
id Datum Kön Ålder Synpunkt 

204 2016-11-15 Kvinna 46-65 

Hej, jag bor på Timmerv i Bromma, Timmerfallet. Förstår att staden måste växa, men att göra tätbebyggelse med åttavåningshus kan inte rimligtvis bidra till 
promenadstaden.  
Här finns en fantastisk ek-backe, skogsområde där många promenerar idag. Ni måste nog riva befintliga nio villor, samt hitta något väldigt finurligt sätt att 
komma in i området. Typ flytta tunnelbanan, eller tolvan, alternativt bygga en bro över Ulvsundavägen.   
Undrar också vad som händer med villorna i Stora Mossen, känns faktiskt som ett helt orimligt förslag, vilket vi påtalat vid ett flertal tillfällen. Och särskilt 
för oss boende i området, hur tänker ni där??? Detta är en proteströsterna. 

597 2016-12-01 Man 46-65 

Vid slutbesiktning av byggen, och vid bygglovsärendet av ställen där allmänheten ska ha tillgång, borde anläggningen testas och godkännas av någon som 
använder rullstol och/eller rullator, så att tillgängligheten fungerar i praktiken.  
Idag är det mänga ställen, t.ex. Köpcenter, som uppfyller lagens bokstav, men inte är tillgängliga i praktiken. 

1173 2017-01-08 Kvinna 
Vill ej 
uppge 

diarie nr 2015-156 60 
Protest mot förlängning av Livlandsg och Pommerska g. Tillfart till de nya husen ska ske fr Sockenvägen ej från villaområdet. 

1308 2017-01-10 Kvinna 66+ 

Ang. Utbyggnad av Enskedefältet vid Bägersta byväg. Jag motsätter mig bestämt den planerade utbyggnaden med 34 höghus vid Bägersta byväg och 
borttagande av den gamla granhäcken! Ett hemskt exempel på okänsligt och miljöskadligt bebyggande som förstör den gamla kulturen med småhus och 
trädgårdsstad som bevarats sen 1930talet. En ökad genomfartstrafik genom det idylliska småstugeområdet medför buller, avgaser och bekymmer för våra 
barn som nu kan röra sig fritt i hela området! 
Hela Årstafältet står i stort sett tomt och utnyttjas inte mycket bortsett från koloniområdet! Jag förstår att behovet av bostäder är enormt men välj då 
platser som inte inkräktar SÅ mycket på befintlig bebyggelse! 
Jag protesterar bestämt mot den okänsliga exploatering som nu planläggs. 

1340 2017-01-10 Kvinna 46-65 

Avseende ev förändring av Timmerfallet i Bromma/Alvik/Stora Mossen 
Timmerfallet är som det låter, dvs brant med höga stup på vissa delar ovanför Timmervägen. Att bebygga en så brant skogsslänt innebär stora 
konsekvenser för de som bor nedanför i form av: 
-Förlust av solljus. ev husskroppar kommer att skymma solen vintertid för de boende på Timmervägen 
-Miljöpåverkan. Den nuvarande skogen suger upp regnvatten och håller jorden på plats när det regnar kraftigt. Den bidrar till den biologiska mångfalden 
och sörjer för en god luftmiljö. 
-Rekreation. Skogen är en allmän plats till glädje för alla. Både människor och djur. 
Jag protesterar därför mot planerna att ev bebygga Timmerfallet 

100 2016-11-12 Man 18-25 

Hej 
Jag tycker att Apple butiken som tänktes bygga vid  
Kungsträdgården passar inte Stockholm . Platsen är en av de få allmäna platsen som Stockholm city har att erbjuda för avkoppling i en naturlig miljö. Och en 
stor butik skulle störa den atmosfären. 

114 2016-11-13 Kvinna 26-45 Feg. Marknaden är het. Använd er kraft! Tuffa er. Kräv.  

228 2016-11-16 Kvinna 18-25 

Jag bor i Älvsjö prästgårdsgränd. Jag känner mig otryggt pga kriminaliteten i Älvsjö. Ungdomarna kan vara hotfulla. Polisen verkar känna till men verkar inte 
klara av att lösa eländet. Dessa ungdomar brukar vara i "sjukhusgården/ parken".  Det behövs mera civilpoliser i området för att lösa problemet innan det är 
sent som i Järva. För att skapa trygghet i området behöver staden och polisen samarbeta och mer belysning i området. Jag har en känsla av att fritidsgården 
femteelemnten vid vårdcentralen verkar vara deras samlingplats för droger osv. Vi i området är oroliga över att de lockar våra barn. Hjälp hjälp hjälp oss!!!! 
Vi känner oss otrygga.  

