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Deltagare

Antal respondenter, totalt: 1810

Antal svar, totalt: ca 26 300 (inkl. kartsvar)

Antal svar kopplat till karta (geografisk data), totalt: ca 8000



Var bor du?
51,9%

1,7% 0,7%
2,6%

39,2%

4,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Hässelby
villastad

Hässelby
strand

Hässelby gård Vällingby Järfälla Annan plats

Bromma

Spånga

Blackeberg

Barkarby

Hässelby villastad

Järfälla



Hur gammal är du?
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Vilket kön tillhör du?
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Kvinna Man Annat alternativ Osäker Vill ej svara

Män
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Varför rör du dig i området?



Hur ofta besöker du området?

1005
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Varje vecka Varje månad Några gånger om året Högst en gång om året
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Hur tar du dig till området?

42%

34%

2%

22%

Promenad från hemmet

Cykel

Kollektivtrafik

Bil



Favoritplatser



Favoritplatser

Stockholms tystaste plats. 

Tystnaden är en bristvara och att 

kunna få ta del av tystanden 

samtidigt som jag är i en storstad 

som Stockholm är en ynnest

Riddersviks gård

Promenaden – med plats för bad, 

grill och fika. Lugnt och grönt.

Bryggpromenaden 

mot Riddersvik

Bra fågelställe

Ångbåtsbryggan för bad

Ett av få matställen. 

Även fika.

Kolonier, trädgårdar

Stall och hagar –

hästar att titta på

Riddersviks

fältrittklubb

Tempeludden

Engelska parken

Hela tempeludden 

(Engelska parken) är en 

avkopplande oas för 

otroligt många människor.

Den här promenadspången längs 

vattnet är jättebra året om.

Traditionellt 

midsommarfirande

Promenad, utsikt, picknick, grill, bad, utsikt, motion



Favoritplatser

Lövsta strandpromenad

Picknick och lek

Backträning

Fiske

Lövsta återvinningscentral

Utsikt

Pulka om vintern

Fortsättning på promenaden

Lövstabäcken



Favoritplatser

Lövstabadet Skönt med 

återvinningscentral 

i närheten

Lövstabadet är ett av de absolut 

bästa baden i västerort. Stort, luftigt, 

vackert, bra badvatten, fina bryggor, 

mitt i söderläge, vacker natur.

Lövsta skjutbana

ÅKER OCH ÄNG

KoloniområdeHässelby golf

Lövsta båtklubb

VRCSK

Promenad mot 

Kyrkhamn och 

vidare upp mot 

Sandviksbadet

Kyrkhamns

ateljéer

URSKOG

P!!!

ÄNG

KLIPPOR

Gåseborg

Sandviksbadet



Favoritplatser

Mest populärt är baden, de olika stråken för promenader, cykling, hundrastning och 

motion, som får näring av den vackra naturen.

Ofta är det inte en specifik plats pekas ut utan känslan att ha ett vackert naturområde 

så nära stan. Tystnaden i området är en av de kvaliteter som uppskattas. Att de sedan 

kan grilla eller ha picknick här gör inte saken sämre. Många uppskattar klipporna.

Andra är mer specifika om sin favoritplats; Lövstabadet, golfbanan, utegymmet, 

småbåtshamnen, skidspåren på vintern, Gåseborg och Riddersviks herrgård. Många 

beskrev även då  aktiviteter och inte just platser som sina favoriter. Att plocka svamp 

och bär var vanligt. Det rika växt- och djurlivet är en höjdpunkt för många.

Fler populära platser: fornminnen, ateljéer, stallet, skytteklubben, koloniträdgården, 

åka skridskor, sinnenas trädgård, båtklubben, stenbryggan, RC-banan, Hälsovillan, 

mikrojordbruket, stenbrottet, Lövstabäcken, Tempeludden, Engelska parken, 

scoutstugan och stenbrottet.



