
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vallastråket är en del av projektet Årstastråkets andra etapp. Här planeras för cirka 270 

bostäder vid Valla torg. Syftet är att skapa en ny stadsstruktur i området norr och söder om 

tvärbanestationen Valla torg, med bostäder, torg och parkytor. I planerna skapas möjlighet för 

olika typer av verksamheter i bottenvåningar på nya hus, och ett nytt torg ska fungera som 

mötesplats och lokalt stadsdelscentrum.  

 

Syftet med den tidiga dialogen är att fånga upp idéer och önskemål från medborgare angående 

platsens utveckling, men också öka kunskapen om hur området kring Valla torg upplevs och 

används idag. Vilka platser är särskilt uppskattade och bör omhändertas? Finns det några 

platser eller funktioner som saknas? 

 

Under hösten genomfördes fyra dialogpromenader med förskolor och närboende. Bland 

deltagarna saknades tonåringars/ungdomars röster. Då de är en viktig grupp och en av de 

grupper som regelbundet vistas i planområdet genomfördes denna kompletterande dialog. 

 

 

Fjorton högstadieelever och två fritidsledare på Årstaskolan, nio tjejer och fem killar bland 

ungdomarna, och manliga fritidsledare. Deltagarna hade samlats med hjälp av personal på 

skola och fritidsgård. De hade även fått förberedande information om Vallastråket.  

 

 

På grund av tidsbrist för deltagarna samlades vi inte vid Valla torg utan på Årstaskolan Viken. 

Deltagarna fick titta på bilder från området, svara på frågor och delta i diskussioner om 

området under ledning av stadens representant. Frågorna och diskussionsämnena utgick ifrån 

det material som användes under höstens dialogpromenader. Extra fokus lades på området 

som i planerna kallas aktivitetsparken samt frågor som rör fritidsaktiviteter för deltagarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

De flesta av deltagarna ägnar sig åt idrott och aktiviteter på fritiden. Till exempel simning, 

basket och fotboll. Det vanligaste är att man åker till någon annan stadsdel när man ska hitta 

på något, till stor del för att det man söker inte finns i Årsta. På sommaren säger sig 

deltagarna väldigt sällan vara i hemstadsdelen. Då är Eriksdalsbadet förstavalet.  

 

När man väl är i Årsta på fritiden tillbringar en del av deltagarna tid på fritids och skolgårdar, 

till exempel för att spela basket. En del är även på andra basketplaner och fotbollsplaner.  

 

Det finns en tydlig önskan om mer ytor och aktiviteter för deras målgrupp i Årsta. ”Finns det 

mer nära hem kan man vara ute längre”, säger en av deltagarna. Men det är samtidigt inte ett 

stort problem att man behöver åka en bit. Det beskrivs som relativt nära och smidigt att ta sig 

till andra stadsdelar.  

 

 

Lite drygt hälften av deltagarna använder området regelbundet. I första hand används det för 

att passera igenom, till exempel på väg till Tvärbanan. Ett par av deltagarna använder 

basketplanen ibland.  

 

Flera tycker att området kunde bli tryggare och då är det framförallt belysningen som kan 

förbättras. Ljus är det som starkast förknippas med trygghet. ”Det finns inga lampor i Årsta, 

behöver vara bättre belyst, säger en av deltagarna. 

 

 

Fler sittplatser/hängställen, och gärna något med tak önskas av flera, ” det finns ingenstans att 

vara ute i Årsta när det regnar ” säger en deltagare. De hängställen som finns, som Årstalidens 

lusthus, sägs snabbt bli fulla med folk och då vill/kan man inte vara där. Fler saker som 

saknas enligt deltagarna är: Utomhuspool, ungdomsgård, billigt kafé, och något som Tolv 

Stockholm (bowling, arkadspel med mera). 

 

 

Det kommer flera förslag på någon typ av aktivitet på platsen. Till exempel tycker man att 

bollplan och basketplan som försvinner borde ersättas, i den mån det får plats. Det föreslås 

även någon form av lekplats men med redskap som passar tonåringar; större gungor, högre 

stänger, tefat som snurra runt och klättermöjligheter som passar åldern.  

 

 

I princip alla tycker att det vore bra med någon typ av hängplats, vissa säger ungdoms- eller 

fritidsgård, andra kiosk eller kafé med billigt fika och uteplatser, andra nämner sköna 



 
 

sittplatser som soffa. Ett slags lusthus med tak och sittplatser är ett förslag. Tak på 

verksamheten och möjlighet att sitta nämns som viktigt av flera deltagare.  

Bra belysning ses som viktigt om man skapar något. ”Man vill känna sig trygg, och ljus är 

viktigt”, säger en deltagare. 

 

Närheten till husen spelar ingen roll för deltagarna, man tror inte att det kommer att påverka 

deras användning av platsen. Flera säger att de tror att ungdomar skulle komma till platsen om 

det fanns något där som lockade ”det finns mycket ungdomar där omkring, nästan alla känner 

nån som bor där”, säger en deltagare.  

 

De deltagande fritidsledarna lyfter ett möjligt problem med att en uteplats lätt kan tas över av 

en grupp, och att en fritidsgård som kan bemannas därför har klara fördelar.  

 

 

Basketplanen beskrivs som att den har en del besökare men att det inte är fullt där. 

Fotbollsplanen beskrivs som knappt utnyttjad, ”det är för att det är grus”, säger en deltagare. 

Flera tycker att basket- och fotbollsplanen i alla fall ska ersättas någonstans i närområdet. En 

deltagare tycker att det behövs en ny hundrastgård, ”en som är finare och längre ifrån spåret”.   

 

Ingen av deltagarna har några konkreta förslag för Kyrkparken, det är ingen som har problem 

med hur det ser ut idag. Någon säger sig uppskatta lugnet som finns i grönområdet i stort.  

 

Nuvarande Valla torg beskrivs som ”lite läskigt”, och flera tycker det låter bra med ett nytt 

torg. Förslag på innehåll på torget är fritids/ungdomsgård och sittplatser som ”fräscha 

bänkar”.  

 

 

 Det behövs fler mötesplatser för deras målgrupp i Årsta, och planområdet är en möjlig 

plats.  

 Aktivitetsparken passar bra både för någon aktivitet som lekredskap, basket eller spel, 

och för häng som sittplatser, fritids/ungdomsgård, kafé/kiosk eller lusthus. Om det 

måste väljas mellan de båda är ett ställe med sittplatser och tak prioriterat.  

 Vid ett eventuellt skapande av ett häng-ställe måste man ha i beaktande att det lätt tas 

över av en grupp, och försöka skapa en plats där alla känner sig välkomna och får 

plats.  

 Bra belysning är viktigt i utemiljöer. Det kan förbättras i planområdet i stort och bör 

satsas på om man skapar något i aktivitetsparken.  

 