231 2016-11-16 Kvinna 26-45 

Jag tycker inte om förtätningen av villaområdena i Herrängen, Långsjön. Befintligt hus rivs och ersätts med två tvåfamiljshus, vilket resulterar i minst fyra 
bilar (1 bil per hushåll) eller om man har otur åtta bilar (2bilar per hushåll), mot tidigare 1-2 bil tillhörande den ursprungliga fastigheten. Detta leder till ökad 
trafik på våra trånga smågator. Detta utgör en trafikfara för tex barnen. Skolorna propagerar för att barnen ska gå till skolan istället för att bli skjutsade av 
föräldrarna. Många föräldrar vågar inte låta barnen gå till skolan pga ökad trafik. Gör om stadsplanen så att Herrängen, Långsjön inte räknas som "gles 
stadsbebyggelse" utan klassas som det villaområde det är.  
Det är inte heller någon bra idé att bebygga grönområdena i de redan bebyggda bostadsområdena. Vi har en växande fetmaepidemi i samhället (jag är 
distriktsläkare, så jag vet vad jag talar om), så våra närliggande grönområden behövs för att främja såväl spontana som planerade fysiska aktiviteter.  
Utvidga staden istället utåt, inte förtäta. Bygg istället nya villaområden i stadens periferi! 

232 2016-11-16 Kvinna 26-45 

Jag tycker inte om förtätningen av villaområdena i Herrängen, Långsjön. Befintligt hus rivs och ersätts med två tvåfamiljshus, vilket resulterar i minst fyra 
bilar (1 bil per hushåll) eller om man har otur åtta bilar (2bilar per hushåll), mot tidigare 1-2 bil tillhörande den ursprungliga fastigheten. Detta leder till ökad 
trafik på våra trånga smågator. Detta utgör en trafikfara för tex barnen. Skolorna propagerar för att barnen ska gå till skolan istället för att bli skjutsade av 
föräldrarna. Många föräldrar vågar inte låta barnen gå till skolan pga ökad trafik. Gör om stadsplanen så att Herrängen, Långsjön inte räknas som "gles 
stadsbebyggelse" utan klassas som det villaområde det är.  
Det är inte heller någon bra idé att bebygga grönområdena i de redan bebyggda bostadsområdena. Vi har en växande fetmaepidemi i samhället (jag är 
distriktsläkare, så jag vet vad jag talar om), så våra närliggande grönområden behövs för att främja såväl spontana som planerade fysiska aktiviteter.  
Utvidga staden istället utåt, inte förtäta. Bygg istället nya villaområden i stadens periferi! 

257 2016-11-17 Kvinna 46-65 

Innerstaden ska flytta ut?!?... Så utomordentligt dumt.  
Timmerfallet med omnejd bör lämnas orört. Det är ett mycket uppsakttat rekreationsområde mitt i stadsbullret. Dessutom är det från början en gammal 
ekbacke, med mestadels gamla ekar och är mycket rikt på djurliv. Rödhättad hackspett, nötskrikan och fladdermus har sin naturliga vistelse där. Det finns 
snart inga naturliga gröna områden som lämnas ifred från exploatering. Skärpning om man vill bevar Stockholm och dess charm. 
Är detta en miljövänlig politik, MP? 

288 2016-11-17 Man 18-25 

Älvsjö Station har mycket dåliga kommunikationer för fots och cykel då alla som går tvingas upp på cykelvägarna pga skyltar sitter i gångvägen , dålig 
snöröjning och vingliga vägar.  

292 2016-11-17 Kvinna 66+ Förtätningen kommer att döda staden, sociala problem blir övermäktiga, kolla T centralen en eftermiddag, så kan inte människors leva, Berit Johannesson 

293 2016-11-17 Man 0-17 Jag tycker att det är dåligt för att dom förstör så mycket natur 

298 2016-11-17 Man 46-65 

Orimligt låga parkeringstal. 
 
Gör om Älvsjövägen till tunnel förbi Älvsjö centrum. 

299 2016-11-17 Man 46-65 Saknas en plan för att utveckla Älvsjö centrum med affärer, restauranger etc. 

302 2016-11-17 Kvinna 26-45 

Det saknas infrastruktur och det saknas idrottshallar i massor och annat som kan aktivera barn och ungdomar samt vuxna. Har flera förslag och idéer för 
mitt kringområde om ni intresserade av att få in åsikter och idéer på riktigt. 

303 2016-11-17 Man 66+ Om ni inte stoppar bygget av Förbifarten och stryker Östlig förbindelse för bilar blir det bara löjeväckande att tala om hållbar stadsutveckling 

320 2016-11-18 Kvinna 26-45 

Buss 144 mot Gullmarsplan är proppfull på morron och kväll. Resan ska ta en kvart, men eftersom bussarna är då fulla och det är kö, kan det ta upp till 40 
min i rusning. Bussfil?? Varannan buss via tunneln till Gullmars i ny bussfil i tunneln?? Varför har turtäthet minskat när fler gluttat in till både Örby Slott och 
Stureby där 144 går? 

