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Förskolans placering

Tre potentiella platser har studerats för placering av
en friliggande förskola inom planområdet. Lägen
nära Magelungsvägen har undvikits då biltrafiken
riskerar att orsaka alltför höga bullernivåer och
dåliga luftförhållanden.

1. Parkering/grönyta/lekplats mellan Farsta strandskolan
och förskolan Krabat.

Fördelar:
• Plan yta som är förhållandevis lätt att bebygga

utan större ingrepp i mark.

• Ytor finns för en plan tillgänglig förskolegård

• Närhet till omgivande lekytor på bostadsgårdar
och strandpromenaden är positivt.

Nackdelar:
• Tung byggtrafik kommer att påverka många

barn på MA Vätterrosens förskola, förskolan
Krabat, elever på Farsta strandskolan samt
barn på Waldorfförskolan väster om Farsta
strandskolan.

• En viktig miljö försvinner för förskolor och
familjedaghem som har använt platsen för lek
och pedagogik. Lekplatsen har varit ett lugnare
alternativ till exempelvis Forsängen där det alltid
är mycket barngrupper.
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• Mest påverkas kanske de elever på Farsta
strandskolan som har sina klassrum i hyreshuset
norr om lekplatsen. De använder ytan som sin
skolgård och främsta samlingsplats.

• I det fall den tillfälligt upprättade förskolan
Krabat kommer att finnas kvar även i framtiden,
kommer deras viktigaste utemiljö att försvinna.
De använder lekplatsen som en förlängning till
förskolegården som har en begränsad yta.

• Angöring till platsen är en utmaning då det
redan idag råder en problematisk trafiksituation
på Nordmarksvägen i nordsydlig riktning ned
mot Farsta strandskolan/MA Vätterrosens
huvudbyggnad. Pedagoger vittnar om att bilar
kör i för hög hastighet och att det i dagsläget är
en kaotisk lämna/hämta-situation.

• Plan friyta exploateras. Ytan har potential till att
utvecklas till en mindre kvarterspark, en brist i
planområdets västra del.

2. Nordost om korsningen Nordmarksvägen/
Ullerudsbacken där Familjebostäders lekplats idag är belägen

Fördelar:
• Plan yta som är förhållandevis lätt att bebygga

utan större ingrepp i mark.

• Möjlighet till både plan och tillgänglig lek
samt naturlek, förutsatt att den naturmarken
i anslutning till platsen bibehålls efter
exploateringen.

Nackdelar:
• Placering vid Ullerudsbacken bidrar till buller

och luftföroreningar. Förskolegården riskerar att
blir alltför skuggig beroende av hur byggnaden
placeras och utformas.

• En lekplats försvinner. Lekplatsen hör dock
inte till de mest använda och skulle kunna
ersättas med lekmiljöer på andra platser inom
planområdet.

3. Naturmarksområdet söder om Forsängens parklek.

Fördelar:
• Ingen värdefull social friyta för barn

exploateras.

• Ingen plan friyta exploateras.

• Möjlighet till spännande förskolegård i
naturmark.

Nackdelar:
• Kuperad yta med berg i dagen. Mer komplext

att bygga en förskola på platsen i jämförelse
med andra föreslagna ytor. Anläggningen
kommer att kräva större markarbeten.

• Viktiga naturvärden finns på platsen, bl a finns
ett antal gamla tallar som bör tillvaratas på
platsen. Platsen ingår även i en spridningszon
vilket beskrivs i rapporten Groddjursinventering
och NVI över planområde vid kvarteret Bjurö,
Farsta strand, Stockholms stad (2016).

• Då ytan är kuperad kan det bli komplicerat att
skapa en tillräckligt stor plan tillgänglig yta för
de yngsta barnen.
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Rekommendationer inför fortsatt arbete behandlar i
huvudsak planområdet och dess närmsta omgivning.

Barn i förskoleåldern

Viktiga målpunkter och rörelsestråk

Rörelsestråk
Nordmarksvägen samt kopplingen från
Nordmarksvägen ned till strandpromenaden
via Farsta strandskolan är viktiga gångstråk för
förskolebarnen. I samband med exploateringen
föreslås att en bredare trottoar i Nordmarksvägens
förlängning ned mot Farsta strandskolan anläggs.
Trafiken utgör här en riskfaktor. Säkerställ att
gångvägen norr om Nordmarksvägen - där det
skall byggas Stockholmshus - blir trygg och får en
genomtänkt belysning. Säkerställ även att gångvägen
söder om Magelungsvägen - som är viktig för
familjedaghemmet - känns trygg även i framtiden.

Forsängens parklek
En av områdets viktigaste platser för barn är
Forsängen. Detta bör beaktas under exploateringen.
Av stor vikt är att naturmarken invid parkleken får
vara kvar i sin befintliga storlek, denna är mycket
välanvänd och uppskattad. Vidare utredningar
behövs kring hur Forsängen riskerar att krympa
visuellt av att bebyggelse tillkommer norr om
parken längs Magelungsvägen. Då fler barn kommer
att bo i området blir trycket på Forsängen öka.
Vidare utredning krävs för att se hur andra parker i
omgivningen kan förbättras för att minska trycket
på parkleken.

Kommunala parker
I samband med exploateringen kan förslagsvis
Filippaparkens funktioner och utformning ses över
och utvecklas. Platsen används idag av både små och
stora barn och skulle kunna utvecklas för en bred
målgrupp. Några pedagoger föreslår att parken kan
utvecklas som en rörelsepark för äldre barn med till
exempel löparbana och scen. Då parken ligger nära
planområdet kan denna park få ett ännu större värde
för boende i området och bli ett bra komplement till
Forsängen. Toalett är en funktion som uppskattas
mycket av förskolegrupperna.

