
Vuxna 
- med barn över 15/utan barn

Sammanställning workshop - Bygg ditt Fagersjö



Beskriv Fagersjö med 3 ord

Lugn, naturen, hemma

Natur, lugn, tryggt

Hemma, trygghet, dåliga 
kommunikationer

Hemma, rast, trygghet

Trygghet, frihet, naturen



Vi gillar vår sjö!

Positiva och negativa platser

Den enda döda 
fläcken i Fagersjö är 
kring basketplanen

Korsningen vid 
järnvägen är 

otrygg



Positiva och negativa platser
Positiva

• När jag bodde på söder ville jag ha butiker och restauranger etc. i närheten 
men här i Fagersjö vill jag ha det lugnt. 

• Jag (kvinna) känner mig jättesäker och trygg här. 

Magelungen

• Vi har kämpat så länge för att Magelungen ska bli möjlig att bada i igen! VI har 
fått så många löften men inget händer

• Vi gillar vår sjö!

Skog och natur

• Vi vill behålla grönskan – naturen är en viktig del av Fagersjö

• Fagersjöslingan är bra, bevaras!

• Fagersjöskogen väldigt viktig att bevara 

• Jag bor i Fagersjö på grund av naturen

• Fagersjöskogen är fantastisk. Inget hörs. Det är vår trollskog. Den är nog 
biotoprik. 

• Ekodukter vore en bra idé

Gångvägar

• Gångvägen till Farsta är världens mysigaste promenad

• Gångvägarna är bra!

Bostäder

• Det har funkat jättebra med våra modulbostäder där invandrarna bor – det 
smälter bra ihop med oss alla

• Det är inga problem med flyktingförläggningen vid lidl

Måsen

• Parken Måsen uppskattas. 

• Måsen är jättebra. Jag går dit med mina barnbarn varje vecka. 

Pizzeriorna

• Pizzerian vid skolan är en bra samlingspunkt

• Pizzerian vid Maglungsvägen har mycket fler gäster än pizzerian i nya huset 
eftersom den syns. Den i nya huset fungerar mer som en lokal pizzeria. 

Fagersjö

• Fagersjö – en förort till Farsta.

• Det brukar sägas att Fagersjö är en tunnelbaneförort utan tunnelbana

Negativa

Kommunikationer

• Vi vill ha bättre kommunikationer

Korsningar och trafik

• Korsningen vid järnvägen är otrygg

• Trafikolyckor i korsningen längst till väst

• Havsörnsvägen för stor och bred, uppmanar till fortkörning

• Linjer på Havsörnsvägen sänker inte hastigheter

Parkering

• Det är bilar överallt! Inte bra. 

• Parkeringen vid Lidl känns också otrygg. Stor ödslig parkering med få bilar som hg eller besökare inte får använda. Sker mycket brott 
där.

• Området kring Lidl är inte bra. Det är en onödigt stor parkering. Det är inte belyst. Den skulle kunna nyttjas bättre. Det händer en 
massa konstiga saker där, t.ex. knarkförsäljning. 

• Många parkerar på gratisparkeringarna istället för på de platser som hör ihop med lgh och kostar. 

Fagersjö

• Portar till en stadsdel ska kännas som en entré för att vara positivt. Så känns det inte idag. Det måste finnas välkomnande portar till 
Fagersjö.

• Området är mörkt men vi bor ju i skogen så det är inte konstigt. 

• Den enda döda fläcken i Fagersjö är kring basketplanen

• Ungdomarna rör sig kring punkthusen och Ejdervägen. Inte så mycket vid Gräsandsvägen. 

• Ejdervägens slut, ”kroken” Är helt meningslös: Leder ingenstans och marken där är helt outnyttjad

• ”Konsumbacken” (ner till Mötesplats Fagersjö) är för stor och för bred.

• Hundrastgården är överfull av bajs. Det luktar illa där. 

Otrygghet

• Jag (man) känner mig trygg men jag måste åka och möta upp vänner i Högdalen för att de tycker att det är otryggt att åka hit själva. 

• Jag (man) känner mig trygg men jag känner folk som inte vågar gå ner till Lidl själva när det blivit mörkt. Jag brukar följa med dem. 

• Det är något vid Gångvägen vid Lidl som ger en otrygg känsla. Jag kan inte säga riktigt vad det är

• Trimmade moppar på gångvägen i centrala Fagersjö

• Basketplanen är en plats för stulna mopeddelar och droghandel. En otrygg plats.

• Igenvuxen backe bakom bensinmacken är otrygg



Saknas/önskas i Fagersjö Akuthållplats- när 
bussarna inte kan 
stanna i backen på 

vintern

Butik med all 
världens mat

Ett fint centrum som är belyst 
med café, restaurang. Gärna 

en ICA. Ett bra centrum är 
viktigt för intrycket. Handlar i 
Högdalen idag. Det tar ca 20-

25 minuter att gå.



Saknas/önskas i Fagersjö

• Bygg centrum vid Lidl och pizzerian nere vid 
infarten till Fagersjö

• Pendeltågsstation!
• Kiosk!
• Gör något år Havsörnsvägen – den är bred och 

byggd på 60-talet då bilen var i centrum. Bilister 
kör alldeles för fort på denna väg. Farlig och tryggt 
att promenera eller cykla. Ingen tydlig indelning.

• Under sommarhalvåret borde man driva 
vandrarhem i Skolan så att platsen runt skolan och 
ner till vattnet blev mer nyttjad

• Badplats och skäligt vatten. Sjön har ett dubbelt 
syfte: För människorna som bad och rekreation 
samt för djuren och fågelskådarna.