321 2016-11-18 Kvinna 26-45 

Övergånngsställen på Gripsholmsvägen, vid Sjöängsskolan, så man vågar låta barnen gå själva utan att bli påkörda av alla föräldrar som kör sina barn till 
skolan! Har tjatat om detta sen mitt första barn började där 2008. Inget har hänt! 

353 2016-11-21 Kvinna 46-65 

Sluta att klämma in hus i en redan full stad. Bygg ett nytt miljonprogram västerut. Titta på vilken karta som helst: Dra en tunnelbana (direktlinje till stan) till 
Lovön och Ekerö, bygg 120,000 bostäder där i ett väl planerat nät av nya städer. Bygg en bro till Botkyrka. 
 
Norrut: Begrav E18 motorvägen efter Bergshamra-Stocksunds bron hela vägen fram till Enebyberg. Massor med mark att bygga hyreshus på, (men undvik 
hus framför Danderyds Kyrka). Jättenära till redan existerande tunnelbana. Minst 25,000 lägenheter skulle få plats. Bygg många 1or och 2or för 
äldreboende och studenter. 

357 2016-11-22 Kvinna 18-25 Jag vill veta vad som sker i min kommun. Detta framgår inte i er översiktsplan. Jag har bara fått ta del utav fakta och historia. Mycket missnöjd! 

360 2016-11-22 Kvinna 0-17 Jag tycker inte att Stockholm ska bli för trångt och att det ska finnas mycket parker eftersom att det är Sveriges huvudstad. 

365 2016-11-22 Man 46-65 

Att på något sätt lägga någon bebyggelse längs Lindarängsvägen mellan Sportfältet och södra Gärdet för att binda ihop TV hus området med bebyggelsen 
Sandhamnsgatan -Lindarängsvägen /Värtaområdet vore ett brutalt övergrepp på den fantastiska genomsiktlighet som finns idag över hela Gärdet . Inget 
liknande finns i hela Stockholm . Alla former av bebyggelse i detta område kommer att med alla tänkbara medel att motarbetas . Ingen som idag utnyttjar 
Gärdet både Sportfältet på vintern och sommaren för rekreation och friluftsliv eller Södra Gärdet med dess tillåtande inställning till både hundar och hästar 
är på något sätt betjänta av eller önskar att intrång i denna öppna oas tillåts. Vidarutveckla  gärna Sportfältet för att underlätta och förbättra för sport 
utövare och barn , men stoppa alla former av bebyggelse av bostadshus och/ eller kontor / butiker etc .  
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395 2016-11-23 Annat 26-45 

Stockholm en världsstad för alla? 
 
Om vi vill att Stockholm ska vara en trygg och attraktiv stad att bo och leva i så måste vi alla vara beredda att kompromissa ibland för att det ska fungera 
men ibland så upplever jag att viljan att kompromissa blir mindre och mindre men det kanske bara är jag som inbillar mig, jag vet inte. Det som jag tycker är 
viktigt ar b.l.a Vård skola och omsorg men det som är lika viktigt är vi har tillväxt, jobb och att Stockholm är attraktiv för utlänska investerare så att hjulen 
börjar att snurra igen. Därför att har man ingen kaka så blir det så blir det ju väldigt svårt att dela kakan. Man pratar ofta om hur bra vi har det i Sverige med 
välfärden och allt annat men väldigt sällan om att hur viktigt det är att vi har tillväxt och ekonomi som fungerar tyvärr. 
 
Här är mina förslag på hur Stockholm ska förändras (utan inbördes ordning) 
1. Bygg ihop förorterna med Stockholm så mycket som det  bara går 
2. Satsa på dem viktigaste miljöfrågorna och inte så mycket spel för galleriet. 
3. Bygg bostäder på platser som kanske inte alltid är dem mest attraktiva ställena.                                          4. Bygg ut kollektivtrafiken så mycket som det går. 
(tvärbanan bra initiativ)                                                    5. Satsa på både ekonomisk tillväxt och upplevelser och stora evenemang.( Vattenfestivalen var ett 
både roligt och spännande med fyrverkerier men som tyvärr fick ett allt för snabbt slut)   
6. Spännande arkitektur t.ex Globen, stadshuset, en skyskrapa bara för att nämna några förslag. 
 