Lekplatser och bostadsgårdar
Utred vidare hur barnens platser som redovisas
i Barnkonsekvensanalysen påverkas visuellt och
ljusmässigt av exploateringen. Riskerar några platser
att få mindre dagsljus? Kommer någon plats att
upplevas mindre efter förtätningen? Hur kan detta i
så fall undvikas?

Barn i förskoleåldern bör prioriteras inom
planområdet då små barn inte kan röra sig längre
sträckor. Förskolebarnen är inte i behov av lika
stor yta som skolbarnen, viktigt för dem är istället
att det finns flera olika alternativ i det direkta
närområdet så att det inte blir konkurrens mellan
förskolegrupperna. Bostadsgårdarna lämpar sig väl
för lek för barn i denna ålder. Utveckla befintliga
bostadsgårdar för att uppnå mer varierande
lekmiljöer med fokus på barn i förskoleåldern. Tänk
gärna i större lekmiljöer snarare än begränsade
lekplatser. Hela bostadsgårdarna samt gångstråken
kan betraktas som lekmiljöer det ska vara roligt och
stimulerande att vistas vid.

Lekplatsen vid förskolan Krabat används frekvent
av förskolorna samt är en viktig samlingsplats/
skolgårdsyta för barnen på Farsta strandskolan.
Platsen är en av de få sammanhängande öppna ytor
inom området som har potential till att utvecklas
till en lekmiljö för barn med högre kvalitet och
variation. denna yta kan även anpassas bättre för
barn i skolåldern. Med detta i åtanke är det bra om
den friliggande förskolan kan placeras på annan
plats och att parkytan kan bibehållas som lekmiljö.
Viktigt är även att betrakta denna yta som viktig
även under byggtiden. Undvik i största möjliga mån
att använda parken som etableringsyta.

Enligt den allmänna kommentaren till artikel 31 i
Barnkonventionen gynnas barn av fria lekformer.
Det vill säga lek som stimulerar till kreativitet,
inlevelse, att inta roller och skapa sina egna
platser. Ha detta i åtanke när lekmiljöer för barn
vidareutvecklas.

Förskolepedagoger påtalar att Farsta strand
är ett mångkulturellt område. Detta får gärna
speglas i utformningen av de offentliga rummen i
planområdet.

Undvik lekmiljöer alltför nära Magelungsvägen där
buller och luftpartiklar utgör en risk för barnen.

Naturmarksområden
Kopplingen mellan lekplatser och
strandpromenaden kan förbättras. Vägen till målet är
också en lekmiljö. Farsta parkplan beskriver att det
kan vara svårt att orientera sig i området vilket beror
på otydliga stråk. I samband med exploateringen

REKOMMENDATIONER INFÖR FORTSATT ARBETE
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bör gångstråk ned till strandpromenaden ses över.
Kontrollera om belysning är fullgod och att det är
lätt att lokalisera i vilken riktning strandpromenaden
ligger. Komplettera vid behov med skyltar.

Problematiska platser

Biltrafik Nordmarksvägen
Såsom tidigare har nämnts utgör Nordmarksvägens
förlängning ned mot Farsta strandskolan en risk för
både förskolebarn och skolbarn som dagligen rör sig
längs stråket. En bredare trottoar bör anläggas längs
vägen i samband med exploateringen.

Utred hur hämtning och lämning av barn med bil
ska ske till Farsta strandskolan, MA Vätterrosen
och förskolan Krabat. Boendeparkering,
personalparkering samt föräldrar som hämtar
och lämnar skapar ett ständigt flöde av bilar som
gör Nordmarksvägen otrygg för gående barn
och barngrupper. Med fler barn och bilar inom
området riskerar situationen att förvärras. Bör
parkeringar avsedda för lämning och hämtning
finnas? Korttidsparkering är ett önskemål från
personalen på förskolan Krabat. Utred behovet
av boendeparkering i den mest så barntäta miljön
direkt invid skola och förskolor.

Trafiksignaler och skyltning
Se över hur trafikskyltning invid förskolor och skola
kan förbättras. Hastighetsskylt 30 samt skylt för
förskola/skola saknas. Trafiksignal Ullerudsbacken/
Magelungsvägen bör också ses över. Det är svårt att
hinna över gatan med en förskoleklass då signalen
slår om snabbt.

Kommunala parker
I dagsläget upplever pedagogerna att det är
konkurrens om de kommunala parkerna. Då
fler barn flyttar in i området och friyta bebyggs
behöver fler lekmiljöer adderas i samband med
exploateringen och de befintliga miljöerna behöver
utvecklas. Farstas parkplan lyfter att det behövs
fler och mer innehållsrika lekmiljöer samt att dessa
bör riktas till fler åldersgrupper. Detta bör tas i
beaktande i samband med exploatering.

De bostadsnära miljöerna - bostadsgårdarna och
dess lekplatser - behöver utvecklas (se tidigare
avsnitt Viktiga stråk och målpunkter). De
kommunala parkerna i planområdets närhet behöver
också vidareutvecklas för att klara av den ökade
befolkningen i samband med Tyngdpunkt Farsta.

