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Om projektet  
och dialogen
Stockholms stad planerar för att området kring Örbyleden ska utvecklas och 
nya bostäder byggas. Därför vill staden undersöka hur parker, centrum, gator 
och de kvarter som redan finns kan kompletteras eller förbättras för att möta 
en växande befolknings behov. Arbetet med Örbyleden är i ett tidigt skede.

Den aktuella dialogen rör del av Örbyleden, från Huddingevägen till 
Grycksbo vägen. Den vänder sig främst till den som bor eller vistas mycket 
i området, men alla som känner till området är välkomna med synpunkter. 
Syftet med dialogen är att samla in kunskap om hur området används idag, 
vad som är uppskattat, och vad de som bor eller verkar i området tycker sak-
nas eller kan utvecklas.

Dialogen genomfördes 6 maj – 6 juni 2022.
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Om rapporten
Sammanställning av enkät om Örbyleden, väg 229 mellan trafikplats 
Gubbängen och Huddingevägen, med särskilt fokus på sträckan norr om 
Grycksbovägen. 

Antal respondenter: 2 023

Resultat
Vem är du?

Ålder
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Könsidentitet
Med könsidentitet menar vi det du själv uppfattar dig som.

Man 42 % Kvinna 57 %
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Här bor jag!

Det är en bra spridning med respondenter längs med vägsträckan, från Band-
hagen, Stureby, Högdalen och Örby. Koncentrationen längs med vägen 
beror sannolikt på att det ligger fler flerfamiljshus där än i andra delar av det 
angivna området, och troligtvis även på att de som svarar vill markera att de 
bor i närheten av vägsträckan och därmed påverkas av utvecklingen där. 

Koncentrationen syns tydligare på nedanstående karta.
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Platser som uppskattas idag

Här ville vi att respondenterna skulle markera platser i området kring Örby-
leden som de uppskattar idag, till exempel gator, gårdar, parker, grönstråk 
eller lekplatser. Vi frågade också vad som är bra med platsen och hur den 
används idag.

Vad gillar du med den här platsen och 
hur använder du den idag?
Platser som gillas och används i området är spridda, men ofta samlade i par-
ker och grönområden samt runt Örbyleden. Även andra publika platser som 
centrumverksamhet och idrottsanläggningar uppmärksammas.

Fotbollsplanen sticker ut, den är den enskilt mest uppskattade platsen längs 
hela sträckan. Fokus för svaren i övrigt är rekreation genom promenader och 
picknick, umgänge och lek med barn och familj, samt träning och transport.

En stor oro i väldigt många av svaren är att grönytor och andra platser för 
gemensamma aktiviteter ska försvinna när det snarare behövs mer av dem. 
Utvecklingen jämförs ofta med förstörelse. Stadens gröna lungor och deras 
vikt för rekreation och bibehållen livskvalitet är vanliga begrepp i materialet. 
Nästan varje grön yta kan vara den sista gröna lungan i närområdet.

Det här är utsikten från vårt sovrum, övre vardagsrum och hemarbets plats. 
Jag skulle bli förkrossad om den lilla skogbit byttes mot en husfasad.

Jag blir förtvivlad när man tänker på att allt detta ska försvinna.

Eller som en respondent sammanfattar det:

Gillar alla platser som ni planerar att förstöra!!!!!!!
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Sträckan mellan väg 226 och 
Bandhagen – norr om Örbyleden

Området norr om Örbyleden används för transport med cykel eller för olika 
fritidsaktiviteter – leka med barnen, rasta hunden, promenader och motion. 
Området nyttjas av skolor och förskolor som en utökning av skolgården. 
Sträckan är en förlängning av bostadsområdet och en buffert mot vägen. Det 
som uppskattas med området är dess många funktioner, inte att det är särskilt 
vackert eller unikt. Remsan är multifunktionell.

Promenad- och cykelstråk
Hela gång- och cykelstråket utmed Örbyleden uppfattas som en perfekt pro-
menad- och transportsträcka. I synnerhet går den inte precis intill den högt 
trafikerade bilvägen och inte heller direkt intill husen.

Den ligger till stor del bakom bullerreducerande plan och vallar, vilket 
många önskar behålla. På vintern sopsaltas sträckan, vilket uppskattas av 
många (även om en del inte vet hur den hålls snö- och halkfri). Ett fåtal är 
oroliga för att deras hund ska få i sig saltet.

En magisk cykelbana som på något sätt aldrig har snö på sig. Värme slingor? 
Osynliga plogbilar? Ingen vet, alla uppskattar.

Den skulle däremot behöva lite mer belysning, tycker man, särskilt under 
vinterhalvåret.
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Örbyleden är hårt trafikerad och cykelbanan används av många barn för att 
ta sig till och från skolan och fotbollsplanen varje dag, utan att behöva korsa 
någon väg eller köra parallellt med den bullriga trafiken långa sträckor.

