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Resultat från digital dialog  
för Nälsta parkstråk 
 

Sammanställning av enkät, 2022-08-30 

 

Om projektet 

Vid Vinstavägen/Nälsta parkstråk planeras för nya bostäder. Ett tidigt förslag föreslås 

innehålla cirka 440 bostäder, lokaler för verksamheter och en skola. Dessutom föreslås en 

utveckling av det befintliga parkstråket, Nälsta parkstråk, som rekreationsstråk med nya 

mötesplatser, bevarade ekologiska samband och nya gång- och cykelkopplingar. Projektet är 

fortfarande i ett tidigt skede. Innehåll och utformning kommer att prövas i arbetet med 

detaljplanen som leds av stadsbyggnadskontoret. 

 

Läs mer på vaxer.stockholm/nalstastraket. 

Om rapporten 

Sammanställning av enkät om Nälstastråket. Förutom den här rapporten finns ett Excelark 

med samtliga svar samt en presentation. 

 

Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur Nälsta parkstråk används idag, vilka 

platser som anses värdefulla och vilka problem eller brister som kan finnas här. Enkäten 

genomfördes under fyra veckor i maj–juni 2022 och avslutades den 17 juni 2022. 

 

Antal respondenter, totalt: 1194 

https://vaxer.stockholm/nalstastraket
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Hur gammal är du? 

 
 

Fördelning över åldrarna med majoriteten (78%) av respondenterna mellan 35 och 64 år. 

Åldrarna 25–34 år och 65–74 år brukar ha något mer representation i dessa enkäter, men 

fördelningen är inte anmärkningsvärd. 
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Könstillhörighet 

 
 

En övervikt av kvinnor som har svarat, vilket är ganska vanligt i de här enkäterna. 

 

58 % 40 % 
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Var bor du?  

 
 

Majoriteten av de som svarat bor i Nälsta och Vällingby. Av de som svarat att de bor någon 

annanstans, bor de flesta i Flysta eller på adresser alldeles intill Nälstastråket.  
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Vad brukar du göra i området? 

 
 

Respondenterna svarar oftast att de promenerar eller motionerar, därefter kommer 

naturupplevelser och ansenlig mängd som brukar åka skidor under säsong. Därefter kommer 

de som passerar området på väg någon annanstans. 

 

Vanligaste aktiviteten utöver de befintliga alternativen är att rasta hunden, ca 120 svarade 

detta. Det svaret bör nog vara med bland de föreslagna i fortsättningen. 

 

Kastar frisbee, har scoutmöten, åker skridskor, spelar Pokémon Go, cyklar genom området 

på väg till jobb, tar familjefoton i naturen, gör experiment ... 

 

Går dagligen promenader med hunden och träffar andra hundvänner på hundfältet. En 

otroligt viktig knutpunkt för alla hundägare i området. Motionerar också dagligen i samma 

område. Åker skidor och pulka på vintern och spelar fotboll med barnen om sommaren. 
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Hur ofta brukar du röra dig i området 

 
 

De flesta som har svarat rör sig i området dagligen eller några gånger i veckan. 

 

Huvudsakligen lockar området alltså till vardagsanvändning och i mindre utsträckning som 

destination. De boende promenerar, tränar, rastar hunden, leker och återhämtar sig med 

utflykter och umgänge i området. 

 

När vi tittar på rörelsemönster syns också mycket fler lokala rundor än långa stråk till, från 

eller genom området. 
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Favoritplatser 

Favoritplatserna är flest runt stora ytor och programmerade platser, som badet, gymmet och 

parkouren. Markerade platser på stora ytor ger oftast generella svar, om vad använder fältet 

till. Svaren om skidor ligger i utkanten av de stora fälten. Utöver det finns det platser som har 

mer specifika svar, där det finns utrustning som bestämmer vilka aktiviteter som förväntas 

och på platser som har särskilda egenskaper – till exempel det vi kallar skridskoträsket nedan. 

 

 
 

Promenader och olika slags träning och motion dominerar. I området finns en blandning av 

öppna fält och uppstyrda ytor med redskap, idrottsplaner och lekplatser. Respondenterna 

uppskattar blandningen, där möjlighet till egna initiativ på de öppna ytorna, att spola isen, 

lägga spår för skidor och engagera sig i det nära friluftsområdet på olika sätt, kompletteras 

med programmerade ytor för parkour, tennis och basket. 

