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1. Bakgrund

Mellanbergsparken och området omkring den ska utvecklas. Idag 
ryms här flera funktioner; fotbollsplaner, friluftsbad utegym, förskolor, 
modulbostäder, simhall med mera. Vissa verksamheter är tillfälliga 
och andra permanenta.

Stockholms stad vill ta ett helhetsgrepp inför framtiden och arbetar 
därför fram ett program för utvecklingen. Staden vill till exempel 
undersöka plats för ny sim- och idrottshall, plats för fler bostäder och 
utveckla parkfunktionerna.

Den här rapporten sammanfattar en enkätundersökning som gjordes 
med hjälp av onlineverktyget Maptionnaire 25 januari–1 mars 2021. 
Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur området används 
idag, vad som är uppskattat och hur de som bor eller verkar i området 
kring Mellanbergsparken tycker att de kan utvecklas.

De svar som citeras är ett urval för att exemplifiera de synpunkter 
som kom fram i undersökningen, citat anges i blått i texten. Inbjudan 
delades via fysiska anslag på stadens anslagstavlor i området, genom 
en betald kampanj i sociala medier samt via mailutskick till förskolor; 
privata och kommunala, seniorföreningar. Det kompletterades med 
inlägg via stadens facebook-kanaler samt information i stadsdelens 
månadsannons. Information skickades även till lokalmedia. 

Rapporten sammanställdes av kommunikationsbyrån Cloudberry. 

Bild 1. Rosa linje 
markerar program-
områdets gräns.
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2. Deltagare

Antal deltagare och svar
Antal som svarade på enkäten: 1048
Antal svar: ca 13 800

Var bor du?
De flesta respondenterna kommer från Hägerstensåsen följt av Västertorp, 
Hägersten och Fruängen. En del svarande angav även Telefonplan, 
Mälarhöjden och Hökmossen som bostadsmråde.

Bild 2. Graf över an-
givet bostadsområde. 
Störst andel svarande 
angav Hägerstensåsen, 
396 st av totalt 1048.

Telefonplan
Mälarhöjden
Hökmossen

Ålder

Bild 3. Graf över angi-
ven ålder på svarande. 
Störst andel, 441 st, är 
35-49 år.
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Könstillhörighet

Bild 5. Fördelning av 
angiven könstillhörighet 
bland svarande. 63 % 
har angett kvinna och 
36 % man.
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3. Användningen av parken

Vad brukar du göra i området?

Parkens läge och utformning gör den självklar som promenadområde för de 
boende i områdena runt om. Den används som trevligare transportsträcka 
på väg någon annanstans och för vardagsmotion. Parken ligger nära och har 
gott om plats för mycket människor och många olika aktiviteter samtidigt. 
Det finns både fria ytor och tydligt planerade platser att hänga och umgås 
på. Parken är populär för lek, både på anlagda lekplatser och mer fritt i 
skogspartierna. Bangolfen och utomhusbadet är populära utflyktsmål.

Träna
• Joggar, motionerar, löptränar, springer (lite skogslöpning, uppvärmning,

plan löpning och bra platser för intervaller, saknar grus som är bättre för
knäna än asfalt)

• Gruppträning i parken och träna på utegymmet
• Utegymmet är väldigt populärt bland dem som svarat
• Cykelcrossbanan används flitigt
• Fotbollsträning utomhus (eller vänta in barn/barnbarn som tränar)
• Längdskidor
• Motionssimma och solbada (inomhus och utomhus)
• Inomhusträning i Västertorps idrottshall

"Fotbollsplanerna bredvid tunnelbanan är en fantastisk plats för 
både vuxna och barn att umgås på. De ligger nära för både dem 
som bor i Västertorp och på Hägerstensåsen."

Bild 6. Diagram över 
svar på flervalsfråga 
om vanliga aktiviteter i 
parken. Mest populärt 
är Promenera, 881 
markeringar, följt utav 
Besöka utomhusbadet, 
525 markeringar, och 
Leka, 448 markeringar. 
Även Picknick, Umgås 
och Ta det lugnt fick 
många svar.



Rapport digital dialog Mellanbergsstråket
Sida 7 (22)

Rasta hunden
• Man rastar inte bara sig själv utan även hunden.
• Hundägare promenerar i skogen med sina hundar.
• Genom hundpromenaderna blir det många mänskliga möten i

Mellanbergsparken.
• Däremot undviker de rastgården eftersom det bullrar från vägen där.