Brukar både promenera och cykla på den här sidan Örbyleden. Bullrigt men 
fint att få grönska, träd och öppna ytor som det är väldigt ont om i Örby.

Flera äldre svarande säger att de behöver en mer lättgången natur och där 
fungerar gångvägen bra, och man kan ändå följa naturens växlingar.

Promenad- och cykelstråket går utmärkt att kombinera med aktiviteter i 
grönstråket och de programmerade ytor som finns längs med sträckan. Det 
används för picknick och spontana eller planerade möten med grannar, släkt 
och familj. Under pandemin har behovet av nära gemensamma ytor för 
möten blivit ännu tydligare.

Hela denna cykelbana används av många, många barn för att ta sig till och 
från skolan varje dag utan att behöva korsa någon väg eller köra parallellt 
med trafiken.

Fotbollsplanen
Som tidigare nämnts sticker fotbollsplanen vid Sturebyskolan, hemmaplan 
för Stureby SK som bildades 1929. Planen används flitigt både vardagar och 
helger, skolan använder den för idrottsundervisning och klubben har sina trä-
ningar där. Behovet och trycket på planen är stort.

Norra delen

Ängen
Ytan med lekplats

Fotbollsplan
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Fotbollsplanen används av mig och min familj på snudd på dygnets alla tider. 
Fotbollsföreningen och planen är Stureby nav, inte minst som det inte finns 
något centrum.

Jag är fotbollstränare i Stureby SK och alla mina tre barn tränar fotboll på 
konstgräset flera gånger i veckan och spelar matcher på helgerna. Oerhört 
välanvänd och viktig fotbollsplan. Behöver byggas ut för att möta efterfrågan 
när Stureby växer.

Området längst norrut (blå fält)
På den här sträckan uppfattas det här fältet som det mest undgängliga. Det 
används inte till något särskilt, även om det används, och om man ska bygga 
någonstans känns den här delen mest rimlig. Bostäder här skulle kanske till 
och med kunna vara bullerskärm för villorna.

Alternativt skulle fältet kunna uppfylla behovet av mer utrymme för fotbol-
len genom att anlägga fler planer och kanske klubbhus, omklädningsrum etc., 
vilket saknas idag. Det här resonemanget återkommer flera gånger.

Grönområde med lekplats (rosa fält)

En perfekt storlek på skogsglänta att utforska tillsammans med mina barn.

Ett bra grönområde, och liten skog, för lek och promenader. Här finns Bäck-
tunets lekplats, eller cykelkulleparken, med klätter- och aktivitetsytor som är 
uppskattad av skolans elever och yngre barn under raster och efter skolan.

Bra lekplats som uppmuntrar till rörelse både på skoltid för barnen och efter 
skolan/helger för stora och små.

Här finns också en gång- och cykelbro, en säker övergång utan bilar, som 
knyter ihop skolan och lekplatserna med området på andra sidan Örbyleden.
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Ängen (gröna fältet)
Det här området har en blandning av öppna och programmerade ytor som är 
väldigt uppskattade. De öppna ytorna används för blandade aktiviteter som 
skidåkning och pulka under vintern, flygning med drönare och drakar vid 
lagom blåsigt väder, eller för socialt umgänge med eller utan picknick.

På sommaren så gör vi yoga och picknick. Vintern åker vi skidor och gör 
snögubbar.

Används av Sturebyskolan till brännboll, picknick och lek.

Öppen plats där jag kan promenera och träna min hund.

Vi rastar hunden här varje dag, tillsammans med många andra. På somma-
ren används det som picknickplats. De här stora grönområdena är en stor 
anledning till att vi flyttade hit.

Bygg aldrig här!

Söder om vägen

Här finns ingen tydlig promenad- eller cykelväg. På grönområdet kan man 
rasta hunden eller gena på väg från bussen, men området känns mindre 
säkert. Det är inte upplyst och ligger för nära vägen. Rör man sig här är det 
längs med gatan i villakvarteren. Elkablarna och masterna bidrar till känslan 
av undantag.

Precis intill cykelbron finns en mindre grönyta som är mer uppskattad. Här 
finns en pulkabacke och höga träd i backen som skyddar en del från vägen.

Bandhagens centrum:  
café, mat och garnbutik

Bandhagens centrum, med tunnelbanestationen, uppskattas för torgets fina 
arkitektur, tidstypiskt och coolt. Det finns matbutik, café och en fin garn-
butik. Respondenterna uppfattar det som att torget har potential att bli ett 
levande förortscentrum., även om det idag är aningen för ödsligt.

