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• Spridning festival, trapphus i området och 
projektwebben

• Snabb och enkel att genomföra

• 81 svarande



Trevligt 

Skräpig

Ok

Mysigt

Hem

Samhörighet

Lummigt

Mångfald

Mysigt

Härligt

Ändhållplats 

Lugnt

Grått

Paradiset

Bilbränder

Barndomen tryggheten 

Centrum

Överbefolkat

Ok

Lugnt

Familjärt, natur vänligt, under utveckling

Slitet
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ostädat

Risigt å dåligt underhåll 

Trivsamt 

nedgånget

Trivsamt

Blandat

Lokalt

Interkulturellt 

Potential

Opersonligt 

hemma

Hemtrevlig

Kaos

Dystert

Byn

Omysigt

Tråkig

Okej

Trivsam förort med natur och bra kommunikationer

Hemma

Dekis
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Ghetto

mångkulturellt

blandat

Gemytligt

Bra

trivselfaktor

Trevligt

Bra

Ok

Roligt

Potential

Gammalt/bortglömt

Lugnare förut, inte otryggt men oroligare. Tycker om naturen.

Lugnt

Bra plats

Otryggt

BRA

Trevligt, bra sammanhållning

Har varit bättre (lugnare)

Underbart

Bra att bo i
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Bästa förskolan Triangeln
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• Positivt laddade ord – 38 personer

• Negativt laddade ord - 17

• Neutralt laddade ord: 10



Finns det mesta 

Det är mycket grönt. 

Det mesta man behöver finns 

Trivsamt. Grönt. 

20 minuter från city med t-banan, men ändå skog och natur runt husknuten.

Ormkärr 

Både lätt att ta sig in till stan men även nära till natur. 

Grönska. Bra blandning på folk. Mysigt område.

Många fina promenadvägar i varierande natur. Närheten till Tunnelbanan och pendeltåget och E4. Fina parker. Skolan 
och idrottsplatsen. Bra blandning av hyresrätter, bostadsrätter och radhus och folk. Trevlig vårdcentral och flera olika 
matställen.

Lekparker och barnvänligheten, alla grönområden samt affären Matdax. 

För mig är området personligt då jag är uppvuxen där. Så länge som jag bott där har det varit ett trevligt område, 
men jag som ofta vistas där har under senare år märkt av ett förfall och otrygghet. Ett bättre och mer levande 
centrum och gärna byggande av blandade boendeformer i form av hyresrätter, bostadsrätter och kooperativa 
hyresrätter. Bevarande av naturområden är av allra största vikt. 

Att det är lagom befolkat. Satsa på kringliggande orter istället. 

Tunnelbanelinje ÄndhållplatsBlandat 

Naturen, småskaligheten

Nära till kommunikation och att det är ett litet samhälle. Har bra utbud av mataffären i och omkring.

Där finns allt man behöver. Man behöver inte lämna Vantör om man inte vill. Hemskt trivsamt område, och det första 
stället jag bott på och samtidigt känt mig hemma i, i Stockholm.

Tunnelbana

Gemenskap och trygghet samt barndomen man växte i. Alla platser och gator 
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Bra utbud av butiker och service även om ett bättre café vore önskvärt. Öppet torg med liv och rörelse. 

Att det fortfarande finns liiite natur kvar! 

Grönområden det sämsta det måste börja rensas sly det är för mycket skymda områden 

Nära till Farta, Kungens kurva, Kungsholmen och stan.

Nära Älvsjö , skönt att vi slipper systembolag i området. Tryggt område, värd och satsa på men vi boende på 
Åmmebergsgatan/ Hallsbergsgatan/ Glanshamnarsgatan/ Rågsvedsvägen saknar kommunikation till centrum och 
tunnelbana. Många, många boende önskar att buss 143 svänger in här på ovannämnda gator. Långt och gå till 
centrum

Caféerna, pizzarestaurang, biblioteket, kyrkans aktiviteter, blomaffärren 

mataffärerna ica och matdags vårdcentralen och tandläkaren 

?

Lugnt o säkert för oss äldre.

Tunnelbanan. Även om det mesta är kasst så finns det ställen som är värre. Rätt trött på hur skitigt, slitet det är med 
dåligt utbud för allt.

Närheten till både Stockholm centrum och naturen. Bra kommunikationer och ett litet centrum med det mesta som 
behövs, som bibliotek, vårdcentral, restauranger och olika livsmedelsbutiker.

Fin natur

Samhörigheten mellan boende i Ormkärr. Bra centrum med det man behöver dagligen.

Att det bor människor här med så olika bakgrunder, att det är ett mysigt centrum, liv och rörelse, nära till mataffär, 
bibliotek, vårdcentralen , apotek, post och berättarministeriet. 

En del affärer och service

Närhet till älvsjöskogen

alla man känner

Närhet till natur och hyfsat bra kommunikationer till stan.
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Mataffärerna 

Finns det man behöver i centrum som tex Apotek.

