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”Barn leker överallt, oavsett om miljön är
planerad för det eller inte – på gator, torg
och gångbanor – och inte minst på platser
som vuxna inte ser något värde i. Därför är
det viktigt att barnens perspektiv tas tillvara i
den fysiska planeringsprocessen.”
(Strandlund/Saracco, 201 2)

Barns utemiljö i Farsta strand

Varför är utemiljön viktig?
Movium är en av de aktörer som under decennier
drivit frågan om barns rätt till en god utemiljö. Med
det åsyftas rörelsefrihet, tillgängliga mötesplatser
och fysiska utmaningar i stadsmiljön. De poängterar
också barns rätt till utvecklande utemiljöer som
uppmuntrar till fantasi, nyfikenhet och utforskarlust
i såväl organiserad som spontan lek. Samtliga
vardagsmiljöer innebär utvecklingsmöjligheter för
barn och unga. Det innebär att utemiljön i våra
städer måste ses som arenor för barns lärande och
mognad (Lenninger, 2008).

I barns ögon är utemiljön början på en spännande
omvärld och det är i den som barnen hittar sin
inspiration för utomhusleken. Det är viktigt att
lekmiljön har skapats både genom planering och
design men också genom naturens egna processer
och barnens användning. Design som är direkt
vänd till barn gör det lättare för dem att ta steget
ut och hitta varandra. Det i sin tur skapar rum för
ytterligare aktivitet (Mårtensson/Kylin, 2005).
För att barn ska kunna och vilja vistas utomhus

BARN I FARSTA STRAND

krävs det att det finns en god fysisk miljö. Den
måste vara attraktiv ur barnens eget perspektiv.
För att kunna ge barn den rörelsefrihet som leken
kräver måste vuxna också uppfatta miljön som
tillräckligt trygg (Mårtensson/Kylin, 2005). I sin
avhandling från 2012 beskriver Emilia Fägerstam
att många barn idag är ovana vid natur. De känner
ett främlingskap inför naturen även om den finns i
närheten.

Barn i Farsta strand har idag goda förutsättningar
för att vistas i naturen, i parker och
sammanhängande grönstråk. Strandpromenaden
och dess omgivande naturmark är ett värdefullt
friluftsområde för hela stadsdelen. Det finns flera
kvartersparker med lekmöjligheter i Farsta strand.
Forsängens parklek är välanvänd av barn från
förskoleåldern till gymnasieåldern och erbjuder
många aktiviteter såsom snickeri och bakning. Flera
bostadsgårdar inom planområdet har lekredskap för
små barn. Dessa platser är likriktade och erbjuder
i dagsläget ingenting för äldre barn. Således finns
platser i Farsta strand som är designade för barn,
men även naturmiljöer som har möjlighet att
förändras efter barnens användning. Huruvida dessa
ytor fyller kvantitativa och kvalitativa krav undersöks
i Barnkonsekvensanalysen.

Hälsa kopplat till utemiljö
Grönområden har stor betydelse för hälsan
och forskning visar att de som har tillgång till
grönområden inom en kilometers radie lever
längre och håller sig friska i större utsträckning
än andra. Denna tendens är ännu tydligare bland
socioekonomiskt svaga grupper och bland barn

(Frisk i naturen, 2011). Sinnliga upplevelser är
värdefulla för barn och lek i naturen ger stora
möjligheter till sådana. Naturlek är den typ av lek
som sker i miljöer med anlagd eller vildvuxen natur.
Där får barn möjlighet att leka bland vegetation,
exempelvis i buskage eller i träd, med sand eller lera
och med löst naturmaterial som pinnar, kottar och
löv. Det har visat sig i en rad studier att naturmark
har unika värden för barn som svårligen kan
ersättas med andra. Naturen stimulerar flera sinnen
samtidigt och ger kroppen en allsidig träning.

Psykisk ohälsa blir allt vanligare långt ner i åldrarna.
Genom att satsa på och skapa en god utemiljö
för barn kan samhället bidra avsevärt till bättre
folkhälsa. Årligen dör 35 miljoner människor i
världen på grund av livsstilssjukdomar. På de senaste
30 åren har övervikt och fetma fördubblats, både i
Sverige och i övriga Europa (Frisk i naturen, 2011).

Barn som vistas i en variationsrik och naturpräglad
miljö har lättare att koncentrera sig. När hela
kroppen är engagerad och barnet lär sig genom alla
fem sinnen får man en starkare minnesförmåga och
mer bestående kunskap (Frisk i naturen, 2011).
Gröna ytor har även en lugnande inverkan. Det
räcker med 4-5 minuter för att stresshormoner ska
minska. Barn som leker och lär ute är både lugnare
och friskare samt sover bättre om de varit ute i
solljus på dagen. Studier visar att barn leker mer
jämställt sinsemellan vid utomhuslekar (Änggård
2009). Även antisocialt beteende som mobbning,
våld och skadegörelse minskar vid utomhuslek
(Frisk i naturen, 2011). För att lägga grunden till
ett hälsosammare liv måste barnens intresse av
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utemiljön uppstå innan 12-års ålder. Stillasittande
tonåringars hälsa får konsekvenser i deras framtida
liv (Frisk i naturen, 2011).