Strax söder om centrum finns ett uppskattat område med Bandängens 
parklek, dvärggetter och får, samt plaskdamm, som lockar till promenad med 
avstickare. Det finns också en hundrastgård i närheten.
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Området mellan järnvägsspåren 
och Grycksbovägen

De svaga positiva klustren mellan hus och väg i väster och öster är uppskat-
tade som grön utsikt och bullerskärm mot vägen.

Här har mina brf-grannar sin gröna skärm. De borde få behålla den.

Ängen
Det här området, på norra sidan av Örbyleden, omfattar ett antal delar som 
uppskattas idag. Det är det relativt öppna fältet, Götforsvägens aktivitets-
park, eller bläckfiskparken, med utegym och en basketplan. Det går även att 
spela boule och fotboll runt omkring. Aktivitetsparken är nyrenoverad och 
väldigt uppskattad bland respondenterna.

På ängen, ”Sturebys Central Park”, solar, vilar, umgås och äter man. Det är 
nära till träd för skugga om det behövs. Det finns plats för yoga och kubb. 
Parken förknippas med rekreation, att ladda batterierna, och umgänge över 
generationsgränserna. Det är alltid fullt på sommaren. På vintern åker man 
skidor här.

Denna park är mycket välanvänd av oss som bor nära. För träning, ute-
middagar och samtal. En lugn och fridfull samlingspunkt för området.

Alla möjliga människor kommer hit. 
Ett rekreationsområde som är superpopulärt!

Skogsberget
Ängen
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Trots att aktivitetsparken är nyrenoverad ”vet” somliga redan att den inte 
kommer att få vara kvar.

Vet att man ska bygga här så blir säkert inte kvar men viktigt att ha kvar 
dessa typer av ytor nu när det blir väldigt förtätat.

På andra sidan Grycksbovägen finns macken – nära och viktig samhälls-
service och korv.

Skogsberget
Den trädklädda kullen med skogsstigar används som genväg till förskolan 
Gullmyran. Barnen tycker att det är mysigare med skogsvägen. Förskolan 
använder också skogspartiet för utflykter under dagarna. Ett litet men nära 
skogsområde som passar för kojor.

För andra är det en skogsdunge som passar för hundpromenad, ett skönt litet 
skogsparti insprängt mellan husen. Man menar att det behövs för att minska 
buller och få andrum. Man kan träffa både hare och rådjur här, plocka blåbär 
och svamp.

Orörd skog mitt i ett bostadsområde. Mycket litet, ändå får man nästan en 
känsla av storskog när man är inne där.

Fin skogsdunge för hundpromenad. Skönt med litet skogsparti insprängt 
mellan husen. Behövs för att minska buller och få andrum.
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Majroskogen
Det finns många uppskattade platser i Majroskogen, men de är utspridda och 
ger därför inte lika stort utslag på kartorna. Letar man upp enskilda punkter 
ser det ut så här.

Skogen används för promenad, löpning, mountainbike. Det är väldigt popu-
lärt med en så stor skog så centralt och nära bostadsområdena.

Älskar att vandra runt i Majrosskogen! Finns så många fina ställen där man 
kan stanna och dricka en termosmugg te. Älskar att den är så stor att man 
kan vandra i en timme utan att komma fram till kanten, ger mig mycket lugn 
att ha den i min närhet
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Cykelsträcka som har byggts på (omväg, avbrott)

Söder om Örbyleden, mitt emot ängen, finns ett område som har otillgängligt 
på grund av ett bygge. Här promenerade man och cyklade innan, men nu får 
man ta sig vidare på andra sidan vägen. Man hoppas på att cykelbanan kom-
mer återställas och att växtlighet återplanteras, men framför allt saknar man 
en idrottsyta som försvunnit och inte kompenserats. 

Att lägga konstgräs på Stureby skolans bollplan räcker inte. Med så många 
nya bostäder måste rekreationsytor skapas.

Bonusplats
Kafé Ingenstans vid Stureby livs är ett väldigt uppskattat café och 
utflyktsmål.

Örbyleden

Örbyleden är uppskattad som en bra och effektiv genomfartsväg som tillåter 
snabb transport mellan stadsdelar. Att ta sig in på och ut från på den är kne-
pigare. Cyklister och fotgängare uppskattar de planskilda korsningarna. Det 
behövs fler korsningar och övergångsställen.

Knyt ihop gatorna söder och norr om leden och omvandla leden till en 
boulevard med kvarter längs. 



Resultat digital dialog om Örbyleden · 16 [32]

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken nämns inte så mycket, utom generellt om tunnelbanan, med 
ett undantag. Folk saknar sin buss som dragits in (för inte så länge sedan 
uppfattar jag det). Detta är en tillfällig dragning på grund av bygg och trafi-
ken är delvis påsläppt igen.