Träffa folk på restauranger caféet. Goda grannar

Nära till jobb, natur, mitt i söderort

Att det finns även lugna område

Utbud i centrum, restaurang Pappa Gallo

Det finns mycket närnatur i området. Hagsätraskogen och Rågsveds friområde. Bra kommunikationer med tunnelbana 
och buss 143. Ganska lätt att komma ut på motorvägen via Älvsjö eller Huddinge. Hyfsat utbud av service i centrum 
men skulle kunna bli ännu bättre med större utbud. Bra med lekparker, parkleken Stacken och Älvsjöbadet. Utveckla 
torghandel med REKO-ring eller andra tillfälliga lokala företagare och föreningsaktiviteter. Möjlighet till närproducerad 
mat i gemensamt växthus och grönsaksland vore trevligt! Gärna höns och andra betesdjur. Samarbete och 
mötesplats för skolor, äldreboende, kyrkan och andra aktörer. 

Jag älskar att det finns riktigt gamla träd kvar bland bebyggelsen! Naturen finns nära, fast vi bor i stan. Det är bra 
med tunnlar under bilvägarna så att barn (och andra) kan röra sig fritt utan att behöva korsa bilvägar. De flesta 
husen, om än lite nedgångna, är låga så solen når ner till marken. Det märks att Hagsätra byggdes under en tid när 
man byggde för att man skulle kunna leva här, inte bara ett förvar. Det önskar jag att man skulle ha i åtanke när man 
exploaterar och förtätar. 

Att det än så länge inte blivit alltför multikriminellt då som andra liknande förorter. Men det är på väg utför med 
flyktingboende och kriminella småkillar som ränner runt. 

Nära Huddingevägen

Blandningen av människor och bra matbutiker.

naturen ,biblioteket, parkerna, affärerna, vårdcentralen

Tunnelbana, buss till Älvsjö

Allting, Älvsjöbadet

Grönområden
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Bra stämning, blandning av folk

Leka fontänen på torget

Bra kommunikationer

T-banan är nära

Det är lugnt

IP

Blandning av människor

Blandat folk

Skolan och lekplatser

Naturen. Nära stan men ändå i närh av kommunikation

Fotobllen

Centrum

Hyfsat centrum

Naturen

Vårdcentralen

Hemkänsla, promenadstråk och natur

Idé: Aktiviteter för äldre i Hagsätra exempelvis rehabilitering

Hagsätraskogen (Ormkärr)Vill ha fler verkstäder i Centrum. Snickeri, hantverk, Småskaligt, Urmakare. Uppglasat som 
man kan se när man går förbi

promenadväg kommunikation

Inte centralt men nära

11



• Natur/grönska

• Bra kommunikationer

• Sammanhållning, trygghet, hemkänsla 

• Blandning av folk 

• Utbud 



(Det går bra att kryssa i flera alternativ.)

Namn Antal %

Informationsblad i trapphus 32 42,7

Informationsblad i brevlåda 34 45,3

Informationsmöten/frågestunder 13 17,3

SMS 9 12

Digitalt nyhetsbrev 20 26,7

Sociala medier (till exempel Instagram och 
Facebook)

32 42,7

Stockholms stads webbplats 
växer.stockholm/hagsätra-rågsved

17 22,7

Bostadsrättsföreningen/hyresvärden 19 25,3

Lokaltidningar 42 56

Annat, var vänlig ange vad: 9 12

Total 227 -

Svarsfrekvens

92,6% (75/81)
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Annat, var 
vänlig 
ange vad:

Det saknas hundgård i Hagsätra.
Snälla hundar blir de som får springa fritt och 
leka. Det skulle vara bra med två hundgårdar, en 
för stora och en för små.
Jag har förslag om var man kan placera dem. 

Anslagstavlor 

Polisen får gärna gå ut och förklara hur de tänker 
bemöta brottsligheten här också bland de allt fler 
yngre tungt kriminella. För hittills så blir det bara 
värre och värre och tystnadskulturen bland 
boende i Hagsätra är så utbredd att ingen är 
beredd att prata med polisen om det som händer 
pga rädsla. Hagsätra är I kris precis som många 
andra områden och politiker ja de gör ingenting 
som har någon effekt inte åt det positiva iallafall. 

Anslagstavla

Mejl

Av kompisar

Saknar lokalen.

Södertidningar

Gärna boulebana i parken
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Hur vill du ha information-sammanfattning

• Lokaltidningar

• Sociala medier

• Infoblad



Namn Antal %

Under 10 år 2 2,8

11-15 år 2 2,8

16-20 år 0 0

21-24 år 1 1,4

25-30 år 7 9,7

31-40 år 19 26,4

41-50 år 12 16,7

51-60 år 15 20,8

61-70 år 7 9,7

71-80 år 5 6,9

Över 80 år 2 2,8

Total 72 100

Svarsfrekvens

88,9% (72/81)
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Namn Antal %

Boende i närområdet 70 86,4

Arbetar i närområdet 5 6,2

Passerar ofta området 4 4,9

Känner någon som bor här 2 2,5

Total 81 100

Svarsfrekvens

100 % (81/81)

17



Namn Antal %

Man 36 48

Kvinna 39 52

Annat 0 0

Total 75 100

Svarsfrekvens

92,6% (75/81)
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