 

Vintern är återkommande tema för många – pulka, skidor och skridskor är aktiviteter som 

associeras med Nälstastråket. Fältet är tillräckligt kuperat för att erbjuda pulkabackar och lite 

motstånd i träningen. Området har något att erbjuda året om. 

 

Vi har delat upp platserna i följande delområden: 

• Entrén 

• Skridskoträsket 

• Ängen – en öppen men avgränsad yta 

• Stora fältet – en öppen och obegränsad yta 

• Skogen 

• Utegym och tennisbana 

• Umgänge och picknick 

• Parkour och parklek 

• Simhall 

• Fotbollsplan 
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Entrén 

I nordvästra hörnet av området hittar entrén till området. Favoritplatserna som samlas här 

handlar huvudsakligen om starten på den aktivitet man utför i området. Det är här man inleder 

promenaden och löpträningen. Det är här man spänner på sig skidorna eller kan släppa hund 

och barn lösa. 

 

Ytan uppfattas som en entré. Man har fina siktlinjer och upplever ängen som vidsträckt och 

öppen, full av möjligheter. Längre in i området kommer de mer platsbundna aktiviteterna 

– busa med hunden, leka med barnen, flyga drake, kasta frisbee, spela boll eller kubb, åka 

pulka eller dukar upp för en picknick. 

 

 

Träsket 

Entrén 

Ängen 

Fältet 

Utegym 

Hundar 

Socialt häng Simhall 

Fotbolls-
planen 

Entrén 

Träsket 
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Skridskoträsket 

Den här ytan kopplas till skidor, skridskor och naturupplevelser – i synnerhet fåglar, grodor 

och insekter. På grund av dålig avrinning så är ytan ”alltid” översvämmad. Den uppfattas som 

en vacker plats, med mycket djurliv, men är svår att utnyttja om det inte är kall vinter. Då 

fryser träsket till en naturlig skridskobana som är mycket uppskattad av respondenterna. 

 

Flera respondenter ser möjligheten att göra ytan till en del av dagvattenhanteringen i området, 

som över lag uppfattas som bristfällig i området. Det blir ofta översvämningar som även tagit 

sig in i husens källarutrymme. Just träsket är dock undantaget eftersom det lämpar sig så bra 

för skridskoåkning. 

 

Fågelkvitter och grodor som kvackar på våren, skridskois och skidspår på vintern. 

 

Fin äng med möjlighet till skridskoåkning på vintern utan att störa andra. 

 

Varje vinter skapas en naturis här. Perfekt att ha så nära till att åka skridskor med barnen. 

Passerar även här när jag åker längdskidor runt ängen. 

 

Sankmark där vatten samlas på hösten och fryser senare till is. Populärt för barnfamiljer 

andra att åka skridskor på. Förmodligen gammal sjöbotten och utmärkt som vattenreservoar 

vid skyfall. 

 

En fin plats med lite oregelbunden växtlighet som skapar en distans till vägen och som är del 

av en grön lunga för området. 
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Ängen 

Ängen mellan gång- och cykelvägarna är en öppen men ändå avgränsad yta. När du passerat 

entrén är det här en första tydlig destination. Här finns blommor, växter och ingen tydlig 

styrning av aktivitet. Man leker, lär sig cykla och rastar hunden. Vid kanten till skogen finns 

en populär tennisplan. Ytan mellan gården och skogen lämpar sig för spontanfotboll, men är 

också en lugn yta för att koppla av med nära till skogen och öppet fält framför sig. 

 

Härligt med öppna ytan och när de slår gräset på sensommaren. 

 

Öppna ytor, sikt över ängarna men också in över bebyggelsen i Nälsta 

 

Vacker och uppskattad äng. Brukar gå hit med barnen, flyga drake, leka eller bara cykla runt. 

 

 

Träsket 

Entrén 

Fältet 

Utegym 

Hundar 

Socialt häng Simhall 

Fotbolls-
planen 

Ängen 

Öppen yta för 
lek och stoj 

Fotboll 

Tennis 
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Skogspartiet 

Skogen används för promenad, löpning och lek. En fin liten skog med fina promenadstråk och 

väldigt många favoritplatser. Här finns mycket djur, det plockas bär och svamp. 

 

De små områden av skog är otroligt fint att ha kvar. Även här är det härligt att promenera 

eller att motionera. Trots att det finns en anlagd sågspånsslinga har man inte förstört känslan 

av att gå i skogen. 