Den goda tillgången på naturområden i Farsta
strand skapar förutsättningar för att barnen
i området ska ledas in i en hälsosam livsstil.
Förskolor, familjedaghem och skolor spelar en viktig
roll i arbetet med att lägga grunden för en hälsosam
livsstil. Det är inom dessa verksamheter många
barn vistas en stor del av dagen. Då lekplatser ofta
används som bas för att sedan ta sig vidare ut i
naturen är det bra när det finns en koppling från
lekplatsen till gröna omgivningar. På så vis kan
barnen själva utforska naturen. Forsängens parklek
är ett exempel på en sådan plats. Naturmarken runt
parkleken är inte stor till ytan med erbjuder ändå
värden i form av topografi och löst material.

Barn och ungdomars egna platser
Barn har stort behov av att skapa egna platser. Att
själv kunna bestämma över sina fysiska rum, och
att kunna sätta gränser för det, är nödvändigt för
en hälsosam mental utveckling. Överallt i världen,
oavsett klimat och naturmiljö, skapar barn sina egna
platser. Detta sker ofta i form av kojor och krypin.

I takt med ökad ålder rör sig barn längre och längre
från hemmet. För de yngre barnen är det viktigt
att kunna hitta miljöer som ligger nära hemmet
eller en annan trygg plats. För de lite äldre barnen
som fortfarande bygger kojor är det viktigt att vara
tillräckligt långt bort från hemmet så att föräldrarna
inte kan se, men ändå så nära att de får lov att gå
dit. Den mest aktiva kojbyggaråldern är mellan

sju och tio år, men om tillfälle ges och lämpliga
grönområden finns bygger både äldre och yngre
barn kojor (Mårtensson/Kylin, 2005).

Inom planområdet finns en sammanhängande
grönstruktur med mindre lekplatser för små barn.
Det finns således goda förutsättningar för de allra
yngsta barnen att hitta egna platser i närområdet.
För något äldre barn finns mötesplatser såsom
naturmark, kvartersparker och skolgårdar i
anslutning till planområdet.

Ungdomar ser ofta platser som arenor där de kan
mötas och umgås. De har behov av att både se på
(iaktta) och att synas av andra (iakttagas). Ju äldre
barnen blir, desto viktigare tenderar vännerna att bli.
Det måste då finnas platser för ungdomar att mötas
på.

Förutom Forsängens fritidsgård och skolgårdarnas
bollplaner finns inte många platser för äldre barn i
området. Kvartersparkernas och bostadsgårdarnas
lekmiljöer är inte anpassade för ungdomar.
Forsängens fritidsgård är i dagsläget stängd på
fredagar och lördagar.

Barns lek och rörelse
Leken är av stort värde för barn under deras
uppväxt. Den gynnar barns utveckling, kreativitet,
hälsa och självförtroende. Den är ett viktigt led i att
utvecklas fysiskt, socialt, kognitivt och emotionellt.
Barns utemiljö innefattar bland annat lekplatser och
lekmiljöer, men även rörelsestråken mellan dessa.
Barn som rör sig självständigt utomhus tenderar
att ha en rikare upplevelse av utemiljön än de barn

som rör sig tillsammans med en vuxen eller färdas
i bil. Barns självständiga rörelse utomhus har en
grundläggande betydelse för utvecklingen av deras
förmåga att lita på sig själva och sina bedömningar.

Boverket (2015) konstaterar att barns möjlighet
att röra sig fritt i städer minskat drastiskt under
1900-talet och att det är direkt kopplat till
stadsmiljön och biltrafiken. Sverige har ett bra skydd
för barn utomhus jämfört med andra länder, men
det är inte lika bra som tidigare. Barn under 12 år
har av utvecklingspsykologiska skäl svårt att bedöma
och reagera i komplicerade trafiksituationer. Detta
bör beaktas i planeringen av barns platser och
rörelsestråk (Sandels 1975).

Enligt ett antal artiklar i Movium Magasin (2012)
väljer allt fler barnfamiljer att bo kvar i staden.
Det gör att allt fler barn får en urban uppväxt.
Stadsstrukturen kan vara ett stort problem för barn
eftersom den kan göra deras vardag fragmenterad.
Allt högre upp i åldrarna blir barnen beroende av
vuxna för skjuts till olika aktiviteter, då de inte har
möjlighet att röra sig på egen hand. Det blir därför
allt viktigare att öka medvetenheten kring vilka
strukturer som skapas i staden, så att blir fortsatt
tillgänglig för barn och unga. Platser för planerade
möten behövs, men också miljöer där spontana,
oplanerade händelser kan äga rum.