Katastrof av busshållplatsen för 173 drogs in. Vi har tvingats ta bilen istället 
till träning och shopping. Barnen kan inte åka själva. 

Vilka tider på dygnet använder du platsen?

De uppskattade platserna används för transporter på morgon och kväll, för 
fritidsaktiviteter förmiddag, eftermiddag och kväll.
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Platser som upplevs som negativa idag

Här ville vi att respondenterna skulle markera platser i området kring 
Örbyleden som de upplever som negativa eller otrygga.

Svaren är spridda över hela området men även här snävare runt Örbyleden.

Ökar man skärpan på svarsklustren så framträder vägkorsningarna som 
de mest otrygga platserna, tillsammans med de mörkare delarna av 
grönområdena.
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Vad upplever du som negativt 
eller otryggt med platsen?

Trafik

Örbyleden
På Örbyleden är hastigheten hög och övergångarna få. Vägen är stökig med 
mycket trafik alla delar av dagen. Det är mycket buller från väggen och det 
är vanligt att önska mer och högre bullerplank. Norra sidans gröna buffert 
mot vägen är väldigt uppskattad. Leden är också en tydlig barriär som gör att 
vissa aldrig korsar den och fortsätter på andra sidan.

Överdimensionerad trafikled som endast utgör barriär mellan områdena 
omkring.

Man ser gärna sänkt hastighet och kanske skulle den kunna bli mer stadsgata. 
Går det kanske till och med att överdäcka den? Det skulle säkert knyta ihop 
hela söderort tycker några stycken.

Cykelbron behöver rustas upp, den har brant lutning och är jobbig att cykla 
uppför. Utrymmet under gångbron har tidvis utnyttjats som avstjälpnings-
plats och kanske även som för övernattning. Här finns ofta skräp, madrasser, 
kuddar och skräppåsar.

Längre söderut, längs med Majroskogen går cykelvägen tätt intill Örbyleden 
vilket gör att den upplevs som mer stökig, bullrig och osäker.

Korsningen Örbyleden/Huddingevägen
Mycket trafik och hög fart. Dålig sikt och dåligt skyltat, lika oklart för 
cyklister, fotgängare och bilister. En korsning som känns olustig, en flaskhals 
med dåligt flöde. Det är bra med cykelbroar, även om det upplevs som smala 
och farliga att mötas på, men korsningen är helt stängd för gående i mark-
nivå. Det blir lätt att de gående hamnar på cykelvägen och man får gå långa 
sträckor för att ta sig till andra sidan eller till exempel byta buss. Särskilt 
otryggt när det är mörkt.

Planerat för bilar, inte för människor

Korsningen vid Skebokvarnsvägen
Korsningen känns osäker, med mycket trafik, höga hastigheter (70+) och 
dålig sikt. En otäck korsning att passera till fots och barnen går över här 
varje dag till och från skolan. Intervallen på grönt ljus för fotgängare upplevs 
som alldeles för kort. 

Borde gå att få en planskild gångöverfart.
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Tunnelbaneövergång
Otrygg passage under bro med snabbt passerande cyklar, smal övergång för 
både cyklister och fotgängare, snäv sväng med dålig sikt. Mörkt och otryggt 
kvällar och nätter. Räcket på bron är lågt och inte stabilt på vissa ställen.

Bandhagen centrum och området runt tunnelbanan behöver rustas upp, 
rensas upp och belysas.

Korsning vid Grycksbovägen
Här finns ingen bra cykelöverfart idag, man måste ligga i körfält vilket känns 
otryggt. Det är dessutom ofta kö eftersom det är grönt en kort tid, vilket gör 
att infarten till Örbyleden blir en flaskhals även för bilister. Hastigheten är 
hög både på leden och Grycksbovägen.

Macken drar till sig extra trafik runt korsningen och den upplevs som stökig 
och skräpig.

Vid Stallarholmsvägen
Farliga övergångsställen med tung trafik och ingen trottoarförbindelse mel-
lan övergångsställena och busshållplats Stallarholmsvägen. En mycket ogäst-
vänlig miljö för gångtrafikanter. Mörkt ensligt och en väldigt trist miljö.

Så pass skyddat att ingen ser om något händer. Går inte gärna ensam denna 
sträcka.
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Parker och andra grönområden

Området längst norrut (blått fält)
Det här är ett stort mörkt område som inte används till något särskilt. Inte ens 
till att sola. Som nämnts tidigare menar många att det lika gärna kan byggas 
igen, med bostäder eller utnyttjas för att ge mer plats åt fotbollen.

• Vårdslösa cyklister
• Saknas belysning (särskilt när planen släcker)
• Skogsområdet mot korsningen är mörkt och ger skydd åt gärningsmän
• Obehagligt kvällstid

Fotbollsplanen
Planen är som nämnts tidigare väldigt uppskattad. Men även här finns en del 
smolk. Det behövs fler planer och det behövs vatten att dricka, omklädnings-
rum och toaletter.