 

Ett populärt skogsområde med branta stigar och intressant gammal skog för bärplockning 

och rekreation. 

 

Mysig blandskog där det finns mycket fågel, harar, rådjur och olika sorters växter och träd. 

Fältet 

Det stora fältet upplevs som en öppen och obegränsad yta. De många favoritplatserna som har 

markerats här är inte specifika platser utan mer allmänt uppskattande om fältet och alla de 

aktiviteter det uppmuntrar till. Framför allt att bara njuta av den vackar och vidtsräckta ytan, 

koppla av och återhämta sig. 

 

Hela Nälstaängen är en favoritplats. Skulle kunna sätta nålar överallt. 

 

Öppen äng med plats för mycket aktiviteter. Ett av få gröna och obebyggda områden som är 

väldigt värdefullt för oss. 

 

Den har en bra blandning av öppna ytor som både är plana och har sluttningar. 

 

Västerorts ”Gärdet”. Det stora öppna fältet ger en magisk känsla och naturupplevelse. 

 

Uppskattar att gå där och uppleva fria vidder och rymd. 

 

Hunden kan springa fritt på stor öppen yta med många andra hundar! Har picknick och 

kollar på solnedgången. Åker pulka och bygger snögubbar. Motionerar och njuter av alla 

djur som finns i skogen. Bruset från de större vägarna når inte hit, en tyst plats som är så 

värdefull för själen och för återhämtningen i den annars så stressade vardagen. Fältet 

betyder mycket för mig och min familj och alla hundägare runt omkring. 

 

Platsen ger en känsla av att vara orörd sedan lång tid tillbaka, såsom det en gång såg ut i 

Nälsta innan annan bebyggelse växt fram. Platsen inbjuder till härliga promenader året om. 

 



 12 

 

Utegym och tennisplan 

Utegymmet är väldigt populärt. Det ligger bra till med möjligheter inleda eller avsluta med 

löprundan med ett pass, eller att träna en stund mitt i för att sedan fortsätta runt fältet. Även 

tennisbanan har en mängd supporters. 

 

Bra gym som uppmanar till träning! 

 

Utegymmet! Härligt att kunna vara i naturen och utan musik. 

Sociala ytor 

Ytan som markerats som socialt häng är en öppen och oredigerad plats som ändå har nära till 

flera programmerade aktiviteter. På den här ytan umgås de vuxna medan barnen leker på 

lekplatsen eller kör parkour. Man spelar brännboll, cricket, tränar yoga, solar, spelar boll, 

kastar frisbee eller tömmer sin picknickkorg. Här finns både pulkabackar, nära skogsparti och 

stora stenar att klättra på. Genom sin närhet till skolan används lekplatserna hela dagarna. 

 

Eftersom jag inte har egen tomt är denna plats min oas i tillvaron. 

 

Här sker aktiviteter (cricket, brännboll, yoga, skolan åker längdskidor, tennis, gym) men 

också en träffpunkt där man stöter på vänner och bekanta. 

 

Närheten till fältet gör att skolgården är fantastisk med stora ytor och rolig park! 

 

Bästa och mörkaste platsen för att stjärnhimlen på vintern 

 

Utsikten från vårt hus. Fascineras av stenens dragningskraft – det är så många som går fram 

till den, sitter vid den, sätter upp hunden på den ... 

Träsket 

Entrén 

Fältet 

Utegym 

Hundar 

Socialt häng Simhall 

Fotbolls-
planen 

Ängen 
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Simhall och fotbollsplan 

Simhallen och fotbollsplanen får representera de mer organiserade aktiviteterna på området. 

Mindre spontana, vanligtvis, men väl så uppskattade. Utomhusbassängen är saknad. 

Fotbollsplanen väl utnyttjad av barn och ungdomar. 

 

Simning på sommaren när dom öppnar för dagen. Barnen är här flera gånger i veckan när 

det är öppet. 

 

Fint bad – hoppas på friluftsbad igen. 

 

Nälstabadet, vår närmaste badplats. Här har våra barn gått otaliga simskolor. Fint med en 

50-metersbassäng, men saknar utebassängen och det är synd att öppettiderna är så snåla 

sommartid. Ett område som borde kunna utnyttjas mycket mer, det finns ju utrymme att bygga 

en till bassäng (utebassäng!). 