"Hade gärna spenderat mer tid i hundrastgården men den ligger för 
nära motorvägen så det känns otryggt och för högt bullerljud."

En av områdets stora fördelar är de gröna ytorna
• Cykelpendla genom området
• Jag utför i princip alla mina utomhusaktiviteter i parken.
• Sitta på bergsknallarna och njuta av utsikten och ha picknick där. Barnen

brukar leka kurragömma och hunden får springa lös där.

"Det är tjusningen med området att det finns mycket grönt och fin natur. 
Det var anledningen till att vi nyligen flyttade hit för ett halvår sedan. Vi 
promenerar väldigt ofta överallt i området och ner till vattnet."

• Att få njuta av lite skogskänsla och kunna följa årstidsväxlingarna.
• Meditation, andas och njuta och att bara se grönskan
• Njuta. Bara vara. Man mår gott i parken.
• Man hänger ensam eller tillsammans.
• Grillar på utegrillarna
• Åker pulka
• Kalas med barnen
• Picknick
• Spela brännboll, kubb och Pokémon Go

"Promenad i park/grönområde med hund, med barn, med äldre 
släktin-gar – plats att mötas på, promenera lite, leka lite, fika lite."
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Vad brukade du göra i området?
Nya, tillfälliga modulhus och förskola på gräsängen får återkommande kritik 
i undersökningen. Ett mönster är att respondenterna svarar på hur området 
var bra innan det blev sämre när modulhusen byggdes och den öppna 
gräsytan försvann.

“Mina svar baseras på vad vi gjort i området innan modulhusen och 
förskolan byggdes.”

• Innan de kom så solade man och läste i gräset.
• Innan dem så var det traktens bästa gräsäng för att kasta frisbee (med

respekt för solbadare och picknickfiltar).
• Området har blivit sämre, yta för picknick och umgänge har

försvunnit och vi får trängas med okända, solen har försvunnit från
promenadstråken.

• Ni frågar hur parken används idag. Men det är ju så lite “park” kvar
att det inte längre kan kallas en park. Det finns ingen yta kvar för lek
för skolor, föreningar eller sola eller picknick som ytan användes till
INNAN parken byggdes bort. Ni har ställt ledande fråga med hänvisning
till hur den används nu när parken inte längre kan användas som den
gjorde förut.

• Alla har inte möjligheter till sommar- eller fjällstugor utan njuter av de
grönområden som Man kunde åka skidor på vintern och spela brännboll
under sommaren. Det går inte längre i närområdet.

• Hela vår familj brukade åka längdskidor där varenda vinter fram tills det
inte gick längre – så det saknar vi enormt mycket. Västertorp byggdes i
slutet av 40-talet med politikers och byggherrars goda intentioner. Det är
därför vi bor här. SVIK OSS INTE.

• Njöt förr av att det fanns en obebyggd yta där som tillför så mycket
genom att bara finnas. Även om parken inte utnyttjas så ger de här
tomma ytorna lite lugn. Låt den vara.

• Ta hellre bort hundrastgården och behåll grönområde så människor
faktiskt kan umgås på gräsplanerna.

• Om ni ska behålla hundrastgården och utomhusbadet får ni planera in för
parkering. Det är för många som parkerar olagligt.

• Vill att Mellanbergsparken skall bli, eller vara, en attraktiv park för olika
aktiviteter. En park vi kan vara stolta över i området där vi kan träffas
och umgås. I innerstaden finns Humlegården, Vasaparken, Rålambshov,
Tantolunden m.fl. Tycker att Mellanbergsparken kan få vara vår
motsvarighet.
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Ökat behov av att hänga utomhus
Pandemin nämns som ett nytt inslag men även som jämförelse och med den 
en djupare förståelse för vad de allmänna ytorna kan vara och hur behoven 
förändras. Det finns en stor försvarsvilja – rör inte vårt gemensamma 
vardagsrum.

“Vi och många andra har födelsedagskalas (även innan covid-19) gril-
lar, har vattenkrig, spelar brännboll och det är en träffpunkt för oss och 
många andra. Vänner och bekanta föredrar att vara här än någon an-
nanstans. Jag har bott här i över 20 år och har hängt mycket här, även 
innan jag fick barn. Ta det inte ifrån oss, det är vår semesterort, prome-
nadstråk, vårt sommarhäng, mitt hälsoställe för jogging, powerwalks 
och gymmande. Min mor lärde sig att simma på Västertorpshallen, 
nu går mina barn på simskola där. Jag och vännerna kör badgympa en 
gång i veckan.”

