
Ungdomar
Sammanställning Workshop – Bygg ditt Fagersjö



Beskriv Fagersjö med 3 ord

Naturnära, lugna vyer, krångligt

Lugnt, hemma, vänskapligt

Gemenskap, hemma, säkerhet

Fotboll, roligt, tryggt

Känns tryggt för det är litet

Familj, mysigt, tryggt

Lugnt, tryggt, isolerat

Fotboll, roligt, tryggt



Platser, positiva och negativa platser idag

Lidl är bra!

Lidl är bra!
Mörkt i Fagersjö –

dålig belysning. 

Fotbollsplanen vid 
skolan är bra!



Positiva och negativa platser idag

Positiva platser
Inomhus
• Pizzerian Myntan har bra mat
• Lidl är bra

Rekreation
• Parken vid skrakgränd är en fin plats med grill
• Gräsplätten vid sjön är bra för picknick

Fotboll
• Fotbollsplanen (konstgräs) är en bra plats men underhålls inte på 

vintern och är lite öde
• Fotbollsplanen vid skolan är bra

Utomhus
• Bantningsbacken är bra
• Ejdervägen bra yta

Skolan
• Fagersjöskolan är bra med borde ligga mitt i Fagersjö så att alla har 

nära

Negativa platser
Mörkt
• Mörkt i Fagersjö – dålig belysning
• Gångvägen vid Magelungens strand är läskig. Smutsigt och skräpigt. 
• Mörkt och obehagligt på andra sidan järnvägskorsningen
• Inga lampor på stigen till Lidl
• Läskigt att gå hem från skolan på kvällen, mörkt
• Fagersjö behöver fler och bättre lampor
• Vägen vid basketplanen är mörk. Otrygg plats. 
• Gångvägen från Lidl till sjön är mörk och smutsig
• Skolgården är alldeles för mörk, behöver kvällsbelysning
• Parken vid skrattmåsvägen är mörk och känns otrygg. När vattnet 

stiger går det inte att gå där. 
• Gångstråket vid Ejdervägen/gräsandsvägen - läskig att gå där på 

kvällen 
• Det är mörkt vid vattnet

Otryggt
• Skrattmåsvägen är läskig. Slutet på Fagersjö. 
• Det borde finnas staket vid skogen så att ingen kan hoppa ut därifrån
• Läskigt bland villorna på Vildandsvägen, konstiga bilar

Sjön
• Sjön känns smutsig ej rensad

Kommunikationer
• När det snöat i Stockholm kommer bussarna inte upp för 

Havsörnsvägen och därmed har vi inga busskommunikationer igenom 
Fagersjö. Vi skulle verkligen behöva en till buss linje som stannar på 
Magelungsvägen nere vid Lidl. 



Saknas/önskas i Fagersjö

Teater och 
danslokal

Mer och bättre
belysning

En kiosk som är
öppen dygnet

runt

Sittplatser med 
vindskydd



Saknas/önskas i Fagersjö

• Skolan borde ligga i mitten! Så att det är lika långt för alla. Skolan ska 
inte bort men mer lampor behövs!

• Gör en trappa eller belyst gångväg mellan busshållplatsen och 
Gräsandsvägen. En genväg idag som används av många men svår att 
gå.

• Mer och bättre belysning i hela Fagersjö!
• Förbättrad park, ny utrustning för parken
• Dörrknapp för att öppna portdörrar (för funktionshindrade etc.)
• Kiosk med längre öppettider
• Centrum
• Sittplatser med vindskydd
• Mer bussar
• Större fotbollsplan
• Bibliotek
• Teater och danslokal
• Ny skola
• Hemköp
• Bättre skyltning och mer lättillgänglig gång genom skogen

• Sushirestaurang
• Tunnelbanestation
• Förbättrad strand och utsiktsplats vid vattnet
• SL-butik för busskort
• Öppen plats med bänkar
• Pendeltågsstation. ”Varför finns det ingen station där idag? Det är 

enkelt att göra en station!”
• Buss mot/via Hökarängen
• Livs 24/7
• Sjön måste förbättras så att man kan bada
• Fotbollsplan i västra Fagersjö
• Vi är på Tuben i Farsta på fritiden
• Bygg en kiosk vid bensinstationen. En kiosk som har öppet sent. 



Arbetsplatser och resmönster

• Det finns inga jobb i Fagersjö – alltså vill vi inte 
jobba här i framtiden

• Skulle behövas lokala och personliga butiker
• Satsa så mycket som möjligt på lokala butiker
• Hantverk
• Höga hus
• Busslinje
• Pendeltågsstation med centrum i närheten
• Vill jobba på kontor, det finns inte kontor i 

Fagersjö
• Radhus med 3 olika butiker i skulle vara bra
• Frisör
• Kulturskolan skulle kunna fungera som en bra 

dragare
• Kulturjobb kan finnas i Fagersjö.
• Lokaler behövs. 
• Fagersjö behöver få bättre rykte. 
• Ett litet centrum räcker bra
• Det finns plats för ett litet centrum längs 

Magelungsvägen



Vad är viktigast?

Grönska

Handel och service

Kollektivtrafik

Bättre kopplingar 
till Hökarängen



Bygga i Fagersjö 
- Resulterade i att bygga bort hela Fagersjöskogen till förmån för att möjliggöra en pendeltågsstation

• Kan man bygga ovanpå andra hus? 

• Vill bygga på höjden i entrén i väst

• Jag vill ha blandad bebyggelse, nu är det uppdelat och segregerat

• Blanda högre och lägre hus

• Centrum med lägenheter vore bra, som i Farsta

• Mer butiker vid Lidl

• Blandade höjder på bostäder bakom Lidl

• Stort centrum mellan skolan och vattnet

• Ett torn vid skolan. Ett stort centrum som Farsta C

• Skybar med sushi på taket på ett av de nya höghusen

• Ta ner alla träd och bygg mer

• Förtäta i första hand bygg bort skogen i andra hand

• Fler nyinflyttade barnfamiljer kommer att behöva fler parker

• Folk vill inte bo nära pendeln

• Ny fotbollsplan för de som flyttar in på andra sidan spåret

• Busslinje – Hökarängen Fagersjö



Slutförslag - ungdomar
Ny fotbollsplan för 
de som flyttar in 
på andra sidan 

spåret

Ta ner alla träd 
och bygg mer

Förtäta i första 
hand bygg bort 
skogen i andra 

hand

Vi vill ha en 
pendeltågsstation