Filippaparken upplevs idag som nedgången och
igenvuxen med parkens potential lyfts dock av flera
pedagoger. Då Forsängen kommer att få utstå allt
högre tryck i samband med inflyttningen av barn
inom planområdet - men även i övriga Farsta strand
och Farsta - kan Filippaparken vara ett bra alternativ
att utveckla för att underlätta för Forsängen. En
idé som har lyfts fram under dialogprocessen är
att utveckla parken för äldre barn med exempelvis
cykel- och löparbanor. Skate har också kommit
upp som förslag. Fördelaktigt är om parken kan
förses med toalett, det underlättar för förskolor och
familjedaghem.

Ullerudstoppen/Regnbågsparken är precis nyanlagd.
Förslag har dock kommit upp på att denna behöver
utökas då det är så stort tryck på parken. I framtiden

kan även utveckling av Regnbågsparken bli aktuell.
Fördelaktigt vore att även denna park förses med
toalett.

Nya och befintliga lekmiljöer bör utvecklas i
linje med Barnkonventionen som uppmuntrar
fria lekformer, lek som stimulerar till kreativitet,
inlevelse, att inta roller och skapa sina egna platser.

Nya platser designade för barn - såsom lekplatser
bör med fördel placeras i anslutning fria lekytor och
naturmarksområden (Mårtensson & Kylin 2005).

Stockholms stad behöver se över naturmarken
bakom Skogsbackens förskola då denna upplevs
som sliten och bortglömd.

Lekplatsen vid förskolan Krabat
Lekplatsen utanför förskolan Krabat är välanvänd
av barnen i förskoleåldern. denna yta bör med
fördel vidareutvecklas till en lekplats för barn upp
till 12 år. I det fall friytan till viss del bebyggs av en
friliggande förskola bör detta kompenseras med en
ny lekplats inom planområdet. Med fördel förläggs
en ny lekplats i närheten av förskolan Krabat, MA
Vätterrosen samt Farsta strandskolan, som använder
platsen mycket idag. Ett förslag på placering är den
bostadsgård med lek för små barn som ansluter till
lekplatsen idag.

Otrygga klaustrofobiska platser
Utred huruvida kompletterande belysning och
röjning av vegetation behövs i samband med
exploatering. Oro finns bland pedagoger att otrygga
trånga rum ska skapas.
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Barn i låg- och mellanstadium

Viktiga målpunkter och rörelsestråk

Forsängens parklek och kommunala parken
Eftersom Farsta strandskolan använder Forsängen
under raster uppstår konkurrens med barngrupper
i yngre åldrar. För att inte tränga undan dem
behöver andra parkytor att utvecklas för att minska
trycket på Forsängen. Förslagsvis vidareutvecklas
Filippaparken i första hand med målet att skapa en
spännande lustfylld och utmanande lekplats för barn
i alla åldrar. Utveckla parken med aktivitetsytor för
även skolbarn och ungdomar. Platsen förses med
toalett.

Lekplatser och bostadsgårdar
Ingen lekplats i planområdet riktar sig specifikt till
skolbarn i aktuell åldersgrupp. Lekplatsen söder om
förskolan Krabat har potential att vidareutvecklas
med önskemål från barnen i låg- och mellanstadiet.
Ytan kan då fortsätta att användas som skolgårdsyta
av barnen med klassrum i hyreshuset på
Nordmarksvägen. Barnen efterfrågar lekvärden
såsom linbana, skate, studslek och buskage.

I arbetet med att utveckla planområdets lekmiljöer
bör byggbolagen tänka i större lekmiljöer snarare än
begränsade lekplatser.

Problematiska platser

Rörelsestråk
Låg- och mellanstadiebarnens mest välanvända stråk
i området är Nordmarksvägen i väst-östlig riktning

mot Forsängens parklek, samt Nordmarksvägen i
nord-sydlig riktning ned mot Farsta strandskolans
huvudbyggnad. Att dessa stråk är trygga både
under och efter byggtiden är viktigt. Som tidigare
har behandlats bör en ny trottoar anläggas längs
Nordmarksvägen i nord-sydlig riktning där det idag
är en problematisk trafiksituation.

Byggtrafik
Utarbeta en tydlig plan för hur byggtrafiken
kan minimera påverkan på barnens platser och
rörelsemönster. Undvik i största möjliga mån
etableringsytor i närheten av förskolor och skolor.
Informera förskolor, familjedaghem och skolor
kontinuerligt om arbetets gång.

Trafiksignaler
Då barnen upplever det problematiskt att
trafiksignaler vid övergångsställen slår om
alltför fort bör dessa ses över i samband med
exploateringen.

Barn i högstadium och gymnasium

Viktiga målpunkter och rörelsestråk

Forsängens parklek
Möjligheterna att utöka Forsängens öppettider
bör undersökas då ungdomar saknar mötesplatser
inomhus på helgerna. Utred vidare om det finns
möjlighet för byggbolagen att tillhandahålla
gemensamhetslokaler som kan nyttjas av ungdomar
boende i planområdet?

I takt med Farsta strands och Farstas exploatering
bör Stockholms stad se över om fler bemannade
parklekar/fritidsgårdar behövs. Dessa platser är
extra värdefulla för äldre barn som då får platser att
träffas på som ej är kommersiella.

Kommunala parker
En av de kommunala parkerna i närområdet
bör utvecklas för att i högre utsträckning tilltala
ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern.
Förslagsvis kan Filippaparken med sitt fördelaktiga
läge nära Forsängen utvecklas för åldersgruppen.

Problematiska platser

Tråkiga bostadsgårdar
De äldre barnen tycker att bostadsgårdarna i
området är tråkiga. En av bostadsgårdarna och/
eller delar av flera bostadsgårdar inom planområdet
bör utvecklas för att tilltala ungdomar i högstadie-/
gymnasieåldern. Denna typ av plats kan även ge
kvaliteter till de vuxna boende i området.