Sammanhängande grönstruktur finns idag i
området. I Farsta och Farsta strand finns stora
områden med sammanhängande grönstruktur och
större trafikseparerade områden. Det finmaskiga
gångnätet tillåter barn även i yngre åldrar att röra
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sig självständigt. Inom planområdet finns en grund
för goda kopplingar mellan miljöer designade för
barn, gröna stråk och naturområden. Mia Heurlin-
Norinder (2005) har forskat på barns rörelsefrihet
i bostadsområden. Hon har sett att barn som har
tillgång till större, sammanhängande bilfria områden
tidigare får röra sig fritt. Det bidrar till att de tidigare
lär sig hitta själva och då kan skapa en trygg relation
till sin egen närmiljö. Eftersom barn inte bara
leker på lekplatser, utan i lika stor utsträckning på
vägen till eller från sitt mål, är sammanhängande
stråk särskilt viktiga. Lek bidrar till barns fysiska
och psykiska utveckling, till deras hälsa och
välbefinnande. Nordmarksvägen styckar upp
planområdets grönstruktur i flera delar och bilarna
konkurrerar med barnens möjlighet till fri rörelse.

Barn har både rätt till specifika lekplatser och att
vistas och leka i större områden nära sina hem.
I städer är det viktigt att barn kan röra sig fritt
kring sina hemmiljöer, med en trafikmängd och
förtätningsnivå som inte hämmar deras fria rörelse
och lek. Stockholms utrednings- och statistikkontor
visar att barnfamiljer alltid utgör en betydande
del av dem som flyttar in vid nybyggnation av
bostäder. Lekplatser är alltså viktiga platser för
barn, men leken är samtidigt inte något som enbart
sker på lekplatsen. Lekplatser kan fungera som en
utgångspunkt från vilken barn kan röra sig vidare
ut i den omgivande miljön. Därför behövs det långt
större ytor än bara den anlagda lekplatsen som
barn kan röra sig fritt på och där de kan utvecklas
genom lek. Det kan vara till hjälp att tänka i
termer av större lekmiljöer, snarare än begränsade
lekplatser. Det finns flera små lekplatser med

utvecklingsmöjligheter inom planområdet. Det blir
vid den kommande exploateringen av stor vikt att
inte fragmentera befintlig grönstruktur fysiskt eller
visuellt.

Barn och ungas värld ser inte ut som de vuxnas
värld. Där vi ser ett magert träd och en sten kan
barn se en oas. Deras värld existerar delvis utanför
de vuxnas. Oavsett om en miljö är planerad för lek
eller inte så leker barn där. De leker överallt. Även
på platser som vuxna kanske inte ser något värde i.
De som planerar staden har ansvar för att barn får
en god uppväxtmiljö. Det är därför viktigt att väva
in erfarenheter från barnens värld samt att ta till
vara på barnens perspektiv i den fysiska planeringen
(Movium magasin nr 4, 2012).

Enligt den allmänna kommentaren till artikel 31
i Barnkonventionen gynnas barn framför allt av
fria lekformer, lek som stimulerar till kreativitet,
inlevelse, att inta olika roller och att skapa sina
egna platser. För att gynna den sortens lek är det
viktigt med föränderliga platser med tillgång till
konstruktionsmaterial: löst material som sand,
vatten och snö. Magelungens strandpromenad
med omgivande naturområden är viktiga platser
för fria och kreativa lekformer. Forsängen med sin
anslutande naturmark och snickeriverkstad kan
också betraktas som en viktig plats för ändamålet.

Finns det inte tillräckligt goda lekmöjligheter i
närområdet betyder inte det att barnen går längre
bort för att leka. Tvärtom betyder det ofta att barn
inte går ut och leker förrän de är tillräckligt gamla att
kunna ta sig länge bort (Mårtensson/Kylin, 2005).

Barn från mer socioekonomiskt utsatta familjer är
mer beroende av de kvaliteter som finns i närmiljön
eftersom de inte har samma möjligheter att ta sig
iväg genom till exempel skjuts av föräldrar (Frisk
i naturen, 2011). Tillgången på sammanhängande
parkytor av typen stadsdelsparker och kvartersparker
är begränsade i anslutning till planområdet. Dessa
miljöer är viktiga samlingsplatser för lite äldre barn.

Goda utemiljöer är ur barn och ungas egna
perspektiv platser där lusten, spänningen och
nyfikenheten får ta plats och stimulera till nya
utmaningar. Miljön ska locka till spontan såväl som
organiserad lek och tillåta barn och unga att skapa
och utforma egna platser och aktiviteter (Lenninger,
2008).

Kvantitet är kvalitet för barn
För att barn ska kunna lära sig att gå, springa och
röra sig behöver de utrymme. Kvantitet i meningen
plats och utrymme är en väsentlig kvalitet i barns
utveckling. Utan tillgång till plats i termer av fysiskt
utrymme blir barns utveckling allvarligt negativt
påverkad. Rörelse är en förutsättning för att
individen ska kunna lära känna sina egna resurser
liksom omgivningens karaktär och villkor.