Cyklar i hög fart skapar otrygghet mellan fotbollsplanen och skolan där det 
är många ungar i rörelse. Området drar också till sig stökiga ungdomar när 
fotbollsplanen blir tom. Den skulle behöva vara upplyst längre om kvällarna.

Mellan cykelkulleparken och bläckfiskparken
Området är uppskattat av hundägare medan övriga uppfattar den som mörk, 
ödslig, obevakad och/eller outnyttjad om kvällar och nätter. Samlingsplats 
för ungdomar.

Norra delen

Ängen
Ytan med lekplats

Fotbollsplan
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Majroskogen
Mörkt och ensligt på kväll och natt. Dåligt belyst – skulle behöva både van-
lig belysning och elljusspår.

Söder om vägen
Man saknar gång- och cykelväg på södra sidan av Örbyleden. Det är ett 
grönt parti som behöver röjas för att det inte känns otryggt att gå där, istället 
för på vägen i villaområdet. Dungen vid cykelbron  är mörk och skräpig och 
skulle kunna göras attraktiv med enkla medel. Flera gillar att det har odlats 
längs planken, det skapar mer utrymme för odlare som inte har trädgård.

Trista kraftledningar – kan de läggas under mark?

Andra platser
Skolan och parkleken
Skolgården ger plats för hängande ungdomar på kvällstid, den upplevs som 
stökig och otrygg. Det kan bli bråkigt på kvällar och nätter. På morgonen är 
det mycket trafik med många bilister som passerar till och från skolan. Gatan 
är trång och det är svårt att möta andra bilister och övergångsstället upplevs 
som farligt. Den breda trottoaren närmast skolan är inte skyltad som cykel-
bana men många cyklar där – rätt eller fel?

Otrevlig passage under bron. Mörkt, ensligt och obevakad. Ingen skulle 
märka om något hände där.

OKQ8 vid Bandhagen
Industriområde med bygghandel och mack mitt i bostadsområde. Stora 
områden med mycket klotter och lite insyn. Korsning med mycket trafik, hög 
fart och illa placerade övergångsställen. Otryggt.

Bandhagen centrum
Mörkt och otryggt. Behöver belysning, bänkar och grönytor, mer service och 
mer liv. Området har stor potential.
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Vilka tider på dygnet använder du platsen?

Trafiksituationen upplevs alltid som osäker. Övriga platser upplevs mest som 
otrygga på kvällar och nätter då det blir ödsligt och mörkt.

Hur rör du dig i området?

Här vill vi se hur man rör sig i området – vilka stråk, gång- eller cykelvägar 
som helst används.

Varför rör du dig längs den här sträckan?
Det är så många streck i den här visualiseringen att det är svårt att avgöra 
vad som är vad, men grovt uppdelat finns det tre sorters linjer.
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En är linjer som tar sig in i området och sedan fördelas ut i de mindre avfart-
svägarna på väg hemåt, eller i motsatt riktning på väg någonstans. Örbyleden 
är tungt belastad och vi kan följa hur flödet tunnas ut längre ut i vägnätet. En 
annan linje är promenad- och cykelstråken på väg till platser inom området 
– ärenden, kollektivtrafik, skola eller fritidsaktiviteter. De har ofta en tyd-
lig början och slut. Den tredje är promenadstråken som är mer cirkulära, där 
början och slut är samma plats.

En fjärde typ av linje skulle vara de som bara använder vägen som genom-
fartsled, men de har sannolikt inte nåtts av enkäten utom i undantagsfall.

Merparten av linjer är trafik till och från området och rörelser inom, till och 
från grönområdena.

Det flöde som är mest vitalt är det längs med Örbyleden, särskilt på norra 
sidan. Det är inte vägen som är mest trafikerade i den här undersökningen, 
det är områdena vid sidan av vägen, först och främst flödet på norra sidan 
av vägen. Här samlas promenaderna till förskolan, skolan, cykelvägen mot 
arbetet och fritidsaktiviteter på programmerade ytor under raster, eftermid-
dagar och kvällar, och under helgerna på de öppna ytorna, där hundar rastas, 
maten grillas, familjen umgås och drakar (och drönare) flygs.
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Vad är viktigast att tänka på 
när området utvecklas?

Vad saknar du i närområdet idag?
Finns det några brister eller problem som kan minskas när nya bostäder 
kommer till?
Många svar innehåller ”inget” och ”ingenting”, vi har det som behövs i 
området och ingenting ytterligare behöver förändras eller försvinna. Utveck-
ling av området likställs med att saker försvinner, huvudsakligen grönområ-
den (och till viss del parkeringsplatser).