Otrygga stråk
Otrygga platser och stråk som framkommit ur
dialogprocessen - tunnel vid Farsta strands centrum
samt gångväg vid Glavagatan/Brunskogsbacken -
bör ses över av Stockholms stad.

Byggbolagen bör i samråd med Stockholms stad
utreda huruvida kompletterande belysning och
röjning av vegetation på gångstråk i och i anslutning
till planområdet är nödvändigt i samband med
exploatering.
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Kvantitativ och kvalitativ tillgång friytor

Genom att studera planområdet och omgivningars
friytor med Stockholms sociotopkarta som verktyg
kan vi se att planområdets västra del saknar
kvantitativa ytor i form av kvarterspark. I direkt
anslutning till planområdet längs strandpromenaden
finns dock stora kvantitativa ytor med naturmark
och äng.

Som beskrivits i inledande kaptitel är kvantitet en
kvalitet för barn. De behöver sammanhängande
friyta för att kunna röra sig och utmana sina gränser.
Kvalitet kan aldrig ersätta kvantitet. Kvantitet i
meningen plats och utrymme är en viktig parameter
för barns utveckling. Utan tillgång till plats blir barn
negativt påverkade. Rörelse är en förutsättning för
att individen ska kunna lära sig förstå sina resurser
och omgivningens karaktär och villkor.

Då planområdet ska förtätas är en ökning av
kvantitativ parkyta inte ett alternativ, trots att detta
är en brist. Redan idag upplevs en konkurrens
om parkytorna av både förskolebarn, barn i
lågstadium och mellanstadium, samt ungdomar från
fritidsgården. Att ännu fler barn, och även vuxna,
ska samsas om dessa ytor är problematiskt.

Kopplingen till existerande kvantitativa
rekreationsytor samt kvaliteten på befintliga
grönytor inom planområdet är dock faktorer som är
påverkningsbara. Grundförutsättningarna för goda
vistelsemiljöer finns på Familjebostäders befintliga
bostadsgårdar med sittplatser, små lekplatser,
bollplan, samt både lugnare och mer aktiva
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miljöer. Den sammanhängande grönstrukturen
med uppvuxna gamla träd skapar också goda
förutsättningar för en större lekmiljö som inte är
fragmenterad. Det blir tryggt att röra sig mellan
lekmiljöerna. Lekplatserna upplevs idag - framförallt
av de äldre barnen - som likriktade och tråkiga.
Kvaliteten behöver höjas för en bredare målgrupp.

Kvalitetshöjning inom planområdet

De enskilda bostadsgårdarna utvecklas förslagsvis
med utgångspunkt i deras befintliga kvaliteter.
Exempelvis kan en gård fokusera på aktivitet för
äldre barn, en annan gård kan fokusera på lek för
barn i förskoleåldern, ytterligare en gård kan bli en
lugnare mötesplats för förskolegrupper.

Flera olika alternativ av rum för barn bör finnas
inom området liksom en variation av lugna och
mer aktiva rum. Det är viktigt att gårdarna inte
bara utformas som traditionella lekplatser. Alla
människor med olika åldrar och behov boende
i området ska kunna samexistera på gårdarna.
Lekmiljöer behöver inte utformas som lekplatser
med sandlåda och klätterställning likt de befintliga
platserna utan kan även utformas på ett sådant sätt
att vuxna även kan uppskatta och använda sig av
platsen.

I utvecklingsarbetet av gårdarna bör barnens miljöer
placeras på sådant sätt att de inte hamnar i skuggan
från nya byggnader alltför stor del av dagen.

Förslag funktionsprogram

Inför fortsatt arbete bör de anvisade byggbolagen
i samarbete med Stockholms stad ta fram ett
funktionsprogram för hur planområdets utemiljö
ska utvecklas med hänsyn till barnen. Ett viktigt
fokus i detta funktionsprogram bör vara hur
området ska utvecklas med hänsyn till barn.
Nedan följer förslag på punkter som utifrån
Barnkonsekvensanalysens resultat bör finnas med i
ett framtida funktionsprogram:

• Lugna platser för avskildhet med inriktning på
förskolebarn.

• Lekmiljöer utformade för förskolebarn med
varierande utformning. Platsernas utformning
ska utgå ifrån förskolebarnens behov och
pedagogernas önskemål. Bland annat finns
önskemål om fler gungställningar i området.

• Lekmiljö för barn i lågstadie- och
mellanstadieåldern. Grönytan söder om
förskolan Krabat lämpar sig väl för detta
ändamål då det saknas en kvartersmark i
detta område. Lekmiljön skulle med denna
placering även kunna användas av eleverna på
Farsta strandskolan under skoldagen. Platsen
ska utformas utifrån skolbarnens behov och
önskemål. Önskemål från dialogprocessen
är bland annat linbana, skate, studslek och
buskage. Lekmiljön bör innehålla väderskydd.

• Aktivitetsyta/mötesplats för barn från
högstadieåldern och uppåt. Platsen utformas

förslagsvis tillsammans med barn från området
med Forsängens fritidsgård som bas.

• Förbättrande åtgärder för gångtrafikanter längs
Nordmarksvägen i nordsydlig riktning till Farsta
strandskolan.

• Kompletterande trafikskyltning av 30-vägar
samt skyltning av förskolor och skolor.

• Gemensamhetslokal för boende som kan
nyttjas av barn från högstadieåldern och uppåt.

• Trygga gångstråk med behaglig belysning där ny
bebyggelse tillkommer.

