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Fokusområde - Älvsjöbadet 
ca 550 -750 nya bostäder och verksamhets-
område utmed Huddingevägen. 

Här planeras en ny entré till Hagsätra, stärkt koppling till stadsdelarna Älvsjö och Örby  
samt nya kopplingar och stärkta ekologiska samband med östra Älvsjöskogen. 

En ny stadsdelspark för Hagsätra ordnas kring Älvsjöbadet och  stärker 
platsens och badets roll som målpunkt både för Hagsätraborna och för boende 
utanför Hagsätra. 

 

Fokusområde - Bjursätragatan
ca 700 nya bostäder utmed Bjursätragata
som blir en stadsgata.  

Bjursätragatan blir ett mer urbant, tryggare stråk och genom ny beyggelse åstadko
lingar till den värdefulla naturmarken och de rekreativa möjligheterna i Rågsveds fr
Här ses Rågdalen som ett särskilt viktigt stråk både för Rågsvedsborna och besökar
kompletteringar kan Rågdalen utvecklas till en stadsdelspark för Rågsved. Inom fok
har en möjlig plats för ny skola studerats.

 

Fokusområde - Hagsätra Centrum Ormkärr
ca 550 nya bostäder samt stärkt centrum.   
Här planeras för att stärka Hagsätra centrum, att vända otrygga baksidor till levande miljöer 
och skapa tryggare kopplingar från centrum till omgivande bebyggelse. I Ormkärr finns möj-
lighet att åstadkomma en tydlig central park och utveckla den populära parklek som finns 
där idag. Ny bebyggelse och ett mer aktivt stråk kan åstadkomma en tydligare koppling 
mellan Hagsätra och Ormkärr.  
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Fokusområde - Rågsvedsvägen 
ca 600 -1000 nya bostäder, Rågsvedvägen 
blir en stadsgata och centrum utvecklas.

Rågsvedsvägen blir en stadsgata som gör kopplingen till Högdalen och Huddinge bättre. 
Här finns möjlighet att ge Rågsved nytt liv och att binda samman norra och södra Rågsved 
genom Rågdalen som utvecklas till stadsdelspark och upp mot Hagdalen. 

Fokusområde - Hagsätravägen
ca 400 nya bostäder utmed Hagsätravägen som 
blir en stadsgata. 

Hagsätravägen utvecklas till ett urbanare, tryggare stråk och förbättrar kopplingen mellan 
Hagsätra och Rågsved. Med ny bebyggelse kan läget bli mer centralt och bidra till att stärka Hag-
sätra IP som målpunkt. Hagsätra IP kan används som motor i utvecklingen av ny 
bebyggelse och kopplas mot Älvsjöbadet och Örby 
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