 

 
 

Som helhet är Nälstastråket öppet, vidsträckt och fullt av möjliga aktiviteter – styrda och fria, 

på egen hand eller med familj och vänner, dag som kväll och året runt. 

 

Åker pulka här på vintern, spanar efter vårtecken i mars/april, firar Nälstaskolans dag och 

skolavslutning i maj/juni, spelar fotboll, kastar frisbee och flyger drake, motionerar och 

hänger sommar och höst. 

 

Hela området är en favoritplats! 
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Otrygga platser 

Otrygga platser är mörka och avskilda, där det samlas folk man är osäker på, samt vid 

vägövergångar där trafiken uppfattas som för snabb och uppsikten ofta är dålig. Många 

undviker området nattetid. 

 

 
 

 
 

Kategorin ”annat” används som komplement till den huvudsakliga oron. Det är till exempel 

den dåliga uppsikten och så något annat mer odefinierat. 
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Dåligt upplyst, uppsikt eller insyn 

Dålig belysning, dålig uppsikt eller insyn rör oftast ungefär samma områden.  

Dåligt upplyst 

 
 

1) Framför allt otryggt när man går hem själv på kvällen, till exempel från tunnelbanan. 

Bättre belysning skulle hjälpa. 

2) Gammalt elljusspår med stolpar kvar, men utan belysning. 

3) Övergången här lyfts också fram som ett problem som kan lösas med bättre belysning. 

Dålig uppsikt eller insyn 

 
 

1) Skogspartiet är otryggt att röra sig i på egen hand. 

2) Runt tunneln och vägen över vägen – dubbelt upp, bilarna ser dig inte och det är dålig 

insyn/uppsikt ner mot och genom tunneln. 

3) Här har det gjorts åtgärder med upprensning av buskar och sly. Det kunde göras mer. 

 

Det som skiljer är att ”dålig uppsikt eller insyn” oftare handlar om trafik och mobilitet, medan 

”dåligt upplyst” handlar om tunnlar eller skogspartier. Men överlappningen är stor. 

 

1 
2 

3 

1 

2 3 
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Sträckan längs med sim- och idrottshallen upplevs som osäker för fotgängare och cyklister. 

Trottoar och cykelbana är smal och oskyddad. Hastigheten är hög på raksträckan som passerar 

parklek, fritidsområde och utomhusbad. Det känns inte tryggt att korsa vägen. 

 

Detta gäller hela vägen runt Nälsta gångvägar och generellt i hela Vällingby. I gångvägarna 

är det dålig belysning, kanske fel sorts lampor? Möter man någon på vägen en kväll så ser 

man knappt personen i förväg. Det kan förbättras. Många lampor brukar även vara trasiga. 

 

Finns stolpar kvar efter belysning. Rusta upp och få i gång det på nytt så kan spåret användas 

även på kvällar och vintertid. 

 

Bättre belysning. Går inte där själv kvällstid. Har egentligen inte med just den här platsen att 

göra utan mer en utveckling i hela vårt samhälle att det är otryggt att vistas ute när det är 

mörkt. 

Folk som uppehåller sig här 

 
 

I de här undersökningarna upplevs centrumplatser runt tunnelbanan mer eller mindre otrygga, 

och nästan alltid som otrygga kvällstid. Det är öde, mörkt och det saknas insyn. Stämningen 

kan vara hotfull. Här pekas Vinsta centrum och Vällingby centrum ut. 

 

I något mindre grad gäller det alla platser som drar till sig människor. Centrum och skolan 

efter skoldagens slut, bänkar och sittplatser. Dessutom skogspartier och dungar, mycket sly 

där det upplevs att det finns lite skum verksamhet som skulle kunna åtgärdas med mer ljus 

och insyn.  

 

Eftersom det ibland bor folk i buskarna kan det kanske räcka om buskarna glesas ur lite så att 

det åter blir den fina dunge det var när jag växte upp på 50-talet. 

 

Otillåten tältning i skogen. Polisen brukar besöka tältarna när vi påtalar problemet för dem. 

Jag upplever att stölderna i de närliggande fastigheterna ökat i närtid, vet dock ej om 

stölderna är relaterade till personerna som tältar. 

  

Vinsta 

Vällingby 

Skogen 

Skogen 

Buskage Skolan 
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Lösa/skrämmande djur 

Oro för lösa och skrämmande djur är ett mindre problem. 

 

En inhägnad rastgård för lösa hundar. Kommer inte att fungera med alla lösa vovvar när vi 

blir fler som ska samsas på ett mindre fält. 