I samband med exploateringen bör även
kommunala ytor i anslutning till planområdet
förbättras:

• Filippaparken bör vidareutvecklas för att tilltala
en bredare åldersgrupp och minska trycket
på Forsängens parklek. Parken bör utformas
utifrån behov och önskemål som framkommit
ur Barnkonsekvensanalysens dialogprocess.

• En toalett bör anläggas i Regnbågsparken/
Ullerudstoppen eller i Filippaparken.

• Se över stråk i anslutning till planområdet och
komplettera dessa med belysning och skyltning,
samt utför nödvändig röjning vid behov. Målet
är att skapa trygga gångstråk och att förtydliga
vilka stråk som leder ned mot Magelungen.
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• Se över områdets trafiksignaler så att de inte slår
om alltför snabbt.

Vidare studier behövs för att utreda hur ny
bebyggelse norr om Forsängens parklek påverkar
parken fysiskt och visuellt. I det fall parken
påverkas bör kompensationsförslag finnas med i
funktionsprogrammet.

Utveckling av barnens platser inom och i
anslutning till planområdet bör ske i fortsatt
dialog med barn och pedagoger representerade i
Barnkonsekvensanalysen.
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Förskolan Skogsbacken ingår i Farsta
Strands förskoleområde som består av sex
förskolor. Förskolan har fyra avdelningar (två
småbarnsavdelningar, en mellanbarn- och en
storbarnsavdelning).

Majoriteten av barnen bor i närområdet men några
få kommer från Ågesta, norr om pendeltågsspåren
eller från Farsta centrum.

Pedagogerna upplever förskolans läge i Farsta strand
som positivt. Det är nära till det mesta i Farsta, både
tunnelbanan och naturen. Det går att röra sig relativt
fritt utan att korsa större vägar. Det är enkelt att ta
sig till andra stadsdelar.

Det finns många småparker och möjligheter
för barnen att komma ut vid och i närheten av
förskolan vilket upplevs som mycket positivt
och en kontrast till andra Stockholmsstadsdelar
pedagogerna arbetat i tidigare.

Pedagogerna tycker att det är okej med ny
bebyggelse längs Magelungsvägen, liksom på den
befintliga parkeringen längs med Nordmarksvägen.

Var går förskolan med barnen?
Skogen (Farsta strandskogen)

Klyftanparken

Regnbågsparken/Ullerudstoppen
Regnbågsparken, officiellt Ullerudstoppen, är

SAMTAL MED FÖRSKOLEPEDAGOGER PÅ FÖRSKOLAN SKOGSBACKEN

nyligen upprustad av Stockholms stad och är
uppskattad.

Rådeparken -  Rådeparken är bra eftersom den har
staket runt för de mindre barnen samt är lätt att
överblicka.

Vid vattnet Nordmarksvägen -  I Nordmarksvägens
förlängning vid vattnet matar förskolan fåglar.

Liten lekpark vid förskolan Krabat- Även mindre parker
mellan bostadshusen används för barnens lek. Den
öppna lekplatsen på bostadsgården intill förskolan
används ganska ofta av förskolan då den ligger nära
Skogsbacken. Pedagogerna uttrycker oro för att
lekplatsen riskerar att minskas eller försvinna vid
exploatering längs Ullerudsbacken.

Liten park vid Ullerudsbacken

Förskolan tar sig sällan längre bort än strax norr
om spåren. Ibland tar de tunnelbanan för längre
utflykter.

Var finns barnens favoritplatser?
Skogen (Farsta strandsskogen), Klyftan,
Regnbågsparken/Ullerudsparken och Rådeparken är
platser som ofta används av förskolan.

Efter förskolan går barnen ofta med sina föräldrar
till Regnbågsparken/Ullerudstoppen.

Finns det problematiska platser?
Filippaparken på andra sidan tågspåret upplevs som
igenvuxen/nedgången men har potential att bli
något särskilt.

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 tagits på platsen, hundrädsla
och pälsdjursallergi uppkom som problem varför
barnen inte kunde använda parken. Ett förslag från
en av pedagogerna är att ta upp ett antal regler på en
skylt med ett telefonnummer som gör det lättare att
kontakta någon vid problem.

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

Bilar kör allt för fort på Ullerudsbacken. Bilarna
håller inte 30, farthinder vore bra föra att hålla nere
farten.

Lekplatsen på bostadsgården vid Nordmarksvägen
saknas staket, vilket är problematiskt när förskolan
går dit.

Vad finns det för behov och önskemål?
En tomt markerad med ett frågetecken på kartan
tillhör Stockholms stad men upplevs vara övergiven.
Pedagogerna är intresserade av att veta varför.
Kanske platsen går att utnyttja för barnen?

Kommunal förskola med 4 avdelningar
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Filippaparken har potential att bli något särskilt.
Pedagogerna 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.

Eftersom Farsta strand och förskolans
upptagningsområde är så mångkulturellt vore det
uppskattat att låta det synas i någon av lekparkernas
utformning för att göra det välkomnande för alla
nationaliteter. Som ett tema, jämför Äppelparken
som finns i närheten. Exempel som ges är flaggor,
jordglob, bokstäver/meningar från olika språk.

Är bara ute på förmiddagarna på vintern.
Finns dock ingen pulkabacke! Endast en liten
i Rådaparken. Ej heller någon skatepark för de
äldre barnen finns att tillgå. Detta föreslås till
Filippaparken.

