranger, lekplats och hundrastgård är annat som flera tycker 

passar på platsen.  
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Orange markering är etappområdet. 

 

Bostäder och matställen saknas 

Det som flest av de svarande saknar i etappområdet är bostäder. 

Hardemogatan pekas ut som en lämplig plats av flera. Här dyker flera 

resonemang kring ett ”hur” upp där stadskänsla, tätare, och finare 

bebyggelse efterfrågas. Nästan lika många saknar fler restauranger eller 

kaféer. Trevligt/mysigt, och annan typ än det som finns idag önskas. 

 

Pendeltågsstation är det också flera som vill se, mellan Rågsved och 

Högdalen föreslås. Att man på olika sätt kopplar ihop Rågsved och 

Högdalen tycker flera, till exempel genom tätare bebyggelse eller 

promenadstråk. 

 

Bibliotek, papperskorgar, parkeringsplatser, och hundrastgård är annat som 

folk saknar. Apotek dyker också upp i några svar.  

 

Grönyta viktigast att ha kvar  

Mer än var tredje svar nämner någon typ av grönyta som viktigast att ha 

kvar. Det handlar om mer allmänna svar som ”grönska” till mer konkreta 

synpunkter som parker, gröna stråk och ”grönområdet nedanför 

Askersgatans trappa”. Efter grönytor är Rågsveds centrum det som flest av 

de svarande vill bevara i någon form. Annat som dyker vid flera tillfällen är 

lekparker, fotbollsplan, och graffiti.  

    

    

  

       

     

   

    

   

       

   

   

    

  

      

  

  

    

  

  

  

    

    

 



11 

 

 

Enkäten om Perssons betong innehöll två frågor. En om vad man i framtiden 

vill använda platsen precis väster om Snösätra norra koloniområde till, och 

en om hur den används idag. Enkäten fick 113 svar. Nära två av tre av 

svarande är kvinnor, 30-39 år största gruppen. Näst flest är 0-19 år, det är 

enkäten som flest 0-19 åringar har svarat på.  

 

Fortsatt festplats  

Från svaren om vad man vill ha på platsen ges en tydlig bild av att önskan är 

att det ska fortsätta vara någon typ av festplats. Men gärna med fler och 

olika typer av arrangemang. Loppis, teater, fester, festivaler, högtider, kafé, 

med mera nämns. Men det är viktigt för många att platsen rustas upp. 

Framför allt scenen men även bättre belysning, bänkar, toalett och en 

allmänt mer hängvänlig plats efterfrågas.  

 

Bland övriga svar dyker ”lek för barn” och en upprustad pulkabacke upp. I 

gruppen 0-19 år är fotbollsplan och fritids också alternativ som föreslås av 

flera.  

 

Låg användning idag 

Bland de som svarat på frågan om vad de använder platsen till idag är det 

relativt få som gör något aktivt där idag. Högtider som Valborg har den 

använts till tidigare, en del promenerar genom området, och många svarar 

också ”ingenting”. Gruppen 0-19 år använder den i något större 

utsträckning, till exempel för lek med kompisar, grillning eller genom 

att de är där med skolan.  
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Enkäten innehöll fyra frågor. Två där man fick tycka till om vad man vill 

ha på två olika ytor i södra delen av Rågdalen precis söder om 

Bjursätragatan, en om vad som saknas i Fokus Hagsätra Rågsveds 

etappområde Bjursätragatan, och en om vad som är viktigast att bevara i 

etappområdet. Totalt kom det in 138 svar. Fler kvinnor än män svarade 

och 30-39 år var den största gruppen.  

    

 
 

Aktiviteter sökes   

En majoritet av svaren för den första platsen rör olika typer av aktiviteter, 

lek och spel. Utegym är det allra vanligaste svaret, men även bollplan, 

isbana, lek för barn och plaskdamm/pool återkommer vid flera tillfällen. 

Utöver det önskas boule, basket, padel, tennis och sällskapsspel. När det 

gäller utegym hänvisas till att det funnits planer på det sedan tidigare. När 

det gäller en isbana hänvisas till att det funnits tidigare.    

 

Bland övriga svar är bostäder, restaurang, kiosk/matbutik, grillar och  

grönska i någon form det som i första hand förekommer. Fler bänkar, 

papperskorgar och bättre belysning nämns också av flera.  
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Mindre ställe att handla på 

För den här platsen är det vanligaste svaret matbutik/kiosk. En mindre, 

enklare variant tycker många, och det hänvisas till den matbutik som 

tidigare funnits i området. Det är även en hel del som önskar restaurang 

eller kafé på platsen.   

 

Aktiviteter och lek för barn är vanligt svar här också, av samma slag som 

för den första platsen. Utegym är allra mest populärt av aktiviteter även 

här.  

 

Något fler tycker att den här platsen passar för bostäder jämfört med den 

första platsen, något färre tycker att det ska vara en grönyta. Parkering 

dyker också upp i flera svar för den här platsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

     

  , 
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Blå markering är etappområdet. 