Kvantitativa normer om avstånd och ytstorlek har
enligt studier från Norge (Thorén et al 2000; Nilsen
& Hägerhäll 2012) visat sig ha större genomslag i
planeringen än kvalitativa riktlinjer. Forskningen
visar att kvantitet varken kan likställas med eller
kompenseras av kvalitet. Därför behövs kvantitativa
riktlinjer för att säkerställa markytor som tillgodoser
barns behov av en god utemiljö.
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Kvantitativa ytor definierade som friluftsområde
finns enligt Stockholms stads sociotopskarta tack
vare strandpromenaden och dess naturområden.
En god grönstruktur för rörelse och platser för
små barn finns också inom planområdet. Större
sammanhängande parkytor som tilltalar äldre barn
förekommer dock i mindre utsträckning.
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Förskolor, familjedaghem och skolor i
Farsta strand

I dagsläget finns ett antal förskolor, skolor och
familjedaghem i Farsta strand. Andelen barn är
relativt hög och det förväntas tillkomma fler barn i
området framöver.

Enligt statistik från Stockholm stad och Sweco fanns
det år 2015 1108 barn mellan 0-19 år i Farsta Strand.
I deras prognos kommer antalet barn att öka med
cirka 4% till 2017 respektive 36% till 2024. År 2024
kommer det totala antalet barn att vara 1504 vilket
motsvarar 23% av befolkningen.

Antal skolor och förskolor:

FÖRSKOLA

FÖRSKOLA

ÖPPEN
FÖRSKOLA

FAMILJE -
DAGHEM

SKOLA

FRITIDS

FÖRSKOLA

ÖPPEN
FÖRSKOLA

8 förskolor 1 familjedaghem

1 öppen förskola 2 skolor

FAMILJE-
DAGHEM

UTREDNINGS OMRÅDE

FÖRSKOLA

FÖRSKOLA

FÖRSKOLA

FÖRSKOLA

SKOLA
FRITIDS

FÖRSKOLA

SKOLA
FRITIDS

FÖRSKOLA

1 00m

©OpenStreet m ap S bidrag S givare
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Barnkonsekvensanalys   farsta straND BJUrÖ
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Barnkonsekvensanalys farsta straND BJUrÖ

DEL 1
BARN OCH UNGDOMARS PLATSER, STRÅK 
OCH MÅLPUNKTER I FARSTA STRAND
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Farsta strands förskoleområde består av sex
kommunala förskolor. Av dessa har förskolorna
Krabat, Skogsbacken och Skogslyan besökts då
dessa ligger i eller i anslutning till planområdet.
Den privata förskolan MA Vätterrosen med samma
ledning som Farsta strandskolan har även deltagit i
processen.

Majoriteten av barnen på förskolorna kommer från
närområdet i Farsta strand, enstaka barn kommer
från Ågesta och Farsta centrum. Till Vätterrosen
kommer även barn från Skogås och Trångsund i
Huddinge kommun.

Pedagogerna upplever i stor utsträckning läget i
Farsta strand som positivt. Det är möjligt att röra sig
relativt fritt med barnen utan att korsa större vägar
och det finns närhet till både kollektivtrafik och
natur.

Kvaliteten på förskolornas gårdar skiljer sig
åt. Skogslyan har en gård som erbjuder både
redskapslek och naturlek, vilket barn och pedagoger
är nöjda med. Krabat, som är en tillfälligt uppförd
förskola, har en liten gård vilket gör dem mer
beroende av närliggande parker. Skogsbackens gård
ligger insynsskyddad på en höjd vid Ullerudsbacken
och har både plana lekytor liksom viss naturmark.
MA Vätterrosen har en kuperad gård som inte
fungerar för alla typer av aktiviteter. Forsängen
med sin plana friyta utgör då ett viktigt alternativ.
Generellt är parker och naturmarksområden i
närområdet mycket viktiga och välanvända av alla
besökta förskolor.

F ÖRSKOLEBARN

UTREDNINGS OMRÅDE

Skogslyan

Krabat

MA Vätterrosen
Skogsbacken

100m

©OpenStreet m ap S bidrag S givare

Förskola som deltagit i
dialogprocessen
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Förskolebarnens målpunkter, 1 -6 år.

Forsängen är Farsta strands populära parklek som
används flitigt av barnen både på förskolan och
på fritiden. Här finns en stor plan yta och redskap,
såsom cyklar, som inte finns på förskolorna. Det
är en av de få parkerna med utmanande lek i
närområdet. Parkleken anordnar även bakning,
snickeriverkstad och grillning. Naturmarken bakom
parkleken är välanvänd av de äldre förskolebarnen.
Många barn väljer naturlek efter en stunds
redskapslek, således är naturmark i anslutning till
lekplatserna betydelsefulla. Flera av förskolorna
besöker Forsängen flera gånger i veckan. Vissa
pedagoger väljer dock bort parkleken då det ofta
är alltför många barngrupper där på samma gång
vilket gör att den känns allt för trång för att kunna
hålla en större barngrupp under uppsikt.

Lekplatsen som i folkmun kallas Regnbågsparken,
officiellt Ullerudstoppen, är nyligen upprustad av
Stockholms stad. Den är välbesökt och uppskattad
men upplevs ofta för trång då det ofta är många
barngrupper på platsen samtidigt. Klyftanparken,
Rådaparken och Filippaparken är andra parker som
förskolorna besöker frekvent, men inte dagligen.