Favoritplatser

Mest populära:

• Bad (Lövstabadet)

• Utsikten

• Promenera/cykla/springa

• Rasta hunden

• Vacker natur

• Bra grillmöjligheter

• Bra för picknick

• Klipporna

Andra vanliga svar: 

• Golfklubben, Lövsta golf

• Utegym

• Unik tystnad

• Båthamn

• Djur- och växtlivet

• Vackra solnedgångar

• Skidspår

• Gåseborg

• Riddersviks herrgård

• Plocka svamp och bär



Fler favoritplatser med färre svar

• Konstnärsateljéer och hantverkare 

(glaskonstnär)

• Fornminnen

• Fint stall

• Skytteklubben

• Koloniträdgården

• Bra skog för orientering

• Skridskor

• Sinnenas trädgård

• Fiska

• Ridning

• Stenbryggan

• RC-bana

• Mikrojordbruket Underjorden 

• Hälsovillan

• Paddling

• Ekotempel

• Flyga drake på kullen

• Härligt cafe

• Spela fotboll

• Tempeludden

• Riddersviks ångbåtsbrygga

• Görvälns slott

• Marknader

• Idrottsplatsen

• Engelska parken

• Stenbrottet

• Viksjö båtklubb

• Lövstabäcken

• Folkskolans lokaler

• Klättervägg för barn

• Scoutstugan

• Windsurfing

• Grävlingsgrytet

• Sandvik

• Festlokal att hyra

• Majbrasan

• Disponentvillan

• Kyrkhamnsdagen

• Isvandring på sjön



Rörelsemönster



Hur rör du dig i området?

76%

18%

6%

Till fots

Med cykel

På annat sätt



Rörelsemönster

Till fots Cykel



Favoritplatser



Otrygga platser

Åkermyntan
Övergångar

Övergångar, 

avfarter

Värmeverk + 

tippen

Föroreningar

Skjutbanan

Bad och båtklubb



Otrygga platser

• Det kom in väldigt mycket färre svar gällande otrygga platser än de andra 

frågeställningarna. Ändå går det att utläsa att många känner sig otrygga på platser 

där det hänger mycket ungdomar/ungdomsgäng och särskilt på kvällen. Ungdomar 

och yngre vuxna i bilar. Man upplever att drogförsäljning och annan kriminell aktivitet 

förekommit. Det är framför allt på sommaren och kvällarna som folk upplever att 

förekommer mycket fylla, nedskräpning och ljud från dessa gäng.

• Många kommenterar belysningen, att det är för mörkt och ensligt om kvällarna. Det 

skapar en otrygghetskänsla. Detsamma gäller nedskräpning, klotter och förfallna 

hus. Tillsammans förstärker det upplevelsen av platser som stökiga och mer otrygga.

• Smala vägar, bilar som kör för fort, trånga gångvägar som är kombinerade med 

cyklister och stor trafik kring återvinningscentralen anser många kan skapa olyckor, 

vilket också bidrar till en otrygg miljö.



Otrygga platser

Många svar

• Plats för skumma aktiviteter på skumma 

tider

• Klagomål på ungdomsgäng (gap, skrik, 

festande, fylla, stora grupper med killar)

• Dålig belysning – mörkt, ensligt, skapar 

otrygghet

• Otrygghet på kvällar

• Obehagliga människor möts i bilar på 

kvällar och nätter

• Upplevd drogförsäljning och kriminella 

aktiviteter 

• Rån, stök, nedskräpning, misshandel på 

diverse platser

• Nedskräpning och klotter – skapar en 

otrygg miljö

• Förfallna hus

• Biltrafiken – för mycket trafik, trångt, 

smala vägar, bilar och lastbilar som åker 

för snabbt

• Dåliga vägar, kurvor och trottoarer

• Biltrafiken till återvinningen – mycket 

trafik och fordon som åker för fort

• Olaglig sopdumpning

• Rädd för hotet om ett kraftvärmeverk



Otrygga platser

Färre svar

• Vildsvinen

• Skyttebanan

• Lösa hundar

• Ej sanerad mark – föroreningar och utsläpp

• Flygande golfbollar från golfbanan

• Bilar som sätts i brand

• Den kombinerade cykel- och gångvägen är för smal

• Åkermyntan centrum

• Hässelby gård centrum

• Runt återvinningscentralen



Otrygga platser

”Med risk för att låta som en gammal surtant … Här är det mycket ungdomar som 

hänger på kvällarna. Mina egna tonåringar får inte gå dit efter kl.18 för att jag inte vill 

att de ska hamna i situationer som kan upplevas hotfulla eller obehagliga. Området 

skulle gynnas av en ungdomsgård med engagerad personal.”