Ingenting. Men jag kommer att sakna grönområdet längs Örbyleden om ni 
genomför era byggplaner.

Allt funkar perfekt, inga nya bostäder.

Grönområden (inkl. parker, skog, natur och vatten) och restauranger (inkl. 
caféer och bagerier) av olika slag är det många som saknar. Ett tydligt och 
attraktivt centrum och lite fler butiker. Man vill ha mer, fler och bättre. Man 
vill ha fler parkeringsplatser (eller åtminstone inte färre) och samtidigt min-
dre trafik.
• Fler bostäder, men inte på bekostnad av grönområdena
• Platser där ungdomar kan vistas, en fritidsgård eller liknande
• Bättre belysning och papperskorgar på publika platser, gång- och 

cykelvägar
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Lite liv och rörelse (särskilt kvällar)
• Stadskärna/stadsmiljö
• Bättre belysning
• Fler caféer och restauranger (och gärna uteserveringar som är öppna på 

helgerna)
• Fler kiosker
• Fler matbutiker
• Andra butiker (delikatesser, apotek etc.)
• Vårdcentral
• Kultur, idrott och aktiviteter för alla åldrar (från unga till medelålderskris 

och ålderdom)
• Bibliotek och andra mötesplatser
• Odlingsmöjligheter/kolonilotter
• Simhall eller utomhusbad (några stycken)
• Lekplatser och utegym
• Parkeringsmöjligheter

Ett levande centrum med fik, restauranger, affärer. Som Högdalen!

Ett litet kafé vid stationen vore trevligt, men i övrigt saknar jag ingenting. Jag 
älskar att bo i Stureby precis som det är!

Jag saknar välkomnande gångstigar som binder ihop Högdalen/Bandhagen/
Stureby.

Trafik
Örbyleden stör området med mycket trafik, höga hastigheter och ständigt 
buller. Ett återkommande förslag är att (helt enkelt) gräva ner Örbyleden.

• Lugn miljö och mindre biltrafik runt området
• Bättre trafikplanering och färre bilar
• Mindre buller och helst lägre hastigheter
• Fina och trygga promenadstråk och trevliga cykelvägar
• Separera gång och cykeltrafik där det går
• Fler säkra övergångar över Örbyleden
• Farthinder – även för snabba cyklister

Önskar att det var mindre trafik på Örbyleden och att den inte delade upp 
området. 
För min del skulle det gärna vara en 50 eller 30 väg med en fil.

Jag skulle verkligen vilja att Örbyleden blir en väg där man håller lägre 
hastighet, många kör race på vägen under kvällar, nätter och under dagtid är 
den väldigt trafikerad och ger störande ljud till oss son bor i området.
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Saknar promenadvägar i parkmiljö, grönområden. Vore trevligt om man 
kunde utnyttja de få skogspartier som finns till att göra stigar för promena-
der. Cykelbanor som ligger en bit ifrån de mest trafikerade stråken men är 
effektiva för att ta sig fram snabbt är bra. Tänk också på att undvika backar, 
övergångsställen och busshållplatser när cykelbanor anläggs.

Saknar trygghet kring trafiken – bilar och motorcyklar kör många gånger en 
bra bit över 100km/h.

För mycket trafik, jag skulle vilja att Örbyleden blev enfilig, med cykelbanor 
och grönområde i mitten. Ett modernt sätt att knyta ihop stora delar av 
söderort med cykel. 

Buss (kollektivtrafik)
• Högre turtäthet i kollektivtrafiken för att slippa överfulla tåg och bussar
• Fler busshållplatser

Saknar busshållplatsen och linje 173. Det var en bra anslutningsbuss både 
till Älvsjö, Skärholmen, IKEA, Tyresö och Hökarängen.

Grönområden (och parkeringar)

Fler tysta/lugna/gröna-platser. Förtätning bidrar bara till ökad trängsel, 
högre ljudnivå/sämre ljudmiljö och mer stress. Vi bor i ”lugn förort” och vill 
inte att den förvandlas till ”urban stadsmiljö”.

Grönområden försvinner hela tiden samt parkeringar. Fler folk ska in men 
var ska dom njuta av naturen och var ska deras bilar stå?

Majrosskogen skulle få bättre stigar, cykelvägar och lampor för en tryggare 
miljö. 