 

Mat och trygghet 

När frågan om etappområdet Bjursätragatan i stort ställs är inte längre 

olika typer av aktiviteter bland de vanligaste svaren. Istället är det vanligt 

med svar som kan kopplas till trygghet som bättre belysning, renhållning 

och trafiksäkerhet, och mer abstrakta svar som just ”trygghet”.  

 

Det som tydligt önskas även när man frågar om området i stort är 

matbutik, kiosk, restauranger och kaféer. Gärna en typ av restauranger 

som inte finns idag, men sammantaget fokus på att det behövs fler 

serveringsställen i området rent allmänt.  

 

Parkeringsplatser återkommer även här i en del svar, och det är även flera 

som har cykelrelaterade önskemål som bättre cykelbanor på vissa sträckor 

och cykelpump. 

 

 

Bevara grönska 

På frågan om vad som är viktigast att ha kvar i etappområdet är det 

dominerande svaret grönska/grönytor. De svaren varierar mellan träd, 

buskar, natur och parkstråk bland annat. 

 

Parklekar, affärer och hyresrätter förekommer också som svar vid några 

tillfällen. Det är också flera som svarar att det är viktigare att lägga till 

saker än att bevara. 
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Enkäten innehöll fyra frågor och fick 169 svar, flest av samtliga enkäter. 

En om vad man vill ha på torget i centrum, och en om vad man vill ha på 

en yta precis söder om tunnelbanan. Dessutom ställdes frågor om vad som 

är bäst respektive sämst med centrum. En majoritet av de svarande var 

kvinnor och 30-39 år största grupp.  

 

 
 

Fräschare och mer liv på torget 

Frågan om vad man vill ha på torget väcker stort engagemang och en stor 

mängd olika svar ges. Två teman är de vanligaste. Det första handlar om 

en uppfräschning av torget. I det ingår bland annat att man vill ha renare 

och mer städat, fler sittplatser, att upprustning av fasader och hus sker, att 

det blir mer färg och blommor. Flera önskar konst, till exempel med 

Rågsvedsprägel som graffiti. Det nedgångna utseendet skapar otrygghet 

tycker flera.  

 

Det andra temat handlar om mer liv på torget. Bland annat genom bättre 

affärer, uteserveringar, torghandel, mötesplatser och olika typer av 

aktiviteter, inte minst lek för barn. Detta anses också skapa större trygghet 

på torget. Trygghetsfaktorn märks även i svar om förbättrad belysning 

och fler poliser.  
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Bänkar, blommor och barn  

På frågan om vad man vill ha på den här platsen är det tre typer av svar 

som dominerar. Sittplatser som till exempel bänkar, grön satsning som 

till exempel en mer parkliknande miljö, blommor eller mer gräs, och 

slutligen någon typ av mindre lekyta för barn. 

 

Det är även flera som nämner någon typ av konst för platsen, men även 

en del som är nöjda som det är, och de som inte vill att den görs om för 

ofta utan att det blir något permanent som folk använder. 

 

Bäst med Rågsveds centrum 
Det är inte något som tydligt framträder som det mest populära med 

centrum. Flera svarar ”inget” på frågan om det bästa. Men svar som trots 

allt återkommer är affärerna, att det ändå finns en del affärer som 

exempelvis Ica. Särskilt i gruppen 0-19 år ges de svaren.  

Läget nära tunnelbanan och centrumets utformning i grunden är också 

svar som återkommer.  

 

Sämst med Rågsveds centrum: 

En stor och tydlig majoritet av svaren handlar om att centrum är 

nergånget, för smutsigt och slitet, ofräscht och sunkigt. Och att detta 

bidrar till känslan av otrygghet.  

 

Det är även flera som svarar att det är för dålig variation på 

verksamheterna, man vill ha bättre utbud. En del riktar kritik mot 

centrumägaren. 
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Enkäten om trygghet hade ett lite annorlunda upplägg än övriga. Där 

ställdes frågor om hur de svarande rör sig i stadsdelen, vilka platser de 

uppfattar som slitna och/eller skräpiga och vilka platser de undviker. 

Totalt kom 190 svar in, flest av samtliga enkäter. En majoritet var 

kvinnor, och 30-39 år den största åldersgruppen.  

 

Så rör vi oss 

 

 
 

Rörelsen i området handlar bland de svarande främst om att ta sig 

till/från tunnelbanan på sin väg hem eller till arbete, eller att göra 

ärenden i centrum. Flera anger otrygghet som anledning till varför de 

inte gör mer än rent praktiska saker. Det finns även många som 

promenerar eller motionerar, främst i utkanten av området där det finns 

grönytor.  

 

Slitet och skräpigt i centrum 
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Rågsved centrum och Rågsvedsvägen öster om centrum är de områden 

som i första hand pekas ut som skräpiga/slitna. Även området 

Bjursätragatan/södra delen Rågdalen/ Bäverdalens 

bollplan/Bäverbäcksgränd, samt Snösätra är det en hel del som tycker är 

skräpiga och/eller slitna. Stadsdelen beskrivs övergripande som sliten, att 

ingen bryr sig om området längre, att folk dumpar skräp på gatorna.  