“Det är även en träffpunkt för min far och hans vänner (vännerna 
bor på andra orter) när de kör sina motionssim på måndagar. Nu har 
Covid-19 berövat oss mycket, badhuset tillåter inte fler än 12 personer 
i omklädningsrummet och är stängd för allmänheten. Jag vill inte 
behöva ta bilen flera ggr i veckan för att besöka ett bad/gym på annan 
ort.”
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4. Favoritplatser
Favoritplatserna finns utspridda i hela området, i och utanför parken.  

Värmekartan visar vart de markerade platserna är mest koncentrerade, ”heta 
platser”.

Bild 7. samlad karta 
med alla markeringar 
för favoritplatser. 

Bild 8. Värmekarta 
över favoritplatser. 
Desto fler svar på 
samma plats, desto 
rödare visas området 
på bilden.
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Kiosk och bangolf
Glasskiosken och bangolfen erbjuder både after work och en oas att äta 
glass med barnen på väg hem från skola och förskola. Golfen ger ett lyft åt 
området och är en rofylld aktivitet utomhus för alla åldrar. Mycket populär. 
Precis norr om bangolfen finns en pulkabacke.

Park och natur
Uppe på åsen mot Telefonplan finns ett populärt skogsparti med bra 
skogskänsla och möjlighet till fri lek. Här finns också en scen, Parkteatern 
Hägersten, och området uppfattas som fint med potential för framtida 
kulturaktiviteter, festivaler, matmarknad, mötesplatser osv. 

"Precis som Vitabergsparken!"

Det nämns i svaren att parken upplevs vara lite skumt upplyst, ha dålig insyn 
och skulle behöva en upprustning.

Båtparken är en liten undanskymd park öster om tunnelbanan och bra för lek 
och picknick.

Parkleken/lekparken vid tunnelbanan är en populär samlingsplats och 
grillplats. Det är många som firar sin födelsedag här. Även skogen, slänten 
och hällarna lämpar sig för utflykter och skogspromenader.

Bad och träning
Fotbollsplanerna är uppskattade, inte bara av de som spelar utan även av de 
som väntar på dem. Flera planer öppnar möjlighet till spontanspel även om 
de stora planerna är upptagna. Även bland de som inte har någon koppling 
till planerna finns det flera som nämner att de gärna stannar till och tittar på 
spelet. En stunds avkoppling. 

Bild 9. Närbild 
över några ”heta” 
favoritplatser. Gula 
ringar visar områden 
med flest markeringar.
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Väldigt många som talar sig varma för utegymmet och utebadet. Det är en 
viktig och uppskattad mötesplats. Enda smolket är E4:an som är bullrig, ful 
och ligger alldeles för nära.

Simhallen och idrottshallen vid tunnelbanan är också populär. De ligger 
bra placerade och känns nära även om man bor någon station bort med 
tunnelbanan. Även äldre kan ta sig den korta biten. Om simhallen skulle 
placeras längre bort mot utomhusbadet istället skulle detta inte längre vara 
fallet.

“Det blev en radikal försämring när ängen norr om utebadet försvann. 
Inget ont om de som bor i modulhusen – varmt välkomna till området!”

Hundrastgård
Hundrastgården är egentligen uppskattad och något man menar sig vilja 
ha, men placeringen precis vid E4, med buller och avgaser, gör att många 
undviker den. Det finns önskemål om en eller flera större hundrastgårdar.

Positiva värden i urval
• Mysigt promenadstråk längs med skogen
• Fin ekmiljö och ställen att leka på
• Kvällssol för picknick
• Badet är fantastiskt och lättillgängligt
• Man åker pulka på vintern och badar på sommaren
• Utegymmet – finns inte så många i närheten så väldigt bra att det finns
• Bangolfen – fin bana och kul för hela familjen
• Fotbollen

Mellanbergsparken är en helhet, där man kan röra sig en längre sträcka 
i en rekreativ miljö. Det här är det stora vardagsrummet i Hägersten och 

Bild 10. Värmekarta 
över den södra delen 
av området. Gula 
ringar markerar ”heta” 
områden. Vit ring visar 
var svaren ofta hänvisar 
till innan modulhusen 
byggdes.
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Västertorp. Bra för natur, planerade aktiviteter och för att bara hänga. 
Barnen, leken och träningen står i fokus med badet och möjligheten för 
att umgås med familj och vänner. Dessutom mer säkert under pågående 
pandemi.

