
Arbetar i Fagersjö
Sammanställning workshop – Bygg ditt Fagersjö



Positiva och negativa platser

Ungdomar tycker 
om Lidl

Otrygga sluttningar

Brist på 
besöksparkering



Positiva och negativa platser

Positivt

Grönt

• Gröna området i sydväst vid 
vattnet är väldigt fint

• Fågelskådning

Ungdomar

• Pizzerian nära fritidsgården är bra 
för äldre ungdomar 

• Ungdomar tycker om Lidl

Utformning

• Entrén till Fagersjö med två hus i 
nordväst är bra

• Punkthusen vid västra infarten är 
fina

• Förskola nära vattnet är fint, unikt 
för Fagersjö

Negativt

Korsningar och trafik

• Havsörnsvägen är högt belastad

• Järnvägskorsningen är dålig 

• Korsningen vid järnvägen är farlig, gör att vissa flyttar 
ifrån Fagersjö

• Belysning

• Dålig belysning i sluttningar

Bostäder

• Det behövs en bättre blandning på upplåtelseformer, 
hyresrätter och bostadsrätter, nu är det en stor andel 
hyresrätter

Grönt

• Gör sedum-tak på parkeringsgaragen vid radhusen

• Tråkig utformning

• Tråkig infart till Lidl – entré till Fagersjö

• Bensinstationen är tråkig

Otryggt
• Sluttningen/gångvägen i centrala Fagersjö är 

otrygg, ungdomar åker moped snabbt där, blir en 
baksida

• Basketplanen är mörk och otrygg
• Skötsel och utnyttjande
• Det gröna området längs Magelungen är dåligt 

skött, kan tas vara på bättre
• Fotbollsplanen vid Lidl utnyttjas inte
• Potential att bygga i ”kroken” på väg ned till 

”Mötesplats Fagersjö”
• Skolan ligger fint, men det är igenväxt mot vattnet
Parkering
• Folk parkerar på gator då det är brist på platser
• Saknas parkering, i synnerhet besöksparkering, vid 

de högsta husen i Fagersjö
• Måsen och parklek är bra, men behöver parkering
Tillgänglighet
• Det finns för få övergångar till skogen
• Använder inte Fagersjöskogen, svårt att ta sig dit
• Bussar endast var 20e minut, barnfamiljer med 

barnvagn kommer inte på bussen
• Skogen på kullen i nordväst är oåtkomlig
• Dålig tillgänglighet i sluttningar, behöver ta 

omvägar om man inte vill gå i branta backar



Saknas/önskas i Fagersjö
Sätt Fagersjö på kartan 

genom kultur eller 
utveckla 

idrottsområdet vid 
Högdalstopparna

Farthinder på 
Havsörnsvägen



Saknas/önskas i Fagersjö

• Det behövs fler aktiviteter för barn och unga

• En ekodukt/planskild korsning som gör att man kan 
promenera till Hökarängen skulle tillföra mycket

• Stadsodling i de centrala delarna där det i dagsläget är en 
gångväg som är otrygg

• Vill ha en butik i mitten av Fagersjö

• Planskild korsning vid järnvägen

• Ekodukter

• Restaurering av sjön

• Extra röjda utblickspunkter över vattnet i Magelungen

• Farthinder på Havsörnsvägen

• Gym och boulebana vid vattnet

• Återuppta tipspromenaden

• Badplats

• Café vid fritidsgården

• Uthyrning av kanoter vid vattnet

• Parkeringsplats vid Lidl är aldrig full

• Båtklubb

• Musik och teater

• Trafiksignaler vid entrén till Fagersjö

• Utveckla Lidl

• Mer folk på gatorna för att skapa trygghet och säkerhet

• Sätt Fagersjö på kartan genom kultur eller utveckla 
idrottsområdet vid Högdalstopparna

• Trygghetsbelysning

• Snabb buss längs Magelungsvägen Älvsjö-Farsta strand



Arbetsplatser i Fagersjö

• En kritisk massa av invånare (10,000)

• Varför flyttade ventilationsfirman Birkert?

• Lokaler för kulturarbetare där det finns 
övernattningsmöjligheter

• Lokaler där folk kan vara alla tider på dygnet

• Billiga hyror för lokaler som behövs; cykelreparatör

• Många cyklar i Fagersjö, cykelbutik/reparatör vore bra

• Det behövs lokaler för ungdomar, både yngre och äldre

• Attrahera de som vill åt/uppskattar naturen: arkitekter etc. 

• Behövs bättre pendlingsmöjligheter

• Utan bil kan man ej klara sig i Fagersjö idag

• Närbuss till Hökarängen

• Kontorshotell för nischade grupper: ex. fågelskådare

• Lidl används av många, även utanför Fagersjö, jobba på 
potentialen vid Lidl-området

• En kulturskola skulle vara bra



Resmönster

• Bil från Farsta till Fagersjö

• Bil från Rågsved till Fagersjö

• Går från Rågsved via kolonilotterna

• Går promenadvägen från Fagersjö till Farsta

• Går mellan Lidl och fritidsgården

• Buss från Farsta

• Cykel från Farsta

• Promenerar runt vid alla fina villor

• Promenerar längs vattnet

• Buss till Högdalen

• Går till Högdalen längs bilvägen, finns ingen 
bättre gångväg

• Dålig korsning vid järnvägen – resulterar i 
att man inte går där



Viktigast i Fagersjö

Parkering

Bättre 
kollektivtrafik

Förbättra 
gångstråket längs 

vattnet



Bebygga Fagersjö

• Gör ett urbant stråk längs Magelungsvägen 

• Bygg stadsmässigt längs Magelungsvägen med allé

• Kan man bygga på befintliga hus?

• Bygg en entré till Fagersjö vid Lidl och biltvätten

• Bygg centrum mer centralt i Fagersjö

• För lite folk i området idag

• Skapa en helhet, sätt inte bara ut hus här och där

• Kanske kan radhusägarna bygga låga hus istället för 
garagelängorna

• Idrotts/aktivitetsområde på högdalstoppen

• Fundera över sambanden för grönområden och gröna kilar 
innan de bebyggs, viktigt att veta vad som behöver bevaras

• Bra att bygga på icke-attraktiv mark längs Magelungsvägen

• Att skogen inte används så frekvent är en kvalité, där finns 
tystnad

• Bevara naturen och gör den mer tillgänglig



Slutresultat – Arbetar i Fagersjö
Snygg entré till 

Fagersjö

Urbant stråk längs 
Magelungsvägen