”Golfbanans bollar. Era frågor om otrygghet är förrädiska. Sen använder ni svaren i 

era detaljplaner och motiverar husbyggen, med att ni bygger bort otryggheten. Många 

människor upplever otrygghet i trädbevuxna områden i mörkret, det betyder ju inte att 

det ska byggas hus där. Men på golfbanan kan ni gärna bygga.”



Otrygga platser

”Det enda som gör mig otrygg i området just nu är hotet om att det eventuellt ska 

byggas ett jättestort kraftvärmeverk på tomten bredvid badet och båtklubben. Det 

betyder att både strandbadet och båtklubben försvinner samt att idyllen som finns kvar 

i området förstörs.

”Tanken på att bygga ett värmeverk här skrämmer mig. Dels för att man stympar vår 

fina naturområde, dels för att det hotar vårt dricksvatten. Att bara tänka på kostnaden 

för stunden i detta fall är oetiskt och ej försvarbart.”



Är det något du saknar i området idag?

• Det finns en stor önskan om fler fik/caféer som har öppet regelbundet, mer 

parkeringsmöjligheter, fler papperskorgar/tunnor, mer fasta grillplatser, inhägnad 

hundrastgård, fler toaletter/bajamajor, fler bänkar och bord (för medhavd mat) och 

bättre skötsel och renhållning.

• Ett av de vanligaste förekommande svaren var dock att många ville få platsen till att 

bli ett naturreservat, hindra mer bebyggelse och inget kraftvärmeverk. Just verket rör 

upp känslor.

• Många önskade också bättre belysning, att det fanns mer övervakning av området 

(värdar, väktare, poliser etc.), fler utegym, bättre kollektivtrafik för att ta sig till 

Lövstabadet, skötsel och underhåll av vägarna, lekplatser för barn (typ hinderbanor), 

fasta vindskydd för övernattningar och att området var mer skyltat (motionsspår, 

fakta och historia om platsen, information om djur och växter).



Är det något du saknar i området idag?

• Två ofta förekommande svar står i motsats till varandra. Ena delen vill ha bättre och 

större bilvägar samt parkeringsmöjligheter. Den andra delen vill få bort biltrafiken 

helt.

• Andra önskemål som inte var lika vanliga var till exempel: bastu, frisbeegolfbana, 

hinderbanor, särskilda spår för mountainbikes, att få bort vildsvinen, bättre skötsel av 

isen på vintern, fler platser för fiske, cykelställ, någonstans där man kan äta lunch, 

särskilda vägar för ridning, bättre tillgänglighet, klätterställning, en båtpendel in till 

stan, minigolf, boulebana, loppmarknad, naturistbad, kiosker och upprustning av 

gamla hus.



Är det något du saknar i området idag?

Flest önskemål:

• Fler fik/caféer

• Fler parkeringsplatser

• Fler papperskorgar

• Fler grillplatser

• Hundrastgård (inhägnad)

• Toaletter/Bajamajor

• Fler parkbänkar

• Städning (renhållning och skötsel)



Är det något du saknar i området idag?

Många önskemål:

• Bättre och mer belysning

• Några fler rastplatser

• Bättre kollektivtrafik

• Utegym

• Bättre väghållning

• Fast vindskydd med 

övernattningsmöjligheter

• Bättre skyltning (motionsleder, 

promenadstråk, cykelbanor)

• Informationsskyltar/kartor om området

• Skyltar om djur, natur och växter

• Att det till slut blir ett naturreservat och 

området blir skyddat

• Bredare vägar

• Bilfria vägar

• Lekplatser o andra aktiviteter för yngsta 

barnen

• Fler bänkbord för medhavd fika/lunch



Är det något du saknar i området idag?

”Området trampas och cyklas sönder, det är bra om man gjorde upphöjda stigar för att 

skydda känsliga områden tex vid våtare mark.

”Även om det är mycket folk i rörelse i området idag skulle det vara trevligt med 

möjlighet till mer aktiviteter, så som kanske en höghöjdsbana, speciella 

cykelvägar/banor, caféer (öppna året om) mer vinteraktivitet etc.”

”Padelbanor, konsertområde, båthamn Riddersvik, båtförbindelse mot stan, 

badbryggor längs berget. Utrymme för foodtrucks på sommaren vid baden. Gör vägen 

enkelriktad runt Lövsta och för så man kan åka runt istället för att behöva mötas.”