 

Hundägare som inte respekterar att det är koppeltvång i Stockholms stad. 

 

Jag är hundrädd men jobbar med det för att kunna använda hela Nälsta äng som jag vill. Det 

är bra att det finns platser där hundar kan vara lösa vilket de får på den här delen av ängen. 

Det är bra för jag kan utmana min rädsla och naturalisera den. Jag önskar att det kom upp 

skyltar på andra sidan av Nälstaängen som tydligt visar att det är kopplingstvång där. Det är 

många som glömmer/struntar i. 

Störande trafik  

 
 

Höga hastigheter men även otillåten parkering runt fotbollsplanen vid match. Svårt att ta sig 

över vägarna för gång och cykeltrafik. Extra osäkert på vägen till skola och aktiviteter. Det 

antyds eller sägs rakt ut av några att denna situation till viss del orsakas av föräldrarna själva, 

som vill köra ända fram och till och med parkerar på ängen. Andra parkerar vid gymmet. 

 

1) Höga hastigheter, gap mellan design (raksträcka) och skyltad hastighet – smalna gärna 

av, och sätt dit hastighetsreglerande gupp. 

2) Höga hastigheter och svårt att ta sig över vägen. 

3) Obevakad korsning, dålig koppling för gång/cykel över vägen, inget enkelt sätt att ta 

sig över – behöver övergångsställe och hastighetsreglerande åtgärder 

4) Dålig uppsikt och svårnavigerat för cykel/gångtrafik. Tunneln under vägen är 

mörk/obehaglig – rensa nedfarten och ordna belysning, Gör gärna tunneln "snällare" 

med t.ex. ljus och konst. 

5) Hög hastighet på cyklarna – bättre uppsikt (öppna upp) och belysning. 

6) Det måste bli enklare att ta sig över, särskilt för barn på väg till skolan eller aktiviteter 

7) Landsvägskörning, höga hastigheter och svårt att ta sig över. 

 

Alldeles för mycket biltrafik och många som kör ganska fort. Framför allt korsningen där 

förskolan Draken ligger känns osäker. Det händer ganska ofta att bilar kör om bussarna som 

1 

3 

4 

5 

5 

6 

2 

7 
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står vid busshållplatsen. Det har hänt flera gånger att det blir jättefarligt för de som vill 

korsa gatan, cyklister och fotgängare. [---] Hela trafiksituationen borde ses över. 

 

Bilarna kör jättefort på Vinstavägen! De flesta stannar inte när man ska gå över vägen. 

 

Gångvägen uppför backen till Timrågatan behöver bättre belysning. Folk kommer i hög fart 

på cykel och det är krockrisk nedanför backen. Det är dålig sikt där cykelbanorna korsas 

nedanför backen. Annars är det en lugn och fin skogsväg och inte någon orolig plats. Det kan 

rensas sly och sättas upp fler lampor bara. 

 

Man ser inte om det är någon där förrän man är framme, när man kommer öster ifrån. 

Svårnavigerad samverkan med cyklar och fotgängare. Ofta översvämning eller isigt så man 

behöver gå där det är sämre sikt 

 

Ängen används som parkering av fotbollsföräldrar, kan var helt fullt på parkering plus mer 

än 20 bilar på ängen. 

 

Separerade cykelbanor som kopplar ihop Nälsta med Vällingby centrum. Cykelfälten är i 

dåligt skick. Saknas underhåll på vintern i dagsläget så då tvingas cyklister använda 

körbanan för bilar. 

Annat 

Vatten 

Otrygg är fel ord, men det förekommer stora vattensamlingar här, gott om sänkor i marken 

och träskliknande. Skulle inte bygga över detta [refererar till ”skridskoträsket”] 

 

Här blir snorhalt under vinter och tidig vår. Smältvatten rinner över gångvägen och bildar 

isgata när det fryser på. Borde ledas bort på något magiskt vis :) [hänvisar till GC-korsning i 

skogsbrynet vid västra tennisbanan] 

Trasiga staket vid ån/badet 

Trasiga staket längs med hela Nälstaån! Särskilt illa med tanke på lekplats och skola intill. 
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När besöker du de här platserna? 

 
 

Trafiksituationen upplevs alltid som osäker. Övriga platser upplevs mest som otrygga på 

kvällar och nätter då det blir ödsligt och mörkt. 