Rejält nätstängsel upplevs som mycket uppskattat
av pedagogerna när det finns i parkerna. Särskilt för
de yngsta, men egentligen för alla barnen. ordentligt
staket finns 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.
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SAMTAL MED FÖRSKOLEPEDAGOGER PÅ FÖRSKOLAN SKOGSLYAN

Kommunal förskola med 3 avdelningar

Förskolan Skogslyan ingår i Farsta
Strands förskoleområde som består av sex
förskolor. Förskolan har tre avdelningar (två
småbarnsavdelningar, en mellanbarn- och en
storbarnsavdelning).

Upptagningsområdet för förskolan är barn från
närområdet i Farsta strand samt enstaka barn från
Farsta Centrum.

Skogslyan har en förskolegård de idag är mycket
nöjda med. Gården är lätt kuperad och erbjuder
både redskapslek och naturlek. När alla barn är
ute samtidigt kan det dock bli lite trångt, därför är
närliggande parker viktiga som alternativ för den
dagliga utevistelsen.

Var går förskolan med barnen?
Forsängen - Forsängen är populär då det finns
redskap som inte finns på förskolan, t ex cyklar.
Vissa av pedagogerna väljer bort Forsängen på
grund av för många (mellanstora) barn. Här
anordnas även bakdagar, snickeridagar och grillning.

Liten lekplats utanför förskolan Krabat - Lekplatsen
utanför Krabatens förskola samt en mindre lekplats
på en anslutande innergård är välanvända av
förskolan. Dessa väljs mycket på grund av att det
inte är så många andra barn just där. Den lugnare
miljön skapar förutsättningar för att fokusera
mer på pedagogiken snarare än att ”hålla reda” på
barnen. Mindre lekplatser och innergårdar fyller
således en viktig funktion i området.

Regnbågsparken – Fin och uppskattad park som kan
bli väldigt trång.

Filippaparken - De minsta barnen går ofta till
Filippaparken på grund av närheten till förskolan.

Klyftan -  De minsta barnen går inte i samma
utrsäckning till Klyftan utan framförallt mellan- och
storbarn.

Strandpromenaden - Hit går förskolan för
naturupplevelser. De vistas mycket här under
sommaren. Promenaden är mycket viktig för
förskolan, ”den får inte försvinna”!

Skogen - Bakom kolonistugorna i östra Farsta strand
finns ”skogen”
Farsta Strands största styrka är närheten till vattnet
och naturen.

Rådaparken -  i västra Farsta strand tar sig förskolan
till fots.

IP-området - Hit tar sig förskolan tills fots. Om de ska
längre åker de alltid kollektivt.

Utflykter sker via pendeltåg/tunnelbana/buss till
Rudan/Handen, Hökarängen, Huddinge och  Farsta
Centrum . Besöksmålen utanför området är förutom
parker; konsthall, scen, teater och bibliotek.
IP-området/Rådaparken är så långt man rör sig i
närheten utan kollektivtrafik.

Förskolan besöker ofta lekplatserna i området.
Pedagogerna lyfter dock att barnen väljer ofta
väljer att leka fritt i naturen när de lekt av sig med
lekredskapen som inte finns på förskolan en stund.
Naturmark i anslutning till lekplatserna är viktigt.

Var finns barnens favoritplatser?
Forsängen, Strandpromenaden, Klyftan, och
Rådaparken är populära platser.

Efter förskolan går många av barnen med föräldrar
till Forsängen för att fortsätta leka och träffa andra
barn.

Finns det problematiska platser?
Pedagogerna tycker att Nordmarksvägen känns okej
trafikmässigt idag, de uttrycker dock oro för ökad
trafik när fler boende tillkommer i området. En
fråga som kommer upp är hur nedfarter till garage
kommer att se ut? Idag funkar det bra att gå där
med barnen men de vill ogärna se mer trafik längs
gatan.

En annan risk pedagogerna lyfter är att förtätningen
eventuellt skulle skapa otrygga platser genom
smalare gator och att husen kommer för nära
lekytor där förskolan uppehåller sig. 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
om byggnaderna får felaktig placering.
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Det råder konkurrens om parkerna
mellan olika barngrupper/förskolor
i området. Därför blir de mindre
lekparkerna viktiga för att kunna
bedriva undervisning enskilt när
så krävs. Dessa är exempelvis
innegårdarnas lekplatser.

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

Vad finns det för behov och
önskemål?
Gungor är viktigt för Skogslyan på
de mindre lekplatserna i närområdet
då det inte finns på förskolegården.

Att hänsyn tas till de synpunkter
som kommit upp under
ovanstående rubrik ”Finns det
problematiska platser”?

Strandpromenad

Nordmarksvägen
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SAMTAL MED FÖRSKOLEPEDAGOGER PÅ FÖRSKOLAN MA VÄTTERROSEN

Privat förskola med 5 avdelningar

MA Vätterrosen ären privat förskola som har
funnits sedan 1994. Sedan 1998 finns även Farsta
strandskolan under samma ledning. Många barn på
Vätterrosen är från området, men barnen kommer
även från Ågesta, Skogås och Trångsund mm. Barn
och föräldrar som bor längre bort är ofta bilburna.

Var går förskolan med barnen?
Forsängen - Förskolan är i snitt 2-3 gånger i veckan på
Forsängen. Skolan och fritidsverksamheten är även
där varje dag. Forsängen den enda riktiga parken för
utmanande lek i närområdet. En mycket viktig och
värdefull miljö. Farstaängen på tok för långt bort för
att var användbar till vardags.

Förskolans tomt för brant för viss typ av lek, då blir
Forsängen en viktigt alternativ. Naturmarken bakom
parkleken används mycket av äldre förskolebarn
samt av skolbarnen. Forsängen används mycket av
barnen även på fritiden efter förskolan.

