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Deltagare

Antal respondenter, totalt: 874

Antal besökare, totalt (inkl. sådana som inte svarat på något): 1000

Total number of question responses: 9984

Total number of map responses (geografiska data): 2589
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Hur gammal är du?
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Vilket kön tillhör du?
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Varför rör du dig i området?
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Promenerar

Rastar hunden

Motionerar

Plockar bär, blommor eller svamp

Badar

Leker

Arbetar

Deltar i aktiviteter i scoutstugan

Båtliv (under säsong)

Upplever naturen

Transport till/från jobb, skola, hem etc.

Varje dag

Varje vecka

Några gånger per år

Aldrig

✅

✅

✅

✅

Upplever natur och 
kopplar av, motion, 
bad och lek



Planområdets gräns



Favoritplatser och otrygga platser



Fler favoritplatser än otrygga platser
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Har du en favoritplats i området?

Behöver inte 
betyda något 
särskilt men är ju 
ändå trevligt.



Favoritplatser

Promenera med hunden, 
barnvagnen, barnen och 
barnbarnen, eller stavarna.

På jakt efter lugn och ro, 
motion, bad, bär och svamp, 
fågelkvitter.



Favoritplatser (densitet)

Hässelby 
strandbad, 
grönområde, 
utsiktsplats och 
scoutstuga

Udden, båtklubb 
och badklippa

Skogsområde

Promenera med hunden, 
barnvagnen, barnen och 
barnbarnen, eller stavarna.

På jakt efter lugn och ro, 
motion, bad, bär och svamp, 
fågelkvitter.



Favoritplatser

Litet skogsområde, fin natur, lugn och ro och djur. 
Svamp och blåbär.

Hela området är ett fint område att ströva i, trevligt 
bad, fin utsikt vid sjön. Området är alltså 
favoritplatsen.

Utsikten från bergknallen ovanför trapporna är 
fantastiskt. Dessutom sitter man lite ovanför alla som 
passerar nedanför. Det är en lugn och skön plats.

Promenerar. Njuter 
av naturen och växt-
och djurlivet och 
lugnet. Riktig natur 
nära hemmet.

Grönt och fint. Kan andas. Hela området är trivsamt att röra sig i med sin närhet 
till båda vatten och skog.



Favoritplatser

På detta grönområde brukar vi ha Pick-
Nick, spela boll, kubb mm. Barnen 
älskar också att vara här som det enda 
fria "spring-området" för oss som bor 
här. Öppna ytor är mycket uppskattat.

Fint och mycket 
trivsamt bad för 
hela familjen.

Badet är en härlig oas för oss i 
närområdet. Underbart långgrunt med 
sandbotten. Perfekt för barn.

Skridsko på 
vintern

Underbar strand med vacker natur och 
fint vatten med sandbotten så att man 
ser botten och fiskar. Vackert djurliv med 
fiskar, snokar och hermeliner vid 
strandkant.

Problem om så många 
bostäder byggs är att 
stranden kommer att bli 
överbefolkad eftersom 
den redan är välutnyttjad.

Fina promenad och strövområden vid 
och från baden. Är så viktigt att låta 
dessa naturområden få finnas kvar. Är 
obetalbart att kunna gå ut och 
promenera utan att ha bilar jagandes 
efter sig överallt. Hässelbys ströv- och 
gångvägar är nog de bästa i hela 
Stockholm.



Otrygga platser (densitet)

Strand, skogspartier 
och gångvägar efter 
mörkrets inbrott

Öde vägsträcka, 
parkeringar

Områden runt 
tunnelbanan

Områden runt 
tunnelbanan

Men också sträckorna 
mellan som upplevs 
som öde och mörka. 
Som platser där man 
råkar illa ut.



Till båtklubben nedanför Hässelby Strand

Min väg genom området

Promenera med hunden, 
barnvagnen, barnen och 
barnbarnen, eller stavarna.

På jakt efter lugn och ro, 
motion, bad, bär och svamp, 
fågelkvitter.



Fler favoritplatser

Är sällan andra människor. Får 
det lugnt och återhämtning.

Bra ställe att grilla och fiska

En fin liten badklippa där man 
kan hoppa i vattnet och slippa 
skrik och trängsel från 
barnfamiljerna i Hässelby 
strandbad. Vacker kvällssol. 
Härligt med stenhällarna.

Bra ställe att grilla och fiska

Så vackert och lugnande att 
sitta på klipporna vid vattnet, 
och man slipper stoj från 
badplats och dylikt.

