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Processen för fokusområdena  

Med information från den digitala dialogen och andra utredningar
som gjordes under våren 2017 har fem fokusområden tagits fram. 
Planeringen syft ar till att  skapa en god utvecklingspotential i områ-
dena: stärka grönområden, skapa tryggare gaturum, stärka de 
befi ntliga centrumen och tillskapa nya bostäder.

Därför planeras nya bostäder i Hagsätra och Rågsved 
Stockholms stad har som mål att  bygga 140 000 nya bostäder fram till 2030. För att  klara den utmaningen 
behöver staden bli tätareoch olika stadsdelar behöver kopplas samman på ett  naturligt sätt . 
Hagsätra och Rågsved blir en del av denna framtida förtätning.
Båda områdena är lätt tillgängliga med kollektivtrafi k, framför allt via tunnelbanan. Genom ge fl er möjlighet 
att  bo i området skapas möjligheter till utveckling i Hagsätra Rågsved. Gröna kopplingar och parker kan utvecklas. 
Skolorna får ett  större elevunderlag. Vägar och cykelstråk kan förbätt ras och göras tryggare. 
Handel, service och kultur får förutsätt ningar att  växa och bli en del av det dagliga livet på platsen.

För Hagsätra och Rågsved planeras 3000 nya bostäder fram till år 2030. 
Intresset för att  bygga i området är stort och enligt stadens modell blir det en 
blandning av bostadsrätt er och hyresrätt er.

Nu vill staden veta vad du tycker om fokusområdena och om hur det blir med ny bebyggelse och utveckling i Hagsätra Rågsved. 
Eft ersom fokusområdet Hagsätra centrum och Ormkärr ligger först i planeringen kan ni särskilt skicka in dina synpunker för det 
fokusområdet. Din synpunkt utgör viktig information när planeringsarbetet fortsätt er. 

Hagsätra och Rågsved
Analys av offentliga rum
Maj 2017 
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Mars 2017 

Hagsätra Rågsved 

Bullerutredning 
Mars 2017 

Hagsätra Rågsved  
Bästa platsen! - Digital dialog
Mars 2017

Dagvatten - skyfallsanalys
Mars 2017

Hagsätra Rågsved

Hagsätra och Rågsved
Kulturmiljöanalys
Mars 2017
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Mars 2017 

Hagsätra Rågsved 

Riskutredning 
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Områden där Hagsätra- och Rågsvedsborna ser 
möjligheter för nya bostäder enligt resultatet från den digitala dialogen.  

Framtaget förslag till fokusområden   

September 2016 - projektstart 
Fokus Hagsätra Rågsved 

November 2016 - januari 2017 
Digital dialog -Bästa platsen 

Våren 2018, detaljplanearbetet 
Hagsätra centrum och Ormkärr påbörjas 

Våren 2019, samråd för detaljplaner 
Hagsätra centrum och Ormkärr. Här kommer det 
fi nnas möjlighet att  lämna in synpunkter på 
detaljplanerna! 

2020-21, antagna detaljplaner och byggstart 
för bostäder i Hagsätra centrum och Ormkärr 

Mars 2017
Utredningar klara 

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

Alla rapporter som fi nns framtagna 
kan laddas ned från stadens 
hemsida: 
stockholm.se/hagsatraragsved
 

Juni 2017 
Politiskt beslut om fokusområden för
Hagsätra och Rågsved

Alla fokusområden påbörjas inte samtidigt 
Många ny bostäder och större förändringar tar tid, i projekt Fokus Hagsätra Rågsved påbörjas inte alla 
fokusområden samtidigt. Det fi nns fördelar med att  låta några av fokusområdena vänta några år. Inför 
starten av respektive fokusområde kommer det hållas dialog med medborgarna och det kommer ges 
tillfälle att  lämna synpunkter då. 
Enligt den preliminära tidplanen ser ordningen för utvecklingen av fokusområdena ut så här:

 1.   Hagsätra centrum Ormkärr 

 2.   Rågsvedsvägen 

 3.   Hagsätravägen 

 4.   Bjurssätragatan 

 5.   Älvsjöbadet 

Just det område där du bor kan därför komma att  förändras först om några år. 