Med vänlig hälsning 

423 2016-11-24 Man 26-45 

Hej, 
Jag tycker det är synd att planen inte behandlar problemet med alla villor. Det är så sjukt ineffektiva i sin markanvändning. På 1000 kvm mark bor en familj. 
Sex sådana tomter och det finns plats för en Folksamskrapa. Låt oss breda ut ett nytt Södra stationsområde i Enskede och förvandla Ålsten till Masthugget. 
På så sätt förtatas staden och det finns en reell chans att åtgärda några av Sveriges mest segregerade områden. Kolla på kartan som följer med 
samrådsunderlaget. I den allra största delen av villaförorterna föreslås inga större förändringar. Och det är där de stora förändringarna krävs. 

491 2016-11-26 Man 66+ 

Jag är emot dragningen av spårvägen till Ropsten i framtiden då det innebär allvarligt slitage på intilliggande byggnader samt ökande avgaser. Detta t.ex. vid 
rondellen vid Djurgårdsbron där bil trafik skulle inskränkas med medföljande köer, trafikljus och därmed avgaserna. 
 
Sänk skatten på etanol! Kör sen länge på etanol som inte är lönsamt. Svårt att förstå att ett miljö parti är med i Regeringen! 

494 2016-11-26 Annat 46-65 

Självklart ska Stockholm bli och vara miljösmart men jag är emot många av era förslag, jag har läst att ni tänker tillåta att det byggs lägenheter på 
innergårdar det är för mig helt oacceptabelt. Sådana bygglov ska staden inte bevilja. Vad det gäller Norra Djurgårdsstaden kommer det att byggas för tätt så 
vi som har tränat kommer inte att få plats att utöva idrott. Vidare är jag orolig att fina grönområden försvinner till förmån för bostäder kontor och butiker. 
Är riktigt upprörd över hur Stockholms stad både renhållning och snöröjning. Hur miljösmart är det att lägga ut ett enligt EU förbjudet råttgift runt och kring 
Karlaplan? Och hur miljösmart är det att ha äldreboenden som Dianagården och ha boenden som tar mat med långa transportsträckor? Potatis förkokt från 
Tyskland Polen eller Danmark serveras våra gamla på stadens boenden! Är detta miljösmart för er? Absolut inte för mig! 

681 2016-12-04 Man 18-25 

Hej, tycker det är förskräckligt hur ni planerar att riva bagisskogen för att bygga nya bostäder. Bagisskogen tillför en massa naturvärden som kan komma att 
försvinna. Bagarmossen och skarpnäck är redan tättbebyggda områden och skogen är livsviktig för oss. När alla era planer ligger på att endast bygga ut 
förorter och inte villaområden så ställer man sig frågan hur har ni tänkt? Man förstår att ni politiker planerar mer byggen i de områdena ni själva inte bor i. 
För att inte öka segregationen och förlora mer av ert förtroende än vad ni redan gjort borde ni jämna ut byggena mer över Stockholm och bevara 
grönområden som är livsviktiga för oss som bor här. Det finns en anledning i dagens Sverige värför missnöjes partier som SD röstas fram och blir starkare. 
Tänk om och hör rätt om ni vill ha fortsatt förtroende. 

704 2016-12-06 Kvinna 46-65 

Dom hus som planeras att byggas på Nykroppagatan på parkeringen och gräsmattan framför nummer 30-34 kommer hamna precis framför våra balkonger 
som nu har fritt mot söder. Ett hus där kommer göra så att vi inte får någon sol alls och stirrar in i ett hus istället! Vansinnig placering anser jag och många 
med mig. 

61 2016-11-10 Man 66+ 

Infrastrukturplanering bör ske steget före byggplaner beslutas. Att projektera och börja bygga hus för att sedan komma på att vägar behöver ändras eller 
byggas nya, förskolor ej planerade etc skapar stora problem och merkostnader. Enkel regel är i princip inga busshållplatser ute i gatan. Det ger större 
framkomlighet och mindre köer och därmed bättre miljö. Mer i detalj lämnas gärna om så önskas. 

99 2016-11-12 Man 0-17 

Bättre kollektivtrafik.  
 
Bra ha nära till skolan.  
 
Bra ha nära till idrottsanläggningar.  

104 2016-11-12 Man 26-45 

För cykelpendling, något som kan ta udden av dagens trafikproblem, kan mer göras; 
Separera cykeltrafik från gångtrafik mer. Fotgängare stor risk för olyckor. Rakare och fler cykelstråk, även där dessa passerar en kommungräns (utopi?). 
Parkeringsmöjligheter, gärna öppet men under tak, i city. Viktigt att kunna cykla hela vägen, dvs inte byta till tunnelbana, tunnelbanan akut full redan idag. 

119 2016-11-13 Kvinna 26-45 Spelar ingen roll då det saknas det mest basala - bostad för alla även utan kapital 

170 2016-11-15 Kvinna 46-65 

Hej 
 
Man bygger inte bort bostadsbristen genom att förtäta och -i mitt tycke - förstöra villaområden.  
 