En sån fin liten remsa. Verkligen att bevara och ta 
tillvara på bättre, några fina bänkar, eller ett litet 
sjönära café eller restaurang av den mysiga sorten.

Udden är  och har alltid 
varit ett kärt 
picknickställe/kalasställe. 
Denna udde får ej stängas 
av för allmännheten! 
Känslan av att ha vatten 
runt sig där är befriande, 
andningshål i vardagen. 
Dagliga promenader för att 
hämta ny energi för att 
klara av nästa arbetsdag. 
Närheten är så viktig!



Favoritplatser

Här går våra barn i scouterna. De brukar hålla till på 
gräset utanför scoutstugan, uppe i skogen ovanför och 
på sommarhalvåret sjösätter de sina jollar och seglar 
ut från den lilla piren. Det vore väldigt tråkigt om inte 
den verksamheten kunde fortsätta.Sjöscouternas stuga 

har samlat många 
försvarare i enkäten.

🏅

Den är platsen där jag är uppväxt, jag har spenderat nästan 
hela min barndom vid den är stranden och stugan. Det var en 
tillflyktsort för mig som ung och scouterna har hjälpt mig 
igenom min skolgång. Jag spenderar fortfarande två gånger i 
veckan i stugan och är ledare för scouterna. Att riva stugan 
och skorstenarna närliggande är dumt och betyder mycket för 
oss som bor i Hässelby och känner att skorstenarna är en 
markering för vår lilla punkt i Stockholm.



Hägsselbyverket Skorstenarna är ett riktmärke 
både på land och till sjöss. 
Värmeverket är något av 
platsens själ. 

Jag hoppas att de två 
skorstenarna från värmeverket 
bevaras. De är två så speciella 
landmärken. Jag tror alla som 
bor/vuxit upp i området får en 
särskild känsla när skorstenarna 
siktar. 

Verket har alltid funnits där och 
är en del av Hässelby för mig.

Skorstenarna. Signumet för 
Hässelby Strand och sådan 
vackra monument att beskåda 
både från flyg och balkong. Jag 
skulle verkligen älska att se 
dessa bevaras på ett 
konservativt konstnärligt sätt. 
Steam-hotellet i Västerås har 
bevarat och förskönat deras 
gamla ångkraftsbyggnad - som 
referens.

Väldigt tråkigt med de stora 
skorstenarna som förstör 
helhetsintrycket av Hässelby 
Strandsområdet.

Ful stor byggnad som känns 
allmänt gammal och död, känns 
inte otryggt men är inte särskilt 
fint.

Hässelbyverket är stort, fult och i 
vägen. Det hindrar möjligheten 
att promenera längs vattnet och 
röra sig fritt i området.

Här matar vi fåglar med våra barn på vintern ... Hoppas ni kan 
sätta en värmeslinga här så fåglarna kan fortsätta värma sig vi 
utloppet. Dom  återvänder hit varje år och dom får allt färre platser 
att värna sig på.



Otrygga platser



Otrygga platser

För mycket folk och för rörigt, mycket 
tjafs och bråk , man känner sig inte 
välkommen, och man vågar inte bada för 
rädsla att kläder och tillhörigheter ska 
försvinna.



Otrygga platser

Dessutom på den 
här sträckan en trist 
industrikänsla med 
obehagliga ljud

Går ogärna här ensam när det är mörkt, dåligt 
upplyst ”skumt” Även promenaden vid 
Strandliden upplever jag som otrygg, De lampor 
som satts upp sitter för glest och är mer diskreta 
än upplysande tyvärr.

Ingen hör dig om något skulle hända.

Det är en bit av stigen mellan strandbadet och 
värmeverket som saknar belysning och på 
vintern blir det väldigt mörkt där.

Spöklik känsla på kvällen, ljud från värmeverket 
och lite folk gör att det känns som att ingen 
skulle märka om man blev överfallen

Särskilt under 
kvällen och vintertid

Mörkt och 
ensligt



Otrygga platser

Mörkt och 
ensligt

Övergivna bilar, 
brända bilar och 
bilvrak. Skräp 

dumpas 
här

Särskilt under 
kvällen och vintertid

Den här platsen känns ibland lite ödslig på kvällen, det skulle vara 
bra om gatan fick bebyggelse längs med vägen och lite café eller 
butikslokaler, alternativt uteplatser mot gatan som befolkades på 
kvällar och gjorde gatan mer "levande”.