 

Centrum undviks 

 

 
 

Till stor del stämmer platserna som de svarande undviker överens med 

platser som upplevs som skräpiga och/eller slitna. Men Rågsvedsvägen är 

här ersatt av området kring Snösätraskolan. Skräpiga/slitna platser upplevs 

som otrevliga platser som ingen bryr sig om vilket gör att de gärna 

undviks. I och runt centrum är området som allra tydligast undviks.  

 

Andra anledningar till att platser undviks är att man inte känner sig trygg 

på grund av olika gäng, otrevlig stämning, öppen droghandel, eller att det 

är många partier som är mörka – antingen på grund av dålig belysning 

eller mycket skog/buskage. Även rädsla för sexuella övergrepp och lösa 

hundar nämns i svaren. Andra svar pekar på att bilar kör snabbt genom 

området, vilket också skapar en otrygg känsla.   
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Ett snyggare, tryggare och mer levande Rågsved 

De över 1 000 svaren som kommit in totalt sett visar på ett stort engagemang och stor 

kunskap om Rågsved. Det är många utförliga och genomtänkta svar, få passiva svar av typen 

”jag vet inte”. Kollen på området visar sig också genom att svaren skiljer sig åt mellan olika 

platser och områden. Det finns två tydligt återkommande teman när man tittar på svaren från 

alla enkäter: 

 

Det första temat är en önskan om ett mer levande Rågsved. Mer folkliv, fler verksamheter och 

mer att göra efterfrågas av många på olika sätt. I första hand genom restauranger och kaféer, 

olika typer av matställen är det som allra tydligast dyker upp som förslag i olika enkäter och 

för olika platser. De svarande vill också skapa mer liv genom butiker, och aktiviteter som 

idrottsytor av olika slag, lekplatser och kulturverksamheter. Det anses också skapa en större 

trygghet med mer liv av olika slag, vilket är något som efterfrågas.  

 

Ett annat tydligt tema är önskan om ett snyggare, upprustat Rågsved. Att det satsas på 

stadsdelen genom att göra det renare och fräschare, med bättre belysning och mer färg. Men 

även snyggare bostäder, och utvecklade grönytor efterfrågas. Allra tydligast är önskan om en 

uppfräschning i centrum. Det finns även en tydlig koppling mellan skräpiga platser och de 

som uppfattas som otrygga och undviks.  

 

Bostäder och/eller grönska? 

Det finns en positiv inställning till bostadsbyggande i många svar i flera av enkäterna. Det 

anses öka tryggheten på grund av tätare stadskänsla och mer folkliv, och ses också som något 

som kan göra stadsdelen snyggare. Det är även flera som tycker att rent allmänt behövs fler 

bostäder, inte minst hyresrätter.  

 

Men det ges också utifrån svaren en tydlig bild av att grönområden är något som många ser 

som attraktivt i Rågsved idag. Det är det som får flest svar på frågor om vad man vill bevara, 

flest som vill ha nära sin bostad och det är många som promenerar/motionerar i grönområden. 

Många tycker det är en bra idé att vissa grönytor bebyggs med aktiviteter, parkeringar, butik, 

kafé eller bostäder, men det är för många viktigt att några blir kvar och/eller rustas också. 

 

Annat återkommande 

Den enskilda typ av butik som efterfrågas klart mest är matbutik. Det återkommer för flera 

platser och är den allra mest efterfrågade verksamheten för såväl bottenvåning i eget hus som 

för etappområdet Bjursätragatan. Men då i första hand som service snarare än som något som 

skapar mer liv i området. Den andra servicefunktion som återkommer i flera enkäter är apotek 

om än inte alls i samma utsträckning som matbutik.  

 

Parkeringsplatser är också ett återkommande svar i enkäterna. De som svarar att de vill ha fler 

eller ha kvar parkeringsplatser gör det ofta med stort engagemang och beskriver 

parkeringssituationen som mycket problematisk.  
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Platser som engagerar 

Rågsveds centrum: Centrum är den plats som det tycks allra mest kring. Mycket handlar om 

ett missnöje med centrum idag, man vill ha en uppfräschning och utveckling. Det är även till 

centrum och runt omkring som många tar sig när man rör sig från hemmet, och det är här 

många vill se nya verksamheter av olika slag.  

 

Rågsvedsvägen norrut från tunnelbanan, mot Högdalen: På, vid och kring denna sträcka av 

Rågsvedsvägen dyker olika synpunkter upp i flera sammanhang. Det kommer bland annat 

önskemål att skapa en allé här, området pekas ut som lämpligt för bostäder, restaurang och 

kafé, och som en av de skräpigaste. Men även som promenadstråk för att ta sig till Högdalen.  

 

Rågdalen: Rågdalen, och runt omkring Rågdalen, återkommer också som en intressant plats 

på flera sätt. Ett stort engagemang med en mängd olika förslag på aktiviteter för området ges i 

enkäten om Bjursätragatan, som specifikt rör två olika platser i södra delen av Rågdalen. Men 

området nämns även som lämpligt för plaskdamm, pool, gym och kulturaktiviteter i 

”aktivitets-enkäten”, och är dessutom i vissa delar ett av de områden som upplevs som mest 

slitet och skräpigt. 

 

 

 

 

 