Bygg skyskrapor på industrimark. 100-tals lägenheter i varje huskropp, det gör skillnad! 
 
Boende i Mälarhöjden 

191 2016-11-15 Man 46-65 

Hej! 
 
Det som bekymrar mig med stadsbyggnad i Stockholm är att man byggt en stad som till stor del består av separerade enklaver, där människor i princip blir 
isolerade från naturliga samband och spontana sociala möten. Staden har byggt in en struktur som som främjar segreation. Detta har sitt ursprung i 
funktionalismens grundtankar som starkt präglat Stockholms utbyggnad sedan 1930-talet, sedan dess har det inte byggts stad i Stockholm, stenstaden blev 
ett skällsord. Detta har visat sig vara ett misstag, då naturliga samband mellan stadens stadsdelar saknas. Detta fortsätter även idag, med stadsdelar som 
Stora Ursvik, Barkabystaden osv, men även Djurgårdsstaden, som några exempel. Dessa är omgärdade av motortrafikleder, vatten och skogspartier som 
effektivt skapar barriärer mellan stadsdelar, både fysiskt men även mentalt. Människor är sociala varelser och vi mår bra av andra människor, mötesplatser. 
Själv bor jag i Hammarby Sjöstad där man i planeringen av stadsdelen närmat sig stenstaden i form att tätare kvarter, byggandet av stråk/alléer som skapar 
samband, lokaler i husens bottenvåningar mot de större stråken, torgbildningar m.m. Man har även blandat funktioner gällande verksamheter, kontor och 
bostäder. Man skulle kunna utveckla detta ännu bättre. Sjöstaden är en fantastisk stadsdel att bo i, men också väldigt segregerad, precis som hela 
innerstaden nu blivit. Den blandade staden (stenstaden) är omtyckt och populär, därav ett högt tryck på bostäder med höga priser. Stockholm bör dra 
lärdom av detta, för just nu bygger staden in en struktur där innerstaden (stenstaden) med dess kvalitéer blir för dem som har råd att betala, resten får vara 
tillfälliga besökare i dessa miljöer. Detta har redan skapat allvarlig segreation, ett vi och dem, och boendet blir också en statussymbol. Så, jag hoppas att 
man tänker mer på detta i hur man bygger staden nu och framåt, en stad för alla. Stockholm måste sluta vara rädd för att bygga stad, göra upp med 
övertygelsen om att de flesta människor vill bo i "hus i park" när det visar sig tydligt att de flesta vill bo i stad. Här kan staden göra mycket i planeringen av 
stadsdelar, men också reglera detta tydligt gentemot byggbolag. Stockholm behöver också lägga vikt vid utformningen av husen. Arkitekturen idag präglas 
bara av nyfunkis, detta är så tråkigt för själen och blir när det massproduceras samma likriktning som miljonprogrammets enformighet. Visst, man börjar 
skönja en uppgång av kvalitén på arkitekturen, men Stockholm ligger långt efter de flesta huvudstäder i Europa när det gäller nivån på arkitektur.  
 
Så, mitt inspel är, sluta planera och bygga enklaver, bygg ihop staden och skapa samband, så minskar vi långsiktigt segreation. Jag brukar tänka på 
Barcelona och Paris som förebilder, 2 av Europas mest tättbebyggda städer, men älskade av sina invånare samt besökare. Att bygga tätt skapar intimitet, 
trygghet och främjar kontakter mellan boende. Detta är att bygga den goda staden. Tack för mig. 

202 2016-11-15 Kvinna 26-45 

Boende i bromma, Olovslund. Vid omgörningen av Brommaplan så vill jag att ni ser över passager över Drottningholmsvägen för gående, cyklister. I 
förslaget nu finns endast en planfri övergång mellan Riksby och Brommaplan. Mitt förslag är att "förlänga" markplanet i utenivå över Drottningholmsvägen 
för att underlätta passage och öka säkerheten för gående samt framkomlighet för bil/busstrafik. Skolbarn, familjer och kollektivtrafikresenärer passerar här 
till och från Kvarnbacksvägen, Spångavägen, Riksby och Brommaplan.  
 
Även området vid Brommaplansrondellen behöver förbättras för gående/cyklister. Plus att det kan snyggas till.... 