”Vår skog” - Barnen vistas dagligen i skogen söder
om förskolan. Här sker blandad undervisning och
lek. Det finns även en grillplats.

Ängen - vid vattnet är viktig och används ofta för
rörelselek mm.

Strandpromenaden - Besökt ofta. Här brukar barnen bl
a titta på änder och fiska.

Skogen vid vattnet - Naturmarken vid Högerudsbacken
besöks 1-2 ggr i veckan.

Klyftan - Hit går förskolan ca varannan vecka när de
gör en längre utflykt.

Lekplats vid förskolan Krabat och Innergårdarna - i
området används frekvent. lekplatsen utanför
förskolan Krabat används ofta samt innergården
i direkt anslutning till lekplatsen. Mellanstadiet
använder lekplatsen vid Krabat som samlingsplats.
3 årskurser finns i lokalerna mot Nordmarksvägen.
Pedagogerna pekar på att detta är en viktig plats för
båda förskola och skola. Lekplatsen är även viktig
då den ofta används av barnen på fritiden efter
förskolan.

Liten lekplats bakom Skogsbackens förskola - i
bostadsområdet besökt ibland.

Regnbågsparken - besöks ca varannan vecka. hur ofta
de går dit beror på vad barnen önskar.

Biblioteket i Farsta centrum - hit tar sig förskolan med
buss från Farsta strand.
Farstaängen - Hit åker förskolan tunnelbana
sommartid då det finns en plaskdamm i parken.

Badplats Högdalen - Sommartid badar framförallt de
äldre förskolebarnen på badplats i Högdalen. De tar
tunnelbanan för att komma dit.

Andra utflyktsmål är Rudanparken, teatern i
Hökarängen och parkleken i Bandhagen. Förskolan
åker kollektivt från Farsta strand centrum till dessa
platser.

Var finns barnens favoritplatser?
Barnens favoritplatser i skogen söder om förskolan,
Forsängen och strandpromenaden.

Skogen bakom Forsängsparken pekas ut som en
extra viktig värdefull miljö. Den används frekvent av
de äldre förskolebarnen.

Ängen vid vattnet även viktig och används mycket
av förskolan.

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

Det är mycket leveranser och trafik på
Nordmarksvägens förlängning ner till förskolan
redan idag. Boendeparkering, personalparkering
samt föräldrar som hämtar och lämnar skapar ett
ständigt flöde av bilar som gör sträckan otrygg
för gående barngrupper. Det finns 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.

En irritations finns för att 30-vägar i området är
dåligt markerade. Det finns heller ingen markering
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för skola/barn någonstans. i anslutning till
Vätterrosen/Farsta strandskolan. Många bilar
kör i för hög hastighet på 30-vägarna.

Då Forsängen är en så viktig plats för
Vätterrosen finns en oro för att parkleken
kommer att påverkas i samband med
exploateringen. Trycket i parken är högt redan
idag, när Magelungsskolan, flera fritidshem och
förskolan är där blir det alldeles för trångt. I
samband med exploateringen kommer trycket
att öka ytterligare.

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

Naturmiljöerna är rymligare än de anlagda
parkerna. Men pedagogerna undrar ändå om
skogsområdena är stora nog för fler barn i
området. Det händer idag att flera barngrupper
”krockar” i samma naturområde, men oftast är
relativt enkelt att dela upp sig. Särskilt skogen
vid Forsängen nämns som ett naturområde
som kan bli trångt om fler barn tillkommer. Det
finns oro för att denna naturmark ska försvinna
eller ”naggas i kanten” när det byggs längs
Magelungsvägen.
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Skogen direkt söder om förskolan ligger i
direkt anslutning till en röd byggnad som ägs av
Stockholms stad. Pedagogerna är oroliga för att
staden har planer för platsen som skulle skapa
negativ förändring för skogsområdet.

Vad finns det för behov och önskemål?
Pedagogerna önskar fler lekplatser för små barn i
området. Lägre klätterställningar, cyklar, gungdjur
och rutsch nämns som lämplig programmering.

Regnbågsparken för liten, den behöver utökas.
Det finns ingen toalett vilket är ett problem.
Klätterställningen med stockarna utgör en
säkerhetsrisk.
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SAMTAL MED FÖRSKOLEPEDAGOGER PÅ FÖRSKOLAN KRABAT

Kommunal förskola med 2 avdelningar

77

Förskolan är temporär och har funnits sedan april
2014. Förskolan har sammanlagt 25 barn fördelat
på en små- och en storbarnsavdelning. De äldsta
barnen är fem år.

Barnen kommer från Farsta strand, de flesta från
närområdet.

Var går förskolan med barnen?
”Trollskogen” - Förskolan går ofta till skogsområdet
vid Waldorfförskolan i slutet av Nordmarksvägen,
där vistas de dagligen.

Lekplats utanför förskolan och innergård - Då förskolan
har en liten gård går de ofta till lekplatsen
utanför förskolan och lekplatsen på den närmsta
bostadsgården. Lekplatsen utanför förskolan ofta
upptagen.

Lekplats vid korsningen Nordmarksvägen/Ullerudsbacken -
är bra då det finns lekredskap och ytor för fri lek.

Filippaparken -  är bra då det finns lekredskap och
ytor för rörelselek. För att komma till Filippaparken
går barngruppen i tunnlarna under pendeltåget. det
är väldigt upppskattat av barnen, där kan de skriva
och upptäcka eko.