 

Rörelser 

 
 

Ett spagettinystan av rörelser (drygt 1400 rörelser). Man promenerar och motionerar mest, 

därefter naturupplevelser (oväntat hög andel skidor). Tredje största kategorin passerar på väg 

någon annanstans. 
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Vart är du på väg? 

 
 

För att underlätta analysen har vi delat upp flödena för de olika aktiviteterna nedan. 

Till och från jobbet 

 
 

Gång- och cykelvägen i södra delen av fältet är mest aktiv på väg till och från jobbet, och 

dessutom korsas området på anlagda vägar/stigar. 
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Till och från skolan 

 
 

Hög aktivitet runt skolan förstås och på gång- och cykelvägar. Dessutom en hel del längs med 

diket/ån, till skillnad från dem som är på väg till arbetet. 

Till och från fritidsaktivitet 

 
 

Här korsar man gärna fältet, även utanför anlagda vägar och stigar, men det är fortfarande 

huvudsakligen gång- och cykelvägar som används. Dessutom används bilvägarna i högre 

grad, vilket antyder att fritidsaktiviteterna kan befinna sig längre bort än på fältet. 
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Ute med hunden 

 
 

Denna aktivitet täcker hela fältet utom de privata bostäderna som ligger på Tvistevägen. 

Mindre hundpromenader i skogen. 

Motionerar 

 
 

Motionen täcker fältet, närliggande vägar och skogspartiet. 



 23 

Hur rör du dig i området? 

 

När rör du dig i området? 

 
 

De flesta rör sig i området på dagtid, det är dock en ganska jämn spridning över dagen. 
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Vad saknar du i området? 

 

Naturupplevelse 

Respondenterna vill öka naturupplevelsen runt ån/diket. Ta bort staketen och snygga till runt 

diket. Frilägg där den lagts i kulvert. 

 

Att bäcken får mer kärlek, snyggas till lite. 

 

Jag vill att naturen ska ha företräde och att gång och cykel rör sig ovan jord och bilvägarna 

är ”nergrävda”. Då får vi obehindrad passage och naturupplevelse och bilarna får ge vika. 

 

Att Nälstaån bara är ett dike som inte används och är inhägnat med fult stängsel är 

fruktansvärt slöseri. Bygg trädäck runtomkring. Titta på hur de har gjort med ån i 

Vallastaden i Linköping [se nedan]. 

 

 
Vallastaden i Linköping, Broparken 

 

https://whitearkitekter.com/se/projekt/broparken/
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Frilägg ån som kulverterats. 

 

Landscaping med blomrabatter som en botanisk trädgård längs vid diket. Gör den till något 

riktigt vackert. 

 

 

Skridskoträsket 

Öppenhet och djurliv som gärna ska bevaras, mer änglikt eller mer parklikt. 

 

Förutom på vintern känns detta område outnyttjat och kunde göras mer parklikt och 

tillgängligt. Här går det inte att gå på sommaren. 

 

Ofta översvämning, skapa damm med avrinning till bäck. 

Ängen 

Flera träd! Stekande hett på sommaren och inget som skuggar 

 

Blomsteräng för att främja att humlor och bin kan leva. 

 

Flera träd! Stekande hett på sommaren och inget som skuggar 

 

Blomsteräng för att främja att humlor och bin kan leva. 

Skridskoträsket 

Ängen 
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Café, kiosk eller matservering 

 
 

Tydligt önskemål, lite mer oklart var det bör ligga. 

 

Mysigt café på fältet. Knyter an till de gröna ytorna. Tänker lite likt Stora Skuggan på 

Djurgården. 

 

Öppna restaurang i gamla scoutstugan. 

 

Att trevliga Nälstabadet rustas upp med minigolf och kiosk igen. Kanske en uteservering som 

kan öppnas utåt när badet är stängt. 

 

Det vore roligt med något annat än bara gräs! Jag drömmer om att staden vågade pröva att 

anlägga en naturlig simbassäng. Gärna kombinerad med stadsnära odling/handelsträdgård 

och caféverksamhet. 

Gång och cykelstråk – utveckla stråket längs med diket 

Säkra övergångar, i synnerhet övergångsställen för barn på väg till/från skolan. 

 

Utveckla gångstråket längs ån. Vill kanske ha känslan både av asfalterad gång för t.ex. 

cyklar, men även av barmark för naturkänslan. Diket rensas och ser trevligt ut. Fler bänkar 

utmed diket, gärna ett fik någonstans utmed vägen. 