203 2016-11-15 Kvinna 26-45 Blir det tunnelbaneingång från Marklandsbacken i detaljplanen för Brommaplan? Det vore bra isf. 
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209 2016-11-16 Man 66+ 

Visst behövs det byggas bostäder, MEN vi behöver även gröna lungor för rekreation.  
För Bromma´s del: det är idag trafikinfarkt i hela området. Vart ska alla nya bilar ta vägen?? Förbifarten kommer göra att Brommaplan blir ännu mer 
igenkorkad. 
Koloniområdena i området är ett härlig avkopplande yta, med mycket fågel och fyrfota djur. Samt härligt att ströva i och se på växtligheten. 
Sabbotera inte för våra kommande generationer. 
Bygg ut t-bana, pendeltåg och snabbspårväg och bygg på ett avstånd av 60 minuters färd från stan, inte förtäta i befintlig bebyggelse. 

216 2016-11-16 Man 26-45 

Mer kvartersstad. Mer varierande höjd på byggnader. Mer stad i staden. Lär av t.ex. Toronto.  
Bättre anpassning till turism. Bättre skyltning.  
Om det ska minskas med antalet bilar så måste det gå att göra mer saker i city -> t.ex. bättre hantering av sopor.  
Det kostar 36 kr att åka från Kastrup till Köpenhamn. Det kostar 110-250 kr att åka mellan Arlanda och Stockholm. Det är pinsamt dyrt om man vill öka 
kollektivtrafik.  

217 2016-11-16 Man 26-45 Använd vattnet och stränderna mer. Till båttrafik, boende, och nöjen. Stockholm har alldeles för lite aktivitet kopplat till vattnet.  

222 2016-11-16 Man 46-65 

Jag bor i Älvsjöbadet och ser att det är område som ligger för sig själv mellan Hagsätra, Älvsjö och Örby. För att göra dessa områden mer hopknutna till 
varandra bör dessa områden integreras med varandra. Mina förslag är: 
1. Gräv ner Huddingevägen från Hagsätra till Älvsjömässan. 
2. Gräv ner Åbyvägen från Toffelbacken för anslutning till Huddingevägen i tunnel. 
3. Ersätt Örbyleden och Magelungsvägen av en gemensam biltunnel mellan Älvsjö och Högdalen. 
4. Se över möjligheten att gräva ner Nynäsbanan från Högdalen till Älvsjö industriområde. 
Skapa broar och tunnlar över stambanan stöd om Älvsjö för cykel- och gångtrafikanter. 
5. Bygg ut tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö för fortsättning till Liljeholmen och Fridhemsplan. 
6. Bygg Tvärbanan syd mellan Älvsjö och Flemingsberg men se till att förlänga den på nya Magelungsavenyn va Högdalen till Hökarängen och Skarpnäck. 
6. Magelungsvägen och Örbyleden bör göras om till stadsaveny med bostäder och torg som omgärdar gatan. Ett stort torg mellan Willys och den nya 
Magelungsvägen. 
Dessa förändringar skapar möjlighet att knyta ihop stadsdelarna och ger utrymme för att skapa många nya bostäder. 
Miljömässigt är Älvsjöskogen på både östra och västra delen viktig att värna. Området runt Älvsjöbadet ska också utvecklas till ett mer etablerat 
rekreationsområde. Där skulle även kunna byggas ett inomhusbad då det saknas i Älvsjös närhet. 
Älvsjö industriområde bör avvecklas till förmån för bostäder.  
Etablera ett stort köpcentrum på östra sidan av stambanan runt Willys. 
Nöjeskvarteren i närheten av Mässan då många som tillfälligt är på besök kan vara intresserade av restauranger, biografer mm. 
Ny skola med både grundskola och gymnasium bör anläggas ungefär där Ingo/McDonalds ligger. 
Då det är mycket i området som är gammal sjöbotten bör det undersökas om det går att anlägga några fågeldammar. 

224 2016-11-16 Man 18-25 

Fixa så det finns rulltrappor som går åt båda hållen vid pendeltågsstationen i Älvsjö. Finns de som har problem att gå i trappor och att behöva köa för att ta 
hissen gör att man kan missa tåget. 

226 2016-11-16 Kvinna 46-65 

Svar i egenskap av privatperson som arbetar i staden: 
I de fyra målen bör den sista punkten om ”En klimatsmart och tålig stad" stå först, då detta är grunden för alla de andra målen. Det bör vara tydligt för alla 
som skall arbeta och tolka ÖP och för att skapa en gemensamt grund. 
Ekosystemtjänster bör belyses på ett betydligt tydligare sätt i ÖP, på kartor och i hållbarhetsbedömning. Enligt regeringsbeslut skall ekosystemtjänster 
integreras i alla beslut: 
 "Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, 
politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt. " 
http://www.miljomal.se/sv/etappmalen/Biologisk-mangfald/ 
Grönytor är stadens gröna kapital och förutsättning för resiliens och ekonomisk hållbarhet. Varför inte visa gröna investeringar och 
”ekosystemtjänstutvecklingsmöjligheter” som balans till stadsutvecklinsgmöjligheter? För lite progressivt för en stads i världklass. Jämför ekologisk 
utvecklingsplan i Upplands Väsby: 
 https://www.upplandsvasby.se/download/18.497bf5e8153f23ec410bf8e2/1461746512080/EkoUtvecklingsplan.pdf 
Titta gärna även på London och deras iTree projekt: http://www.forestry.gov.uk/london-itree 
 "The report demonstrates the enormous value attributed to the benefits that London’s trees provide." 
 