Även mindre parker mellan bostadshusen
används flitigt av förskolebarnen. Den öppna
lekplatsen söder om förskolan Krabat samt
anslutande bostadsgård används ofta av samtliga
förskolor. Pedagogerna uttrycker en oro för att
lekplatsen kommer att minskas eller försvinna vid
exploatering längs Ullerudsbacken. De mindre
lekplatserna och innergårdarna har en viktig
funktion i området då dessa erbjuder lugnare
miljöer. Där kan pedagogerna fokusera på Förskolebarnens

målpunkter
Förskola som deltagit i
dialogprocessen

UTREDNINGS OMRÅDE

Filippaparken

Forsängens
parklek

Farsta strands
pendeltågsstation

Lekplats
Lekplats
bostadsgård

Farsta strands
tunnelbanestation

Lekplats

Skog
Skog

Strandpromenad

Äng

Skog
Skog

Regnbågsparken/
Ullerudstoppen

Lekplats

Farstastrand-
skolans bibliotek

Naturupplevelse

Edö

Lekplats

Klyftanparken

Rådaparken

Skog

100m

©OpenStreet m ap S bidrag S givare

Skogslyan

Krabat

MA Vätterrosen

Skogsbacken
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undervisningen istället för att enbart hålla koll på
barnen. Det senare bli lätt fallet i mer välanvända
parker såsom Forsängen. Lekplatsen vid Krabat
används även av barnen på fritiden. Lekplatsen i
korsningen Nordmarksvägen/Ullerudsbacken som
förvaltas av Familjebostäder används av en förskola.

Strandpromenaden är välanvänd av förskolorna,
speciellt under årets varmare månader. Hit går
de för naturupplevelser, mata änder och fiska. I
anslutning till strandpromenaden ligger ”ängen”
som flera förskolor använder för rörelselek.
Stranden beskrivs som en viktig plats som inte får
försvinna.

Alla förskolor har sin egen ”skog”. De
besöker bland annat naturmarksområdena vid
Högerudsbacken, de söder om MA Vätterrosens
förskola samt i Edö i östra Farsta strand.
Förskolorna vistas i dessa områden dagligen och de
tillhör deras viktigaste platser. I skogen sker blandad
undervisning och lek. Ibland är det flera förskolor i
samma naturmarksområde samtidigt. Pedagogerna
beskriver att det oftast går att samsas om ytan.

Utflykter sker via pendeltåg, tunnelbana eller buss
till Farstaängen, Rudan/Handen, Hökarängen,
Huddinge, Högdalen, Farsta IP och Farsta Centrum.
Besöksmålen utanför området är förutom parker;
konsthall, teater och bibliotek.

Forsängen, Ullerudstoppen, skogspartierna
och strandpromenaden är några av barnens
favoritplatser enligt pedagogerna.

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r 
- 

20
19

-0
2-

06
, D

nr
 2

01
6-

16
24

0



31

Forsängens fritidsgård/parklek

Forsängen är en viktig plats för barn från
förskoleåldern upp till gymnasiet då det finns både
parklek, öppen förskola och fritidsgård.

På Forsängen finns klätterlek, gunglek, bollplan,
naturlek, lösa cyklar med mera. En del av parkleken
är inhägnad vilket underlättar vid besök med
grupper av yngre barn. Parkleken anordnar även
snickeri-, grill- och bakningsdagar för besökarna.

Strandpromenaden

Utmed Magelungens strand och den anslutande
Forsån får barnen mata änder och lära sig om
vattnet som naturmiljö. Här finns även en badstrand
och flera bryggor.

De flesta naturmarksområdena och ängen
som förskolorna besöker ligger i anslutning till
strandpromenaden.

Ullerudstoppen/Regnbågsparken

Parken ligger på toppen av ett grönområde
centrerat i ett av Farsta strands större
sammanhängande bostadskvarter. Här nns många
olika lekredskap och möjligheter till aktiviteter
för olika åldrar och intressen. Här nns bl a scen,
grillar, klätterlek och hängmattor. Parken är nyligen
upprustad. Den heter of ciellt Ullerudstoppen
men kallas för Regnbågsparken av många i Farsta
strand.
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Lekplats söder om förskolan Krabat

Lekplatsen består av en klätterställning, ett par
fjädergungor och en gungställning. Ett antal buskage
samt ett par storvuxna ekar ramar in platsen. Platsen
ligger i anslutning till förskolan Krabat samt Farsta
strandskolans lokaler för årskurs 3-5.

Klyftan

Klyftan är en relativt stor lekpark. Här finns många
lekredskap som fågelbogungor, klätterlek och
svinggungor, men även närhet till naturmark.

Filippaparken

I Filippaparken finns en stor öppen gräsyta som
lämpar sig för fri lek. Här finns klätterlek, sandlåda
och gungor. Gräsytan ansluter till en amfiteater i
sten. Platsen ligger i anslutning till en bergsrygg
vilket skapar en spännande inramning. Runt gräsytan
finns en asfaltsbana.
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Förskolebarnens rörelse, 1 -6 år.

