
Vuxna med barn under 15
Sammanställning workshop – Bygg ditt Fagersjö



Positiva och negativa platser
Lidl är bra, men 

parkeringen är inte för 
stor

Jag har fått nya vänner 
i och med asylboendet

Vitsippor och 
blåsippor på 

gångväg ner mot 
vattnet



Positiva och negativa
platser i Fagersjö

Positivt

Platser 

• Förskola bra därför där är det människor som bryr sig om barn

• Jag har fått många nya vänner i och med det nya asylboendet!

• Lidl är bra

• Fotbollsplan och parklek vid vattnet är uppskattat

• Gångvägen till Farsta är mysig på dagtid 

• Parkleken positiv

Stranden och promenad

• Strandpromenaden är viktig

• Stranden är omtyckt men gångvägarna otrygga när det blir mörkt

• Härligt rekreationsområde längs sjön

• Backen mot radhusen är trevlig, vitsippor på våren

• Cykelvägen vid radhusen är trevlig med blåsippor

• Utmed gångvägen ner mot sjön ” här växer blåsippor och vitsippor”

Negativt

Otryggt

• Otryggt vid 3våningshusens parkeringar

• Basketplanen är otrygg, används inte för basket

• Lätt att gömma sig bakom skolan

• Skogsområdet med galler avspärrat mot förskolan känns otryggt

• Vägen Hökarängen saknar på vissa sträckor gångväg och är otrygg. Överfall har skett

Belysning

• Dålig belysning vid skolan

• Trångt i området vid punkthusen framför skolan – dåligt belyst

• Vildandsvägen är kolsvart på vintern

• Krokiga vägen till fritidsgården är onödig och har dålig belysning

• Gångvägen till Farsta är väldigt mörk kvällstid 

• Mörkt på källarna

• Vägen upp mot husen på kullen är mörk och är dåligt upplyst

Bussar och trafik

• Motlut på Havsörnsvägen påverkar busstrafiken vid halka

• Barn kastar sten på bussar vid den centrala busshållplatsen

• Vintertid kan bussar inte stanna i korsningen i väst

• Höga hastigheter på Magelungsvägen

Poliser

• Poliser vid Lidls parkering ”stup i kvarten”

• Mycket poliser uppe på områden på backen

Parkering vid Lidl

• Avlopp luktar vid asylboendet – nu åtgärdat

• Bränder på parkeringen

• Bilar som inte tillhör Lidl och dess kunder är parkerade långa perioder vid Lidl

• P-platserna vid Lidl ”ej en vacker infart till Fagersjö”



Saknas/önskas i Fagersjö
Lokalbussar

Bättre belysning

Större 
hyresrätter



Saknas/önskas i Fagersjö

• Tätare bussturer

• Pendel till Fagersjö

• 30km/h på Havsörnsvägen måste respekteras

• Få håller hastigheten på Havsörnsvägen 

• Ny säker korsning

• Överfarten vid tåget är farlig. Tunnel eller bro 
behövs. 

• Trafikljus vid korsningar på Magelungsvägen 
behövs. 

• Inget knark

• Farthinder utanför skolan

• Rensa sjön och tillflöden

• Studien kring ett nytt bad, inte bra hanterad. 
Rensa sjön

• Förbättra stranden runt hela sjön. Röj upp sly. 

• Rena Magelungen

• Brygga och café vid vattnet

• Utnyttja ängen och gör ett strandbad, rensa 
bort vassen

• Bättre och mer belysning i mörka delar av Fagersjö

• Förbättra parken i förskolan

• Fler bostadsrätter och radhus, mixade boendeformer

• Fler stora hyresrätter 4-5rum

• Bostäder 3-4or

• Seniorbostäder

• Ungdomsbostäder vid Lidl

• Låg bebyggelse nära vattnet, högre bebyggelse mot 
Magelungsvägen

• Blanda bostadsrätter och hyresrätter

• Inga höga hus längs Magelunngens strand, max 4 
våningar

• Minilivs

• Kiosk

• Parkering

• Röj upp Snösätra industriområde. Farligt avfall 
hanteras, utsläpp osv. 

• Bygg bättre förbindelse med Farsta strand och 
Rågsved

• Tunnelbana, pendeltågsstation Fagersjö

• Gästparkering

• Hoppas att Fagersjöskolan kan ha barn upp till 

årskurs 9

• Fler affärer

• Gym

• Fler närpoliser så att det blir mindre bus

• Mer lägenheter

• Ny festlokal i två våningar, inte i källaren

• Vid oförutsedda händelser måste bussen kunna 

stanna någonstans på Magelungsvägen –

extrastation

• Centrum där det var tidigare
• Bygg utmed Magelungens strand inkl. service ex. 

restauranger

• Förskola

• Saknas ett ställe där ungdomar kan vara

• ”Kan man inte gräva ner pendeltåget?”



Arbetsplatser och resmönster
• Gästparkering

• Hoppas att Fagersjöskolan kan ha barn upp till årskurs 9

• Fler affärer

• Gym

• Fler närpoliser så att det blir mindre bus

• Mer lägenheter

• Ny festlokal i två våningar, inte i källaren

• Vid oförutsedda händelser måste bussen kunna stanna 

någonstans på Magelungsvägen – extrastation

• Centrum där det var tidigare

• Bygg utmed Magelungens strand inkl. service ex. restauranger

• Förskola

• Saknas ett ställe där ungdomar kan vara

• ”Kan man inte gräva ner pendeltåget?”



Fagersjö med 3 ord

• Litet och personligt, förbättringspotential, näta till natur

• Isolerat, trist, tråkigt

• Grönt, tyst, bortglömt, barnvänligt, behöver en upprustning

• Natur, bra dagis, nära till vattnet

• Ghetto jämfört med tidigare

• Grönt/natur, närhet, barnvänligt

• Lätt att gå till andra platser från Fagersjö, polis, natur

• Lugnt, rent, polis

• Polis, ambulans, barn

• Natur, barn, polis

• Grönt område, litet bostadsområde, närheten till vatten

• Natur, polis, barn

• Natur (skog och sjö), avskilt – på gott och ont, lugnt (norra Fagersjö)

• Hem, natur, rekreation/motion

• Natur, isolerat, integrationsutmaning

• Grönområde, mindre ”samhälle”, nära vattnet

• Natur, eget samhälle, riskutsatt



Viktigast i Fagersjö

Bättre kollektivtrafik

Förbättra 
gångstråket längs 

vattnet

Grönska



Bygga Fagersjö

• Försiktigt med Fagersjöskogen men bygg gärna 
utmed Magelungsvägen

• Bygg ovanpå Lidell

• Parkering i garage

• Bygg större hyresrätter 4-5or, många tidigare har 
blivit ombildade

• Bygg 3or runt om i Fagersjö

• Få till ett stråk längs Magelungsvägen genom att 
bygga kring den och sänka hastigheten på vägen

• Fritidsgårdar och förskolor behövs i takt med att 
nya bostäder uppförs

• Bygg radhus ovanpå garagelängorna i 
radhusområdet

• Om man bygger på högdalstoppen får de 
nyinflyttade väldigt fin utsikt över Magelungen



Fin utsikt över 
sjön

Urbant stråk läng 
Magelungsvägen