Titta gärna på städer som Vacouver: http://vancouver.ca/green-vancouver/greenest-city-action-plan.aspx 
Styrdokument och tydliga styrmedel och uppföljning i markvärdering, markanvisning, avtal och bygglov behövs färdigställas och användas för att kunna 
uppfylla målen om en effektiv och resilient markanvändning.  
Planer för grönkompensation bör tas fram för den naturmark som omförs till annan markanvändning. 
Grönytefaktor kvartersmark och allmän platsmark - stadens pågående arbete bör färdigställas snarast. För mark med höga gröna värden bör först 
Balanseringsprincipen användas, vilket sker i flera svenska städer, t.ec Lund, Västerås och Helsingborg. 
http://www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo--miljo/Samhallsplanering-klimat-och-miljo/Utredningar-och-rapporter/Balanseringsprincipen/ 
 
Det löpande driftbudgeten för grönytor i respektive stadsdel bör ha en tydlig koppling till grönkompensation, dvs en ökad skötsel för att utveckla och sköta 
grönområden bör kunna vara en grönkompensation, inte bara  eller punktinsatser eller nyanläggning (som sen det inte finns pengar till drift). Medel från 
olika projekt bör kunna tas ur respektive projektbudget och samlas till en större pott som avsätts för kompensation - projektfokus låser möjlighet att göra 
verkningsfulla kompensationsåtgärder på annan plats. 
 
Hur skall de gröna kvaliteterna i stadsutvecklingen utvecklas? Det behövs konkret plan för detta, med uppdatering av stadens biotopkarta och en databas 
för stadens naturvärden, vilken kan följas upp. Mycket stor risk annars att det även fortsatt enbart blir täthet, byggbarhet (och byggherrarnas krav) som styr 
i realiteten. 
 
”Med hänsyn till funktionerna i den gröna infrastrukturen”, Vad konkret innebär detta? Se ovan. 
 
Generellt fattas många gröna kopplingar i kartan stadsutvecklingsmöjligheter, samt tydlighet vad gäller stadens ESBO-områden. 
Hållbarhetsbedömningen är missvisande vad gäller att planen inte förmodas innebära negativa konsekvenser för miljön, samt har svag koppling till 
regeringsbeslut om ekosystemtjänster och resilient markanvändning, även om behovet av styrning och uppföljning lyfts fram. Att större grönområden 
sparas är bra och att reservat skapas likaså (även om det varit på g länge utan att så mkt har hänt), men dessa ytor måste bindas samman i en grön 
infrastruktur, dvs - inte alla mellanliggande grönytor och naturmark mellan bebyggelsen kan fyllas med hus utan att detta påverkar stadens resiliens och 
människors hälsa. Det krävs påtagligt ökad tydlighet och kommunal styrning vid markanvisningar och utveckling av områden. Olika stadsutvecklingsprojekt 
har idag kraftigt skilda ambitionsnivåer. 
 
Man bör införa tydligare kvalitetskrav vad gäller markanvisning som omfattar grönytor - där en lägstanivå skall nås för att markanvisning skall ske. Detta 
sker redan på flera håll, t.ex Sigtuna och Upplands Väsby. I Linköping Vallastaden har man provat att kommunen gör detaljplanen först och markanvisar 
sedan med tydliga kvalitetskrav. 

234 2016-11-16 Man 46-65 

Bygg ut tunnelbana och tvärbanan till Älvsjö. Röjasnö när snöar och bygg ordentligare dagis till barn och inte blir kasserad i baracker  
Sluta at ideologiserar med massor med ismen om framtiden  
Komm till oss prata med folk och blir inte kontorpoliker 
Tack 

235 2016-11-16 Man 26-45 

Förkorta och snabba byggprocessen. Minska antalet överklagansinstanser och de som har rätt att överklaga. Bli bättre att komma ut med relevant 
information i samrådsprocessen.  

236 2016-11-16 Man 26-45 

Förkorta och snabba byggprocessen. Minska antalet överklagansinstanser och de som har rätt att överklaga. Bli bättre att komma ut med relevant 
information i samrådsprocessen.  