Nordmarksvägen mellan Forsängen och Farsta
strands centrum, Nordmarksvägens förlängning
ned mot MA Vätterrosen, strandpromenaden samt
vägarna dit är välanvända gångstråk.

Det nmaskiga gångnätet används itigt av
förskolorna. De försöker undvika biltra k i den
mån det är möjligt vilket beskrivs som relativt
enkelt.

Barn och föräldrar som bor längre bort från
förskolorna är högre utsträckning bilburna än de
som bor i närområdet.

Rörelsestråk
Ju tjockare linje, desto
mer använt stråk.

Förskola som deltagit i
dialogprocessen

UTREDNINGS OMRÅDE
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Problematiska platser/stråk

Problematiska platser för förskolebarn

Negativa aspekter som diskuterats under
träffarna är bland annat konkurrensen mellan
förskolegrupperna i parkerna och naturområdena.
Därför blir de mindre lekparkerna viktiga för att
kunna bedriva undervisning enskilt när så krävs.
Till dessa hör exempelvis innegårdarnas lekplatser.

Förskolepedagoger på förskolan Krabat är
oroliga för att parken utanför förskolan samt
förskolegården inte kommer att kunna användas
under byggtiden då ytan riskerar tas i anspråk
som etableringsyta. Lekplatsen utanför Krabat
på Nordmarksvägen saknar staket, vilket är
problematiskt när förskolan går dit.

Det är mycket leveranser och tra k på
Nordmarksvägens förlängning ner till förskolan
redan idag. Boendeparkering, personalparkering
samt föräldrar som hämtar och lämnar skapar ett
ständigt öde av bilar som gör sträckan otrygg
för gående barngrupper. Det nns parkeringar
längs Nordmarksvägen som föräldrarna i första
hand hänvisas till, dessa är dock ofta upptagna,
så avlämning/hämtning fungerar bristfälligt i
dagsläget. Pedagogerna går i så stor utsträckning
som möjligt mellan husen via innergårdarna för att
undvika Nordmarksvägen.

UTREDNINGS OMRÅDE
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Ned mot Farsta strandskolan nns ingen trottoar
längs bilvägen vilket utgör en risk för barnen.
Många bilar kör i för hög hastighet på 30-vägarna,
detta irriterar många som även påpekar att
30-vägarna i området är dåligt markerade. Det

nns heller ingen vägmarkering för skola/barn
någonstans vilket skulle kunna få tra ken att
sakta ned i anslutning till MA Vätterrosen/Farsta
strandskolan. Pedagogerna uttrycker oro för
ökad tra k i området när er boende tillkommer
i området. En fråga som kommer upp är hur
nedfarter till garage kommer att se ut och om dessa
nedfarter utgör en risk för barnen.

En annan risk pedagogerna lyfter är att
förtätningen eventuellt skulle skapa otrygga platser
genom smalare gator och att husen kommer för
nära lekytor. De uttrycker en oro för att parkerna
ska kännas alltför klaustrofobiska. Översikt
framhävs som viktigt för att pedagogerna ska
kunna sköta sitt arbete. De påpekar att den idag
goda översikten kan försvinna beroende på hur nya
byggnader placeras.

Övergångsstället med signal norrut på
Ullerudsbacken slår om för alldeles för snabbt, det
är svårt att hinna över gatan med barnen vid grön
signal.

Regnbågsparken/Ullerudstoppen är viktig och får
inte försvinna. Pedagogerna uttrycker en oro för
att en ny, planerad förskola kommer bygga bort
viktiga områden kring parken. I Regnbågsparken/

Ullerudstoppen, sitter det ibland alkoholister på
sittplatserna vilket har gjort att barngrupperna
inte vågat använda parken och istället gått vidare.
Ett annat fall nämns där okopplade hundar
hade förekommit på platsen. Hundrädsla och
pälsdjursallergi lyfts fram som orsaker till att
barnen då inte kunde använda parken. Ett förslag
från en av pedagogerna är att upprätta ett antal
ordningsregler för parken på en skylt med ett
telefonnummer till kommuen som gör det lättare
att kontakta någon vid problem.

Filippaparken på andra sidan tågspåret upplevs
som igenvuxen/nedgången men har potential
att bli något särskilt. Olika pedagoger lyfter fram
parkens positiva sidor för både yngre och äldre
förskolebarn.

På Skogsbackens baksida nns en nedgången
allmän parkmark som tillhör Stockholms stad. Den
används ibland av de äldsta barnen men upplevs
som underutnyttjad/bortglömd.

Pedagogerna ställer sig undrande till vilka
konsekvenser exploateringen kommer att få
för barn under byggtiden. Tung byggtra k är
en riskfaktor och bör tas med i beräkningen/
planeringen av logistiken kring bygget.

