
Pensionärer
Sammanställning workshop – Bygg ditt Fagersjö



Positiva och negativa platser i Fagersjö

Vi vill ha grönt 
överallt

Trångt på 
bussen



Positiva och negativa platser i Fagersjö

Positivt

• Rädda skogen: här finns orkidéer, svampar och ett fint elljusspår 

• Sagostigen som barnen har gjort är väldigt fin

• Jag gillar skogen, skogen måste vara kvar

• Vi vill ha grönt överallt

• Vi vill ha natur

• Den stora ängen vid vattnet är väldigt fin

• Strandpromenaden är fin och trevlig 

• Blåsippebacken i centrala Fagersjö är vacker och måste bevaras

Negativt

• Magelungen är i behov av muddring

• Den höga vattennivån i Magelungen gör just nu att man inte kan gå 
längs hela stranden

• Ungdomar åker moped alldeles för snabbt på gångvägen mellan 
trevåningshusen i centrala 

• Fagersjö – platsen blir otrygg

• Otryggt vid de temporära barackerna

• Jag går inte ut när det är mörkt

• Jag vill ha fler affärer, inte bara Lidl

• Trångt på bussen

• Bussarna kommer inte fram på vintern

• Garage vid radhus tar upp fin plats

• Glaskrossen i Högdalen stör/bullrar

• Korsningen vid järnvägen är farlig, barnfamiljer flyttar på grund av den

• Det finns 3 väldigt farliga korsningar i Fagersjö, det behövs trafikljus



Saknas/önskas i Fagersjö

• Blomsteraffär

• Konditori och restaurang

• Busshållplats

• Ekodukt över spåret

• Badplats

• Pendeltåg

• Tätare bussturer

• Bussar med plats för fler barnvagnar/rullatorer

• Koloniland

• Tunnelbana

• Vårdcentral

• Centrumverksamhet vid ”Mötesplats Fagersjö”

• Tågstation i delen av Fagersjö som är nära 
Högdalen

• Gångväg med räcke i branta sluttningar

• Kiosk och post

• Mötesplats för de som inte pratar svenska

• Trappor i sluttningar

• Servicebuss

• Fritidsgård, muddring av vass

• Bättre bussgata

• Kemtvätt

• Låga hus

• Gångväg till mätpinnen sam t p-platser där

• Villor och radhus behövs fler

• Tak-odling och gröna balkonger

• Bra med både bostadsrätter och hyresrätter

Ekodukt över 
spåret

Kiosk och post



Arbetsplatser

• Det finns en tom lokal vid 
Skrakgränd 7

• Höj medelinkomsten i 
Fagersjö – större möjlighet 
att caféer går runt

• Behöver fler personer, 
större massa och köp-
underlag

• Buss 167 behöver gå, även 
dagtid

• Tillförlitliga bussar
• Ta reda på varför textil-

verksamheten stängdes ned



Resvanor

• Finns ej tillräckligt med 
parkering, särskilt för 
besökare

• Buss till Högdalen

• Till Farsta med bil

• Åker väldigt lite med bil men 
har en bil

• Promenerar norr-ut via 
stigen i skogen

• Bättre kollektivtrafik är viktigt

• Promenerar längs vattnet 



Viktigast i Fagersjö

Bättre kollektivtrafik

Koppling till 
Högdalen och 
gångstråk vid 

vattnet

Odling

Mer handel och 
service



Bygga i Fagersjö

• Vill ha fler småhus, inte bara lägenheter

• Flytta Magelungsvägen tätare mot järnvägen i 
nordväst för att kunna bygga bostäder på 
kullen

• Bygg längs Magelungsvägen

• Bygg bort fulheten – bevara skönheten 

• Bygg helst inte i en dal, då får de boende igen 
sol

• Naturligt att bygga ett centrum vid 
Fagersjöskolan

• Vi vill bygga utanför kartan

• Bygg ihop mot Rågsved och Högdalen för att 
förbättra kopplingen

• Känns inte roligt att bo längs Magelungsvägen



Slutförslag pensionärer

Vill bygga vidare mot 
Rågsved, känner mig 
styrd av modellens 

avgränsning

Bygg bort fulheten 
– bevara skönheten 


