
Hagsätra centrum och Ormkärr
Området Hagsätra centrum och Ormkärr är först ut inom 
Fokus Hagsätra Rågsved.
Hagsätra centrum och Ormkärr är det område där nya bostäder kommer först. Här planeras ett  till-
skott  på ca 550 nya bostäder. Med fl er boende tillkommer även andra behov, skolan kan behöva 
växa, förskolor ska planeras in och de grönytor som fi nns behöver stärkas och förbätt ras. 
Fler människor ger på sikt också underlag för förbätt rad service och mer handel. I den digitala diolo-
gen har många visat sin uppskatt ning för Hagsätra centrum som mötesplats men många har också 
pekat ut centrum som en plats där man vill se förbätt ring i utbud och ökad trygghet. 

  
 

  

Föslaget för hur man skulle kunna bygga i Hagsätra centrum Ormkärr är en tidig vision och nu vill staden veta vad du tycker. Du kan 
lämna dina synpunkter idag under dialogen till oss eller ta med dig en blankett  hem som du sedan postar till: 
Stadsbyggnadskontoret
Box 8314, 104 20 Stockholm
eller så skickar du ett  mail till staden, då behöver du ange diarienummet 2016-05329 
adressen är: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
 

  

Nu kan du påverka - kom med dina synpunkter på stadens förslag!

Hagsätra Centrum / 
Ormkärr 

   

Vad är ett  fokusområde? 
Ett  fokusområde är en geografi sk avgränsning inom vilket 
staden ser fördelar med att  samordna det som planeras till en håll-
bar helhet. Det kan handla om att  gång- och cykelbanor och gator 
byggs nära den nya bebyggelsen så att  de blir tryggare och enklare 
att  röra sig utmed. Parker och grönrum kan stärkas så att  de kan 
nytt jas av många människor med olika behov. 
  
 

  

Hagsätra Centrum utvecklas med 
med ökad tygghet i fokus  
Här fi nns också möjlighet till mer 
handel och bostäder 

Bätt re koppling 
till Hagdalen från 
centrum 

Gångstråket mellan Hagsätra 
centrum och Ormkärr utvecklas 
och blir tryggare 

Ormkärrsskolan byggs ut för fl er 
barn 

Parkytorna utökas och
nya aktiviteter tillkommer 

Här föreslås nya bostäder 

Här föreslås nya bostäder 

Här föreslås nya bostäder 

Här föreslås nya bostäder 

Här föreslås nya bostäder 