Då Forsängen är en så viktig plats för förskolan
nns en oro för att parkleken kommer att påverkas

i samband med exploateringen. Trycket i parken

är högt redan idag, när Magelungsskolan, era
fritidshem och förskolan är där samtidigt blir det
alldeles för trångt. I samband med exploateringen
kommer trycket att öka ytterligare.

Strandpromenaden och miljöerna längs denna är
mycket viktig. Oro nns för framtida exploatering
närmast vattnet.

Naturmiljöerna är rymligare än de anlagda
parkerna. Men pedagogerna undrar ändå om
skogsområdena är stora nog för er barn i
området. Det händer idag att era barngrupper
”krockar” i samma naturområde, men oftast är
relativt enkelt att dela upp sig. Särskilt skogen vid
Forsängens parklek nämns som ett naturområde
som kan bli trångt om er barn tillkommer. Det

nns oro för att denna naturmark ska försvinna
eller ”naggas i kanten” när det byggs längs
Magelungsvägen. Flera pedagoger påpekar att
bebyggelse i direkt anslutning till Forsängen kan
påverka känslan av avskildhet i parken negativt.

Förskolepedagogerna nämner att det bakom MA
Vätterrosens förskola, i naturmarksområdet de
använder dagligen, nns en röd byggnad som ägs
av Stockholms stad. Pedagogerna är oroliga för att
staden har planer för platsen som skulle påverka
skogsområdet negativt. Pedagogerna nämner även
en övergiven tomt på Högerudsbacken och undrar
vad denna används till idag.

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r 
- 

20
19

-0
2-

06
, D

nr
 2

01
6-

16
24

0



3736

Förskolebarnens behov och
förskolepedagogernas önskemål

Filippaparken har potential att bli något särskilt.
Några pedagoger föreslår att parken kan göras
om till en rörelsepark för lite äldre barn i åldrarna
7-12 år. Den har bra möjligheter till löpar- och
cykelbanor för de lite äldre barnen samt något som
upplevs som en scen. Skatepark saknas också vilket
skulle kunna byggas i Filippaparken.

Eftersom Farsta strand och förskolans
upptagningsområde är mångkulturellt framhåller
en av pedagogerna att det vore uppskattat att låta
det synas i någon av lekparkernas utformning för
att göra det välkomnande för alla nationaliteter.
Detta föreslås göras till ett tema för någon
park, jämför Äppelparken som nns i närheten.
Exempel som ges är aggor, jordglob, bokstäver/
meningar från olika språk.

Det saknas pulkabacke i området vilket tas upp
som ett behov. Rejält nätstängsel upplevs som
mycket uppskattat av pedagogerna när det nns
i parkerna. Särskilt för de yngsta, men egentligen
för alla barnen. Ordentligt staket nns bara i
Klyftanparken för närvarande, dock har det gått
sönder. Pedagogerna påpekar att det beror på att
staketet har försökt göras ”estetiskt tilltalande”,
men det har istället lett till att det har gått sönder.

Pedagogerna ser ett behov av er lekplatser
för små barn i området. Gungor, lägre
klätterställningar, cyklar, gungdjur och rutsch
nämns som lämplig programmering. Gungor är
viktigt för Skogslyan på de mindre lekplatserna i
närområdet då det inte nns på förskolegården.

Regnbågsparken för liten, den behöver utökas.
Det nns ingen toalett vilket är ett problem.
Klätterställningen med stockarna utgör en
säkerhetsrisk.

En tomt markerad på Högerudsbacken tillhör
Stockholms stad men upplevs vara övergiven.
Pedagogerna är intresserade av att veta varför.
Kanske platsen går att utnyttja för barnen?

Det nns ett behov av korttidsparkering i
anslutning till förskolan Krabat.
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F AMILJEDAGHEM

Barnen på familjedaghemmet bor bland annat på
Nordmarksvägen, Brunskogsbacken samt på andra
sidan pendeltågsspåren i Farsta.

Pedagogen och hennes kollegor från andra
familjedaghem lyfter att grönområdena och
parkvägarna är det bästa med Farsta. Att delar av
dessa nu kommer att byggas bort är de kritiska
till, de anser att förtätningen förstör det bästa med
stadsdelen.

Familjedaghemmets målpunkter
Forsängen - Familjedaghemmet är på Forsängen alla
dagar i veckan, varje eftermiddag och ofta även på
förmiddagarna. Här samlas flera familjedaghem och
har detta som utgångpunkt för vidare utflykter.

Många förskolor besöker även parkleken då de
inte har så stora gårdar, så platsen skulle gärna
kunna vara större. Även Farstastrandskolan har
rastverksamhet på Forsängen vissa tider varje vecka.

Gångvägen längs Magelungsvägen som sträcker
sig förbi Forsängen mot Farsta strands centrum är
viktig. Här kan familjedaghemmet röra sig utan att
behöva anpassa sig till biltrafik. Gångvägen längs
Nordmarksvägen mellan parkering och byggnader
används även frekvent men det känns inte lika säkert
pga bilarna. ”Parkvägarna är väldigt viktiga för
familjedaghemmens rörelse”.