Skogen - vid Högerudsbacken besöker förskolan ofta.
Här är det ofta flera förskolor på plats.

Regnbågsparken - hit går förskolan med de större
barnen ibland. Platsen är överblickbar även för en
ensam pedagog.

Strandpromenaden och ängen - Förskolan brukar mata
änderna nere vid vattnet. Dit går alla förskolor och
tanter. I anslutning till strandpromenaden finns
ängen där förskolan ägnar sig åt rörelselek.

Forsängen -  De stora barnen var mer på Forsängen
förut då förskolan hade möjlighet att gå dit flera
pedagoger med en barngrupp. Nu arbetar förskolan
med ett system där varje pedagog arbetar ensam
med sin barngrupp. Som ensam blir det svårt att
hålla reda på alla barn. Om det är flera förskolor
och skolor på platsen samtidigt blir det svårt att få
överblick på gruppen. Barnen uppskattar att vara på
Forsängen bl a för att det finns gungor.

Skogsparti - norr om Filippaparken är ett bra
utflyktsmål. Scouterna brukar hålla till där så det
finns ofta roliga föremål och konstruktioner att titta
på och leka med.

Biblioteket Farsta Centrum - är öppet en dag i veckan
för förskolegrupper. Förskolan är där någon gång
ibland men mycket mindre nu när bokbussen finns.
Få pedagoger gör det svårare att hålla koll på barnen
inne på biblioteket.

Stor äng med badplats/Farsta IP  - Ibland tar förskolan
bussen till Farsta IP. Sydöst om IP finns även en äng
med badplats de brukar besöka sommartid.

Teater i Hökarängen - Ibland besöker förskolan
teatern i Hökarängen, de tar sig dit med T-bana eller
buss från Farsta Strand. Småbarnen åker aldrig på
längre utflykter.

Var finns barnens favoritplatser?
Barnens favoritplatser i åldrarna 1-3 är skogen vid
Waldorfskolan och lekpplatsen närmast förskolan
för barn 1-3 år. För barnen 3-4 år närmaste parkerna
favoriterna, de tycker om att gunga. Det ger mycket
för barnen att komma bort en bit från gården även
om det inte är så långt.

Finns det problematiska platser?
Regnbågsparken viktig och får inte försvinna.
Pedagogerna uttrycker en oro för att en ny, planerad
förskola kommer bygga bort viktiga områden kring
parken.

Det finns en oro för att gården inte kommer gå
att användas under byggtiden då parken utanför
förskolan förmodligen kommer att tas i anspråk
som arbetsyta under anläggningen. Pedagogerna
förväntar sig att de inte kommer att finnas kvar om
det byggs en större fristående förskola i området.

Föräldrar ej nöjda över parkeringssituationen för att
hämta och lämna. Det är redan idag fullt på gatan,
hur blir den framtida situationen när parkeringarna
byggs och fler boende finns i området?

Uppskattningsvis anländer över hälften av barnen
till förskolan i bil. 3-4 st till fots/cykel. Föräldrarna
ställer sig ofta vid sopstationen på Nordmarksvägen
med blinkers igång vid hämtning och lämning.

Farsta strandskolans hämta- och lämnasituation
beskrivs som kaos. Det riskerar att bli farligt om det
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blir ännu mer trafik på morgnarna. Dock
är förskolan sällan ute med barnen under
rusningstider så det innebär inga direkta
problem för verksamheten. De framför
synpunkter som en allmän synpunkt/oro för
de barn som måste gå den vägen till skolan/
förskolan.

Förskolans gård kuperad på gott och ont.
Det finns ej mycket tillgänglig plats för de
minsta barnen, men topografin är bra och
utmanande för de lite äldre barnen.

Vad finns det för behov och önskemål?
Korttidsparkering i anslutning till förskolan
önskas.

Promenadvägar

Problematiska platser

KRABATS utflyktsmål och
rörelsemönster

Förskolan MA Vätterrosen

Ut yktsmål

äng

Forsängen

liten lekpark

Ullerudstoppen

liten
lekpark

Skogsområde Larsboda
Teater Hökarängen
Biblioteket Farsta centrum

Farsta IP
Äng

titta på änder

skogen

biltra k i hög
hastighet

skogen

naturupplevelse

liten lekpark

Filippaparken

100m
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Strandpromenad

Nordmarksvägen
N
ordm
arks

vägen

Magelungsvägen

Ullerudsbacken
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SAMTAL MED F AMILJEDAGHEM

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

Pedagogen och hennes kollegor från andra
familjedaghem lyfter grönområdena och
parkvägarna i 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 -  1 gång i veckan är de 5 familjedaghem som
tillsammans går 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 kanalen 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.

Liten park vid förskolan Krabat

Lekplats vid Nordmarksvägen/Ullerudsbacken

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.

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.

Familjedaghemmets behov och önskemål
Bemannade lekparker saknas i allmänhet i Farsta.
De är väldigt värdefulla då de äldre barnen
någonstans att ta vägen också, det finns närvarande
vuxna. Det finns även toalett vilket är bra för
familjedaghemmen.

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

Problematiska platser

FAMI LJE DAGH E MME Ts utflyktsmål
och rörelsemönster

Familjedaghem

Ut yktsmål

Filippaparken

Klyftanparken

naturupplevelse
myrstack

Forsängen

liten park

Ullerudstoppen/
Regnbågsparken

liten
park

skogen

mycket hundbajs

Farstaängen

Farsta IP
Skog
Stallet

kanyler i lekparken

ungdomsgäng skapar
otrygg stämning

bostadsgård

bostadsgårdar

änder
bäverbo

100m
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