Bild 11. 
Ordmoln över 
svaren. Desto 
större ordet 
visas, desto 
oftare 
förekommer 
ordet i svaren.
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5. Otrygga platser
Ett vanligt återkommande resultat undersökningar är det att centrumplatser 
runt tunnelbanan som upplevs som mest otrygga och särskilt kvällstid. Det 
är öde, mörkt och det saknas insyn. Man ser droghandel, ungdomsgäng och 
hotfull stämning.

Den tillfälliga bebyggelsen, modulhus och förskola, uppfattas som en otrygg 
plats, men även här är det den förlorade ängen som är i fokus. Inte upplevd 
otrygghet. Ett fåtal nämner de boende i modulhusen som hotfulla, men det är 
undantag.

Parkeringen vid badet upplevs som otrygg när det inte är badsäsong samt på 
kvällar. Det är en obevakad och stökig plats som används för att dumpa bilar 
och skräp. Hundrastgården omnämns som bullrig.

Bild 12. Värmekarta över 
angivna otrygga platser i 
norra delen av området. 
Gula ringar markerar 
områden med flest svar, 
båda vid tunnelbanan.

Bild 13. Värmekarta över 
angivna otrygga platser i 
södra delen av området. 
Gula ringar markerar 
områden med flest svar.
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Trafik och buller
Sträckan längs med sim- och idrottshallen upplevs som osäker för fotgängare 
och cyklister. Trottoar och cykelbana är smal och oskyddad. Hastigheten är 
hög på raksträckan som passerar parklek, fritidsområde och utomhusbad. Det 
känns inte tryggt att korsa vägen.

Avfarten från E4 och korsningen in på Personnevägen och in till badet är 
belastad och krånglig, och därmed otrygg/osäker. Många upplever att hela 
vägknuten behöver ses över. Det är dessutom bullrigt och fult.

E4 är bullrig och dominerar hela landskapet här. Det förtar naturupplevelsen 
och utsikten från åsen. Det behövs skydd mot buller. Samtidigt finns det en 
ganska bred acceptans för att vägen faktiskt är dragen här och att det inte är 
så mycket att göra åt. Några skulle dock helst se den nedgrävd.

Bild 14. Värmekarta 
över otrygga platser 
med koppling till trafik. 
Gula ringar markerar 
områden med flest svar.
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6. Rörelser
När rör du dig i området?

Bild 15. Graf 
över tider som 
de svarande 
besöker 
området.

De flesta rör sig i området på dagtid, det är dock en ganska jämn spridning 
över dagen.

Väljer du den närmaste vägen?

Bild 16. Stapeldiagram 
över svar om man väljer 
den närmaste vägen. 
Båda alternativ har fått 
ungefär lika många svar.

Ungefär lika många tar den närmaste vägen som väljer annan väg av någon 
anledning. Skälen till att välja en annan väg är sällan otrygghet utan snarare 
att vägen genom parken är lugnare, grönare och trevligare. Några anger 
motorledens buller som en anledning att ta en längre väg genom park och 
skog.

Rörelsemönstren i undersökningen går inte att avläsa på ett bra sätt eftersom 
ett antal av de som svarat har skrafferat hela området som rörelse. Därmed 
går det inte att avläsa eventuella mönster. 

Ett antal nedslag visar dock att rörelserna i parken både är utflykter i själva 
parken och transportsträckor genom området. Ofta väljs en sträckning genom 
parken eftersom den uppfattas som trevlig och värd en omväg, oavsett om 
man pendlar eller promenerar, cyklar eller motionerar.
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7. Upplevelse av platser

Hur upplever du följande platser?

1. Området i anslutning till tunnelbanestationen

Bild 17. Bild på 
Tunnelbanestationen och 
Personnevägens tunnel 
under den.

Sammanfattning
• Betong
• Grått och trist, mörkt och dystert
• För många osedda platser
• Gammalt, slitet, smutsigt och skräpigt
• Otäckt på kvällarna
• Stökiga ungdomar kvällstid
• Drogförsäljning
• Förslösad potential
• Borde öppnas upp mot åsen också
• Höga hastigheter och osäker övergång
• Nära till fotbollsplanerna

“En nära tunnelbanestation i ett attraktivt område borde kunna ha mer 
stadskänsla.”

“Hade önskat mer av ett centrum – matbutik, bibliotek, restauranger.”