Skogen -  En gång i veckan går fem familjedaghem
tillsammans ut i naturen. De går bl a till skogen
vid koloniområdet samt ner till vattnet för att mata

fåglar och titta på myrstackarna som finns där. De
går även till Forsån som går från Magelungen upp
till Dreviken. Där finns änder och bäverbon.

Bostadsgårdar -  Familjedaghemmet vistas på i princip
alla bostadsgårdar i området. Gårdarna blir för
familjedaghemmen motsvarande vad förskolegården
är för förskolan.

Klyftan - Hit går familjedaghemmet ibland men de
tycker att det är för mycket hundbajs på platsen.

Filippaparken - Hit går familjedaghemmet ibland. De
slutade gå dit frekvent efter att de hittat kanyler på
lekplatsen.

Andra platser familjedaghemmet besöker är:

• Liten park vid förskolan Krabat
• Lekplats vid Nordmarksvägen/Ullerudsbacken
• Farstaängen
• Ullerudstoppen/Regnbågsparken
• Farsta IP

Problematiska platser
Familjedaghemmet som deltagit i dialogprocessen
och dennes kollegor uttrycker en oro för att det ska
byggas för högt, att ”det bara blir husväggar överallt
precis som i Skarpnäck.” Där är det svårt att få
överblick och läskigt att röra sig på kvällen. ”Det blir
ett tråkigt ghetto”.
Hen menar att byggnader på parkeringen längs
Nordmarksvägen leder till sämre översyn. Därmed
blir det svårare att hålla koll på barnen från husen

och föräldrar samt familjedaghem kan då enbart
ha koll på utemiljön precis utanför fönstret. Hen
tror att förtätningen kommer att försvåra för
barnfamiljer.

Familedaghemmet är orolig för att det ska bli mörkt
och obehagligt att gå hem från tunnelbanan på
kvällen. I dagsläget känns det okej att gå hem för
att det är överblickbart på Nordmarksvägen. Hen
uttrycker även en oro inför att behöva parkera i
garage kvällstid då hon förmodar att detta kommer
att bli ett tillhåll.

Enligt familjedaghemmet finns i dagsläget en
problematik med flera ungdomsgäng i Farsta
strand. De är mellan 12-25 år och är ofta i centrum.
Vissa ungdomar samlas även i tunnlarna under
Magelungsvägen. Detta skapar en otrygghet i
området kvällstid menar hen. Polisen är ofta i
centrum för att hålla koll.
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PromenadvägarProblematiska platser Familjedaghem som har deltagit
i dialogprocess

Ut yktsmål

Familjedaghemmets behov och önskemål

Bemannade lekparker saknas i allmänhet i
Farsta. De är väldigt värdefulla då de erbjuder
en plats för de äldre barnen där det finns vuxna
närvarande. Det finns även toalett vilket är bra för
familjedaghemmen.

”Bygg inte en otrygg stadsdel som inte är överblickbar för
barnfamiljer och andra boende.”

UTREDNINGS OMRÅDE
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Forsängens fritidsgård/parklek

Forsängen är en viktig plats för barn från
förskoleåldern upp till gymnasiet då det nns både
parklek, öppen förskola och fritidsgård.

På Forsängen nns klätterlek, gunglek, bollek,
lösa cyklar mm. En del av parkleken är inhägnad.
Parkleken anordnar även snicker-, grill- och
bakningsdagar för besökarna.

Strandpromenaden

Utmed Magelungens strand och den anslutande
Forsån får barnen mata änder, titta på bäverbon
och myrstackar, samt lära sig om vattnet som
naturmiljö. Här nns även en badstrand och era
bryggor som skjuter ut i sjön.

De esta naturmarksområdena och ängen som
familjedaghemmet besöker ligger i anslutning till
strandpromenaden.

Ullerudstoppen/Regnbågsparken

Parken ligger på toppen av ett av områdes större
sammanhängande bostadsområden. Här nns
många olika lekredskap och möjligheter till
aktiviteter för många olika åldrar och intressen.
Här nns bl a scen, grillar, klätterlek och
hängmattor. Parken är nyanlagd 2016.
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Lekpark vid Krabat

Lekplatsen består av en klätterställing, ett par
gungdjur och en gungställning. Ett antal buskage
samt ett par storvuxna ekar ramar in platsen.
Platsen ligger i anslutning till förskolan Krabat
samt Farsta strandskolans lokaler för årskurs 3-5.

Bostadsgård vid familjedaghem

Bostadsgården i direkt anslutning till hyreshuset
där familjedaghemmet nns är en av de viktigaste
platserna. Denna yta fungerar på samma sätt som
förskolegården fungerar för förskolorna. En trygg
plats belägen i direkt anslutning verksamheten.

På bostadsgården nns gungor, sandlåda, volträcke
och fjädergunga.

Övriga bostadsgårdar

Familjedaghemmet använder i princip alla friytor
inom planområdet. Gårdarnas lekytor är likartade
med sandlåda, liten klätterlek och fjädergungor. På
en av gårdarna nns en mindre bollplan.
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