Fritidsaktiviteter
• Fullskalig idrottshall
• Möjlighet att träna fotboll inomhus på vintern.
• Samlingslokal/aula med fasta stolar och scen för kulturevenemang, teater, 

bio, och andra sammankomster.
• Simhall – gärna med utomhusbad
• Längre löprundor utan asfalt och slingor att åka längdskidor på
• Bra pulkabacke
• Spolad isbana
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Plats för ungdomar (och barn)
• Unga har inte riktigt har någonstans att vara och då stökar de till och 

hänger på platser som inte är menade åt dem, som exempelvis lekplatser. 
• Parker/lekparker för lite äldre barn med pingisbord, parkourlek, basket, 

fotboll etc.
• Roliga och kreativa parker för barn
• Fler utomhusaktiviteter för äldre barn i skolåldern (inga parkourlösningar 

som ingen använder)

Det är få unga som själva har svarat på undersökningen. De som har syn-
punkter är antingen föräldrar eller andra engagerade, t.ex. fotbollstränare, 
samt de som menar att bristen på platser för unga gör att de istället hänger 
där de kan störa andra grupper.

Fler fotbollsplaner med konstgräs (gärna en uppvärmd för vintertid), fler 
inomhushallar för sport. Gärna en ishall. Det bor många sportaktiva vuxna 
och barn i området och Stockholm har bedrövligt lite att erbjuda.

Med nya bostäder ökar behovet av förskolor och skolor. Men man ser beho-
vet av fler lägenheter men övrig service måste skalas.

Vi saknar ett klubbhus och toaletter vid bollplan. Vi saknar en tillräckligt stor 
skola.

Vad är viktigast att tänka på när 
nya bostäder byggs i området?

Finns det några brister eller problem som kan minskas när nya bostäder 
kommer till?

Grönområden
Den stora oron, som nämndes inledningsvis, är att grönområdena skall för-
svinna. Det är det viktigaste att tänka på när det byggs nytt i området.

Att man inte bygger bort grönområden!

Förstör inte grönområdena

Att inte bygga bort fotbollsplanen, lekparken och skogsgläntan vid skolan. 
Viktigt att detta blir kvar.
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Bevara ytor som inte är programmerade.

Ni måste inte ta bort varenda dunge och sätta utegym eller annat för att 
diktera vad området ska användas till. Ge oss grusplaner och låt oss använda 
dem fritt till boule, fotboll, jonglering eller vad som nu faller oss i smaken 
när vi passerar ytan. Vi har flera ungdomar som drar runt och ställer till 
saker i området för att det inte finns tillräckligt med yta att hitta på saker 
spontant.

Tänk på att det måste finnas riktiga grönytor och träd kvar (dvs inte ersätta 
med artificiella plastgran eller klätterställningar) för barnen att se och leka 
vid. Att grönytor och träd kan ta hand om regnvatten och olika typer av väder 
(även skugga på sommaren).

Bevara uppvuxna träd och låtsas inte att ett 50 år gammalt träd är lika 
mycket träd som en liten pinne ni planterar.

Skala och dimensionera
Många påpekar att det är viktigt att skala övrig samhällsservice. Man påpe-
kar att det inte bara behövs bostäder, det behövs vägar, skolor, butiker etc. i 
proportion till det nya invånarantalet.

Samlingspunkter och service:
• Lekplatser
• Idrottsplatser
• Gym
• Matbutiker
• Restauranger
• Bageri
• Bibliotek

Bevara cykelvägar och trevliga grönområden där folk vill röra sig och 
träffas. De tråkiga stora billederna kring Örby gör området separerat – då 
bostäder byggs kunde det kännas tryggt om man kan binda ihop delarna på 
båda sidan leden.

De promenadstråk och cykelbanor som finns används flitigt med är ganska 
tråkiga och slitna. Uppmana och väck intresse för rörelse och socialt 
sammanhang ute.

Att fler människor ska bo på en yta där det redan saknas områden att spela 
fotboll, träna och umgås på. Om hälsa är viktigt del för staden så bygg inte 
bort de få områden där både vuxna och barn har möjlighet att röra på sig 
och på så vis leva ett friskt och hälsosamt liv.
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• Det är redan trångt på bussar och tunnelbana
• Skolan är också fylld till bristningsgränsen
• Finns varken förskolor eller skolor för att täcka behovet
• Fler hundrastgårdar
• Det saknas parkeringsplatser (även med laddstolpar)

Planera efter människan
Planera staden efter människan och se till att vägar och korsningar inte 
enbart byggs för bilar med säkerhetsbälten och egna billyktor.

Trygghet, säkerhet och ordning:
• Trygghet för barn som rör sig i området och ska ta sig över trafikerade 

vägar
• Gör om möjligt rondeller på Örbyleden istället för korsningar
• Upplysta gångvägar
• Upplysta gator
• Papperskorgar
• Cykelvägar

Bygg gärna bostäder längs hela vägen till Grycksbovägen, då skulle det 
kännas tryggare att promenera där kvällstid.