“Fulaste platsen i hela Västertorp. Måla under bron och arrangera 
belysningen lite smart så blir det klart trevligare.”

“Så trevlig perrong med de vackra Hästkastanjeträden i blomning på 
våren och på hösten till glädje för barnen som plockar de fina kastan-
jerna “

“Här borde ni bygga en ny sim- och idrottshall så man enkelt kan gå 
från tunnelbanan och befintliga parkeringar istället för vad ett rykte 
säger ute vid motorvägen med ännu fler parkeringar och längre avs-
tånd för oss boende till simhall.”
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2. Personnevägen
Bild 18. Bild på 
Personnevägen utanför 
Västertorps sim- och 
idrottshall.

Sammanfattning
• Känns som en baksida till omgivande bebyggelse
• Tråkig transportsträcka
• Genomfartsled mer än promenadstråk
• Kraftigt trafikerad och höga hastigheter
• Sträckan domineras av bilar
• Extremt smal trottoar framför simhallen – känns ej säker
• Förbättra cykelvägarna!

“Ganska trafikerad eftersom många ska till simhallen. Därför hade det 
varit bättre att ha simhallen i parkens södra del.”

“Här kör bilar väldigt snabbt, även vid förskolan Mellanberget. Jag 
önskar att trottoaren på den södra sidan av Personnevägen breddas så 
att man kan gå där samt cykla. En avsmalning av vägbanan skulle leda 
till att folk höll hastighetsbegränsningarna. Ett alternativ är även att 
ni ordnar med parkeringsplatser längs parken och utomhusbadet så att 
folk inte ställer sina bilar på gräsmattan under varma sommardagar.”

“Kunde göras vackrare längs vägen, men har blivit mycket bättre på 
senare år med bred cykelbanor”

“Jättetråkigt att parken byggdes bort med ett tillfälligt hus. Jättebra 
med hus i backen upp till åsen. Men när man tog den gröna ytan 
mellan utebadet och förskolan så tog man också en yta för brännboll, 
picknick, kubb m.m.”
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3. Områdets södra del med gång- och cykelstråk över E4?
Bild 19. Flygbild över 
Västertorps trafikplats 
med överfart över E4.

Sammanfattning
• Otroligt bullrig. Otrevligt att vistas här. Exponerat för biltrafiken.
• Trist del med mycket trafik.
• Höga hastigheter
• Önskar breddning och tydligare övergångsställen
• Ljusare och bredarepassager

“Badet och den stora gräsmattan använder vi flitigt.”

“Funktionell. Men här tappar man kopplingen till Mellanbergsparken 
och åsens grönska. E4:an dominerar alla intryck.”

“Väldigt bullrigt. Också väldigt öppet mot bilarna, inte så trevligt ” 
utsikt” på promenader eller om man vistas i parken. Väldigt bildom-
inerad del, där fotgängarna blir på undantaget. Bör skärmas av mer.”

“Bygg fastigheter utmed E4 som en vägg för att minska ljudet från 
motorvägen”

“Korsningen när man ska ta vänster in på Personnevägen är livsfarlig 
när man kommer söder ifrån på E4. Cykelbanan längs E4 som rustats 
upp är däremot genialisk, för oss som cyklar till jobbet varje dag.”

“Mer framåtdrömmande är att täcka över E4an och bygga eller ha park 
på det och binda samman området med Älvsjö/Fruängen snarare än att 
ta bort grönt för att binda/bygga ihop åsen och Västertorp. Det är ju 
grönkanalerna som binder ihop oss konkret, folk från Telefonplan och 
Västertorp och Åsen och även Mälarhöjden dras ihop och promenerar 
inom åsens grönområden.”
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8. Utveckling av området
Vad är viktigast att tänka på när området utvecklas?
• Bygg inte fler bostäder, vi vill ha kvar grönområden.
• Hägerstensåsen ska vara ett lummigt område med mycket grönska och 

får inte byggas sönder. Människor flyttar/flyttade hit för att komma bort 
från betong och asfalt.

• Bevara så mycket natur som möjligt, särskilt den äldre eftersom det tar 
lång tid för nya träd att växa. Bevara naturlig natur (berghällar, träd osv.) 
så att inte all mark blir arrangerad park.

• Viktigt att bevara grönområden och rekreationsytor då sådana platser är 
begränsade.

• Bevara öppna ytor och blockera inte tillgänglighet/framkomlighet för 
äldre/gående.