 

Det är ert utmärkt läge att bygga ett pendlingsstråk för cyklister längs Nälstaån in mot 

Stockholm city. Nuvarande pendlingsstråk in till stan ligger dikt an några av de vägar som 

har sämst luft och tråkig miljö. Ett stråk längs ån mot Bromma flygplats och vidare skulle 

förbättra attraktivitet för cykelpendling. 

 

Bättre gång- och cykelväg saknas här [skogspartiet i söder]. Den som finns korsas av så 

mycket rötter och behöver göras om. 

 

Gångvägen är bra som den är, men det är för mycket motordrivna fordon på den. Det gäller 

både sådana som inte får köra där (mopeder, crosscyklar etc.) och sådana som får köra där 

(elcyklar, elsparkcyklar etc.) eftersom de ofta inte visar tillräcklig hänsyn till gående. 

• Scoutstugan 
• Nälsta gård 
• På fältet (jfr Stora skuggan) 
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Lek och vattenlek 

Renovera och bygg ut badet. Anlägg en plaskdamm intill. 

 

Ser aldrig någon leka här, bara tonåringar som hänger. Bra om det var en lekplats som 

bjuder in till gemensam energi. Typ som den nedanför Vanadisbadet. 

 

Gärna nära gymmet så att barnen kan leka medan föräldrarna tränar. 

 

Att tältet tas bort så man kan simma utomhus igen. Tältet är fruktansvärt fult och jag skulle 

aldrig simma där. När det var öppen bassäng, simmade jag på sommarmorgnarna innan 

jobbet. 

 

Gillar hela naturområdet och vill inte ha det för tillrättalagt. Saknar dock utebassängen vi 

hade tidigare. 

 

Så ofantligt trist men att det inte finns ett fräscht bad, utan två slitna barnpooler, ingen 

möjlighet att köpa glass eller fika. Minigolf är sedan länge helt obrukbar. [---] Erbjud ett fint 

vattenområd med lek och fika möjligheter. Miljön mår bättre av att alla inte måste ta sig till 

Solna för att bada i pool. Har man pool nära är sommarlovet räddat. 

Bollspel 

Beachvolley, padel eller basket, gärna i närhet av fotbollsplanen. För spontan aktivitet och för 

arrangerade aktiviteter. 

 

Jag tycker fälten är perfekta som det är just för att det mest är grönt. Eventuellt någon lite 

lekpark alt möjlighet för bollek vore bra, t.ex. basketkorgar. Vill inte att det ska bli för mkt 

kommersiellt utan vi behöver de gröna ytorna då vi som bor här har mkt långt till öppna ytor. 

Motionsspår 

Skogspartierna bör ha möjlighet att springa runt, gärna med elljusspår. 

 

Saknar ett fullständigt motionsspår. Finns ett gammalt halvt spår i dagsläget bara. 

 

Elljusspår genom skogsområdet runt hela Vällingbyhöjden. Detta vore bra för motionärer 

men även trygghetsskapande med ljus och folk i rörelse i skogen kvällstid. 

Annan önskvärd sportaktivitet 

• Skatepark 

• Preparerade skidspår 

• Spolad isbana 

• Löparspår med bark eller grus 

• Utomhusbad 

 

Jag saknar iordninggjorda skidspår. Idag ärva många som spontan-åker i egna skidspår, men 

det blir inte så bra kvalitet. Dessutom måste man korsa många små grusade gångbanor med 

skidorna. 
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Ett löparspår som går runt, nu är det mest spår i skogen där som bara tar slut mitt i. Skulle 

behövas något litet spår som man kan ta ett eller ett par varv. 

Umgänge och utegym  

Bland saker som saknas är det fler idrotts- och fritidsaktiviteter och platser för umgänge. 

Grillplats 

På det öppna fältet eller i närheten av gym eller lekplatser, så att man kan aktivera sig i väntan 

på maten. 

 

Bra med grillplats där barnen kan leka i närheten. 

 

 

 
 

Det finns en känsla av Central Park eller Hyde Park när man rör sig runt Nälsta ängar eller 

går tvärs över gräsytorna. Det finns stora ytor att röra sig på. Många som går, springer, 

cyklar, går med sin hund. Barn på väg till skolan. Folk som tränar på utegymmet, spelar 

tennis eller fotboll. Helheten skapar en väldigt fin och värdefull atmosfär. 
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