Gräv ner och göm saker:
• Minska buller genom att gräva ner Örbyleden och Huddingevägen
• Bygg så att nya bostäder bilder bullerplank mot Örbyleden och 

Huddingevägen
• Underjordiska garage men inga p-platser ovan jord
• Lägg högspänningsledning under jord
• Att ungdomar 13–17 år har platser att vistas på. Gärna där de inte stör 

boende.

Örbyleden skär som en kniv genom området. Sänk hastigheten och bygg ihop 
områdena.

Det skulle vara bra menar många att bygga ihop Örby med intilliggande 
områden. Att bygga bort eller brygga över trafiklederna, även Huddingevä-
gen och Magelungsvägen, för att ta bort barriärer och svårigheter att röra sig 
mellan områden. Idag åker folk mer bil eftersom man måste använda sig av 
få och trånga gång- och cykelvägar för att ta sig fram.

Att planera för människan omfattar också att planera för aktiviteter och liv 
för alla faser i livet. Att skapa en levande stadsdel där det blir tryggt genom 
liv och rörelse, alla tider på dygnet.
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Framtida byggnader

• Inte höghus [en gräns på tre våningar är återkommande]
• Parhus, radhus och hus som passar in i området
• Folk vill ha villor! Inte radhus eller lägenheter
• Mixa hyresrätter med bostadsrätter
• Hyresrätter så att alla har råd att bo – blandat för att få en blandad 

befolkning. Eller dyra hyresrätter för att få ett ”bättre” klientel
• Bli klar med husen i etapper så att det händer saker och inte är konstant 

byggarbetsplats.

Annat önskvärt

• Laddstolpar tillsammans med nya parkeringsplatser
• Sänk farten på Örbyleden
• Bevara den lugna känslan som finns i Stureby
• Bygg för ungdomar och första lägenheten
• Bygg boende för pensionärer
• Bättre dagvattenhantering: Hundratals villor fick vatten i källaren i våras 

2021 när avloppsledningarna inte klarade skyfall i maj och juni.

Förstå området och tänk på att:

• Husen som byggs passar in i ett villaområde. Det är enkelt att säga att 
det finns så mycket höghus redan, men Stureby är i grund och botten ett 
villa område. Vill man bygga höghus finns Rågsved och Hagsätra med stora 
skogsområden som ingen använder.

• Vi behöver inte mer betong. Grönområden gör Bandhagen, Örby och 
Stureby till de charmiga områden de är idag. 

• Bygg på de utrymmen där det ändå inte går att njuta av naturen på grund 
av motorbullret.

• Bygg fler (och) större hyresrätter! De flesta familjer som bor i hyresrätt 
i Stureby är trångbodda eftersom det är gamla hus med små lägenheter. 
Det behövs fyror, femmor och hyresradhus. Sturebyskolan är också viktig 
att föra dialog med, det är en populär skola med redan många elever. 
Kanske behövs en ny skola på Bandhagensidan eller i Örby mot Stureby/
Bandhagen?  Till exempel där macken ligger nu. Försök också att få bort 
känslan av stor bilväg, ingen vill bo inpå en stor väg.

• Bygg på industrimark och asfaltsytor, alla har sett under covid hur viktig 
naturen är för hälsan.

• Bygg bort Högdalens industriområde istället för att förtäta.
• Att vi måste rymmas med alla nya människor också. Var ska bilarna ta 

vägen? Var ska vi andas träd?
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Kom ihåg att fotbollsplanen är viktig

• Att bevara fotbollsplanen vid Sturebyskolan!!!
• Titta på hur svårt det är att få speltiden i området. Våra barns lag har 

jättesvårt att få tider
• Fotbollen erbjuder sammanhållning och aktiviteter som är otroligt viktiga 

barn
• Bygg fler fotbollsplaner och service runt om, vatten och toaletter, klubbhus, 

omklädningsrum
• Nya barn betyder fler fotbollsspelare och alltså fler planer

Både ja och nej

Ibland blir rösterna för och emot saker motstridiga. Ofta är det ändå gan-
ska balanserat i mängd röster. Att bevara grönytor är tydligt samstämmigt. 
De flesta vill ha mindre trafik och buller, men plats att parkera och köra sina 
bilar. Byggs det fler bostäder och befolkningen i området ökar, då behövs det 
också mer plats att ställa bilarna på. Kanske kan de grävas ner, kanske kan 
ni sänka hastigheten. Det är egentligen, oftast ganska resonligt, även om rös-
terna kan låta lite uppgivna.

Samma sak med bostäder, man önskar behålla skalan och proportionerna. 
Byggs det mer behöver vi mer service, kan servicen skalas och lugnet beva-
ras är de flesta okej med det. Man vill inte förlora på att det flyttar in mer 
folk, men kan det balanseras kan det vara okej.

Niclas Holmquist,  
Cloudberry Communications AB
2022
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