Denna del av Bruksvägen som ligger nedanför 
begravningsplatsen har blivit, trots klagomål genom åren 
från mig och andra,  en ostädad gata som tidvis har dragit 
till sig allt från langning till långtidsparkerade skrotbilar, 
klottrare, dumpande av grovsopor m.m.

Mörk enslig öde. Ingen parkerar här 
kväll/nattetid om finns plats någon 
annanstans. Skrotbilar står ofta här.

Skogspartiet känns 
också mörkt och otryggt

Mycket 
skräpigt

Periodvis bosätter sig 
folk här (”tältläger”)

Det finns rätt ofta folk som bosätter sig i en 
gammal grund på platsen. De bränner 
kopparkabel och det är rätt otryggt.



Otrygga platser



Min väg genom området

Vägsträckan och grönområdena bakom 
värmeverket uppfattas som en 
samlingsplats för all möjlig skum 
verksamhet och som dumpningsplats för 
skräp samt tomma eller utbrända bilar.

De viktigaste stråken upplevs som mörka, 
ensliga och otrygga, särskilt på kvällar/nätter 
och under vintern. Då går man inte ensam här. 
Folk tar omvägar till och från tunnelbanan.



Viktigt skogsområde

Grönytor för solbad, 
bollspel och spring

Långgrunt bad 
för barnfamiljer

Upplevs som otryggt när det är mörkt

Skogen upplevs som 
positiv men otrygg

Sjöscouterna är 
väldigt måna om 
sin stuga och 
verksamhetViktigt skogsområde 

med naturupplevelser, 
utsiktspunkt och 
historia



Plats för utflykt, kalas och grill

Pulkabacke på vintern

Båtarna och badklippan

Sträckan upplevs som otryggt 
när det är mörkt



Farligt övergångsställe i 
närheten av skolan där folk 
ofta kör alldeles för fort

Område man undviker. 
Uppfattas som mörk och 
enslig plats för 
droghandel, bilbränder, 
våld, tillfälliga 
bosättningar etc.

Sträckan upplevs som otryggt 
när det är mörkt

Både vägen till och 
området runt tunnelbanan 
upplevs som otryggt.

Det här övergångsstället är oerhört läskigt att passera över, 
trafiken kommer ofta i mycket hög fart här! 
Hastighetsökningen åtgärd skulle behövas.



Vad saknas i området? (Ett urval)

• Är uppvuxen i Hässelby, saknar alla aktiviteter som band 
generationer. Förr gick man till strandbadet både för att äta 
och dansa på strandpromenaden fick man ibland en fika.

• Det finns ingen bankomat i området, inte heller något apotek, 
två saker som äldre verkligen saknat i många år. Dessutom 
endast en mataffär vilket gör att de kan hålla skyhöga priser.

• Västerort är det största stället i Stockholm som inte har en 
regelrätt skateparks, pinsamt för stadsdelen som fortsätter 
bygga boulebanor som om den inte är nog anpassad för alla 
pensionärer. 

• Trevliga samlingsplatser att sitta och fika, njuta av naturen 
och vattnet. Utöka möjligheten till aktiv fritid med platser för 
kajakpaddling, båtliv, avkoppling och rekreation. Vid 
exploatering måste även ges utrymme till idrottshallar, 
föreningsliv och motionsfaciliteter.

• Urban odlingsmiljö, en moder kolonilottslösning.

• Jag saknar Hässelbys tradition av odling. Det känns som en 
trend på uppåtgående, och Hässelby borde kunna dra fördel 
av sin historia för att bli en del av detta. Viktigt för framtiden 
och miljön.

• Tycker ingenting saknas. Det är skönt att det inte finns så 
mycket, det blir lugnare och man kan njuta av  naturen 
istället. Vill man ha affärer och liknande finns det ju på andra 
ställen i närheten.

• Bättre belysning längsmed promenadstråken vid vattnet för 
att kunna röra sig mer där under mörka årstiden, mer yta 
mellan bostadshus/vatten

• Ett urval av affärer som klädes, färghandel, apotek och bank.  
Kultur med folkets hus som innefattar teater, konst och 
hantverk både för vuxna och barn. Bibliotek!

• Statsfinansierade cykelpool för lådcyklar

• Bättre belysning längsmed promenadstråken vid vattnet för 
att kunna röra sig mer där under mörka årstiden, mer yta 
mellan bostadshus/vatten.

• Säker överfart till Lambarön, gärna fast.