• Jobba på ”portarna” in till Fagersjö. Västerifrån via 
Magelungsvägen åker man igenom ett grustag 
innan man kommer in till Fagersjö. Fagersjövägen 
från Hökarängen är en mycket osäker vägkorsning 
och tågkorsning. Infarten närmast Fasta från 
Magelungsvägen in på Havsörnsvägen utgörs av 
två gigantiska parkeringar. Här finns massa 
potential

• Ett centrum med småbutiker - inget Farsta 
centrum

• Vårdcentral
• Fotvård önskas
• Det finns otroligt många hundar i Fagersjö men 

inget hunddagis

• Lekplatsen som ligger otillgängligt vid Havsörnsvägen 
borde flyttas upp mot slänten där det känns säkrare 
med höjdskillnaden att låta barnen leka.

• Fixa Magelungen på riktigt

• Trappa i backen till bussarna

• Affärer med längre öppettider

• Gångbro över till skogen

• Ekodukter för djuren som vandrar från syd till nord

• Butik med ”All världens mat”

• Flera hyresrätter 1-5 rok

• Parcourpark anpassad för små och stora barn

• Sänk ner parkeringar under jord på gårdarna på 
Ejdervägen

• Vill ha fler bostäder utan att naturen försvinner

• Hanvedenkilen – behåll möjligheten för djur och 
växter att sprida sig. 

• Förr fungerade tvättstugan i centrum som en naturlig 
mötesplats. Nu finns ingen sådan längre. Det behövs! 
Nu har man inte koll på vilka som bor här längre. 

• Ett fint centrum som är belyst med café, restaurang. 
Gärna en ICA. Ett bra centrum är viktigt för intrycket. 
Handlar i Högdalen idag. Det tar ca 20-25 minuter att 
gå.

• Det är också mer upplyst vid Älvsjö Torg. Där har 
man verkligen lyckats med förändringen.

• Papperskorgar saknas i området
• Kiosk – postutlämning
• Saknar ett utlämningsställe för paket. Och ett 

ställe att köpa SL-kort. Gärna en kiosk som också 
erbjuder spel och ATG.

• Bättre kommunikationer alla tider på dygnet, inte 
bara rusningstid samt liten pensionärsbuss

• En ”akuthållplats” behövs vid Maglungsvägen
som kan fungera när det är halt och bussen inte 
kan köra in i Fagersjö

• Samlingspunkt saknas
• 49:ans gångväg bör vara kvar som den är.
• Ni får inte ta bort något från oss i Fagersjö utan 

att ge tillbaka. Det har hänt många gånger under 
åren och vi som bor här får alltid betala ett pris.

• Gör om Magelungsvägen till lokalgata
• Lokaltrafik
• Restaurera sjön med fik, bad, naturupplevelser 

etc.
• Bättre ungdomsverksamhet
• Behåll gröna kilar, bilda ekopark syd med 

Magelungen och skogen bevarade
• Man får inte proppa igen



Arbeta i Fagersjö och resmönster

• Skapa en universitetsannex/ filial till KTH eller Stockholms Universitet mellan 
Snösätra och Fagersjö. Inriktning miljö/natur

• Restauranger – jag vill öppna en med veganskt tema

• Café

• Hunddagis och bättre rastgårdar

• Kiosker

• Jag vill ha restid till jobbet, vill inte jobba i Fagersjö

• Jag vill jobba i Fagersjö men kan inte det idag

• Jag vill gärna jobba på restaurang. Vill öppna en bra vegansk restaurang

• Starta en restaurangskola

• Öppna en matbutik med fokus på kvalité inte bara billig mat

• En nischad restaurang kan locka till sig personer från andra platser, större 
upptagningsområde

• Vi behöver ett postombud i Fagersjö för att kunna hämta ut paket. 

• Låga hyror i vissa lokaler kan möjliggöra för aktiviteter som inte kan betala lika 
mycket

• Finns ingen fungerande mötesplats, mötesplats Fagersjö används inte som det var 
tänkt

• En butik med all världens mat skulle vara väldigt bra i Fagersjö, ha den i närheten 
av en plats där många passerar

• Fotvård

Jag vill öppna 
en restaurang 
med veganskt

tema

Skapa en 
filial till KTH, 

inriktning 
miljö



Viktigast i Fagersjö

Kollektivtrafik

Grönska

Bevara 
Fagersjöskogen i sin 

helhet



Bygga Fagersjö

• Det får gärna byggas mer men det måste göras med respekt för Naturen och i harmoni 
med befintlig bebyggelse. 

• Centrum får gärna skapas kring Lidl, Pizzerian och Macken

• 1000 bostäder känns mycket

• Bygg någon centrumvariant längs Magelungsvägen

• Parkeringsproblem redan i dagsläget, det är viktigt att bygga in parkeringsmöjligheter 
för att undvika framtida utökade problem

• Det finns ingen gästparkering

• Problematiskt att det är gratis på gatan och kostar pengar på parkeringarna

• Bygg inte bara lådor, arkitekturen är viktig

• Ta hänsyn till skuggning när man bygger nytt

• Bygg hus på lekplatsen bakom biltvätten

• Fin ekbacke i öst med sittplatser, bygg inte hus just där

• Bygg lite roliga entréhus som är välkomnande när man kommer till Fagersjö

• Lidl´s parkering är slöseri med yta

• Bygg inte mer nya parkeringar.

• Sänk ner parkeringsplatser under jord

• Det måste bli något bra av det nya!

Viktigt att bygga 
arkitektoniskt snyggt, 

inte bara lådor



Slutförslag – vuxna med barn över 15 eller utan barn