• Mycket utomhusaktivitet sker i parken och det är viktigt att det finns 
tillräckligt med grönytor, möjligheter till lek, parkbänkar osv. 

• Det måste finns platser för alla åldrar.
• Fler sittplatser, men inte vid tunnelbanan.
• Bra belysning och mindre skumma krokar så att alla vill/kan använda 

området.
• Papperskorgar som töms och mer städning i området.
• Det är viktigt att Personnevägen utvecklas till en säker väg för både 

cyklister och gångtrafikanter, men också bilister, med sänkt hastighet för 
biltrafik, säkra övergångar och utbyggda cykelbanor.

• Att badhuset verkligen blir av och gärna att det byggs medan det andra 
är öppet. Cykelställ utanför är bra. Kanske integrering med utebadet 
och en större del av området som passar för utomhusträning. Fler 
utomhuspingisbord och större utegym i trä med mer lyftmöjligheter.

• Badhuset bör ligga kvar på samma plats, nära centrum/tunnelbana.
• Det är viktigt att bevara utomhusbadet – det är mycket uppskattat av 

många.
• Bevara utomhusbadet och möjligheten att gratis och fritt få ta del av 

badmöjligheterna och grönområdet som ramar in det så att det kan förbli 
en mötesplats och lekplats och grön lunga för hela Hägerstensområdet

• Förbättra parkeringssituationen vid badet.
• Isolera mot motorvägen eftersom den ger ett ständigt buller.
• Bygg in vägen så att ljudet minskar, skapa rimliga över- eller 

undergångar till motorvägen.

“De stora gräsytorna, som fanns tidigare, saknas. De användes.”

“Både idrottshallen och simhallen rymmer minst dubbelt så många 
hallar, bassänger och träningslokaler av olika slag. Bygger ni den mot 
E4:an så ge dem trippelkapacitet.”



Rapport digital dialog Mellanbergsstråket
Sida 21 (22)

En person sticker ut och säger:

1. Flytta Hägerstensåsens bollplan till området närmast E4:an (där 
det idag finns dels en uppställningsplats för traktorer/plogbilar, 
dels en hundrastgård). Detta ger två fördelar: Dels frigörs ytan 
där bollplanen ligger idag så att man kan bygga bostäder där (på 
lämpligt avstånd från E4:an), dels kan de föreningar som använder 
bollplanen använda den nya sim- och idrottshallens omklädning-
srum.

2. Bevara Personnebadet (utomhusbadet) och separera det från den 
nya sim- och idrottshallen. Utomhusbadet bör även fortsättnings-
vis vara gratis.

3. Bygg bostäder längs Personnevägen från minigolfbanan fram till 
Avgiftsvägen (det finns en detaljplan för detta från 2004). Detta 
kräver ett minimalt ingrepp i grönområdet (ett antal ekar längs 
vägen får stryka på foten men skogspartiet ovanför Personnevägen 
bibehålls).

Saknar du något i parken eller området runt om idag?
• Vi saknar vår park (där fanns alla aktiviteter vi önskade)
• Ängar – öppna grönytor för att springa runt eller ligga ner på
• Belysning och papperskorgar
• Tillgänglighetsanpassning
• Ett café, kiosk eller servering
• Trevligare park, som Vitabergsparken eller Svandammsparken
• Platser för liv och umgänge utomhus, basket, grill och picknickplatser
• Naturliga lekplatser som skogar, stubbar och stigar. Skogshinderbana.
• Aktiviteter för lite äldre barn – parkourbana, skateramp, pumptrack, 

klättervägg etc.
• Saknar aktivitet under vinter för parken. Isbana hade varit trevligt.
• Elljusspår
• Ännu mer utomhusgym, ett bättre och större
• Större hundrastgård utan buller (känsliga hundöron)
• Biologisk mångfald
• Växter och odlingslotter
• Återbruksställe
• Säkra cykel- och gångbanor (separerade)
• Parkeringsplatser (men det är ju inte så kul att önska)
• Bullerskydd mot E4
• Kopplingar mellan områdena, gröna eller bebyggda (två skolor)
• Bättre passager till omgivande områden – Västberga, Solberga etc.

“Ett väldigt stort önskemål är att bygga över motorvägen med en grön 
yta och där ha stadspark och överfart för gång- och cykeltrafikanter. 
Då lämnas yta för att bygga nya bostäder och ny simhall där parken, 
boendet och förskolan ligger.”
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