244 2016-11-17 Man 26-45 Jag tycker att men ska bygga mindre bostäder! 
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256 2016-11-17 Man 26-45 

Det är väldigt viktigt att det byggs massor av nya hyresrätter för alla stockholmare. Över en halv miljon människor står i bostadskön och snittkötiden för en 
bostad ligger nu över åtta år. Vi måste förtäta i populära stadsdelar där människor vill bo (Enskede och Hägersten). 
Del av Gubbängsfältet bör kunna användas för att bygga nya hyresrätter. Gäller i synnerhet den del som ligger närmast tunnelbanan/centrum. 
Kollektivtrafiken behöver byggas ut för att klara av den växande befolkningsmängden. Fler tunnelbanelinjer behöver öppnas. Ökad trafik med nya 
signalsystem. Fler lokallinjer likt tvärbanan till stadsdelar som saknar spårbunden trafik (Solberga, Sköndal, Östberga m.m.). 

262 2016-11-17 Man 46-65 

Hej! Planerare 
 
Talade med presentatörer på "Turne' 2016", Älvsjö torg. 
 
De bad mig skriva ner min goda ide' i detta forum. 
Den goda ide'n är att utnyttja den gamla spårsträckningen runt Södermalm till en ny spårvägslinje. 
Den gamla spårsträckningen börjar/ansluter vid Stockholm södra, vidare rundar den under Södersjukhuset österut i det fria o. tunnelmot Skanstull o. norra 
Hammarbyhamnen. 
 
Vid Danvikstull går spåret i tunnel under Fåfängan ut på Stadsgårdskajen mot Slussen. 
Banan o. dess mark finns till stor del kvar o borde kunna ställas i stånd till en relativt låg kostnad i närtid. 
Vid Stadsgården kan banan anslutas till Saltsjöbanan samt Nacka/Värmdöbussar. Avlastar då Slussen. 
 
Södersjukhuset får en spårbunden anslutning med ny spårvagn samt bra kommunikation med pendeltåg. 
Linjen ger bra o. ren kommunikation  med bostäderna i Hammarbyhamnen o. planerna för Eriksdalsområdet. 
 
Stadsgårdens båtar/kryssningar får en trevlig anslutning till stadens kommunikationer. 
 
Banan kan även anslutas till södra Hammarbyhamnen o.tvärbanan, genom nyöppning av spårbro vid Skanstulls-slussen. 
Ta fram kartorna o. planera för en realiserbar trafiklösning som är miljötrevlig och dessutom ekonomiskt, relativt nyttan har en försvarbar utgift i närtid. 
Vid "pennan" / Älvsjö 

263 2016-11-17 Kvinna 46-65 

Älvsjö pendelstation är en död och tråkig byggnad där gäng hänger. Inrätta caféer, kemtvätt, skomakare, liten pub etc som gör området levande och 
underlättar vardagen för pendlare. 

264 2016-11-17 Kvinna 46-65 Älvsjö torg behöver fler träd och mysiga uteserveringar. 

265 2016-11-17 Kvinna 46-65 

Glöm inte att planera för dagis och skolor nu när ni planerar för så många nya bostäder. Gör en kravspecifikation när ni säljer marken till byggbolagen att de 
måste bygga dagis, skolor, bostäder för äldre etc det spar vi mycket tid och pengar på i framtiden. 

266 2016-11-17 Kvinna 46-65 Bygg fina breda cykelbanor. Man ska kunna cykla till jobb och skola. 

300 2016-11-17 Man 18-25 

Bygg ut innerstaden med mer tät kvartersstad. Gärdet är en överdimensionerad gräsmatta och är ett mycket bra läge för expansion av kvartersstaden, och 
vore dessutom utmärkt för studentbostäder p.g.a dess närhet till flera högskolor och universitet. 

301 2016-11-17 Man 66+ 

Fullborda ringen runt Stockholm, detta gäller så väl väg som spårväg. Plannera mer gå och cyckelgator i innerstan. Bygg ut infrastrukturen i sama tack som 
staden växer 

307 2016-11-18 Kvinna 18-25 

Angående Spångavägens utveckling till stadsgata: 
 
Det bör inte ske på bekostnad av de välbesökta koloniområdena utmed Spångavägen. De bidrar till ökad biologisk mångfald, möten mellan gamla och unga, 
rekreation, lek, aktivitet, rofylldhet och folkhälsa. 
 
Tack! 

313 2016-11-18 Man 66+ 

Ang. Spårväg syd, anser jag att den skall dras från Älvsjö C.genom Långsjö, Långbro och Herrängen till Fruängen C.Alltså Långbrodalsvägen Vantörsvägen 
som huvudstråk. Då når man de som bor i hela Älvsjöområdet. Alla i hela Älvsjö bör få tillgång till spårvagnen. Dra den inte via Älvsjövägen, då är de som 
bor den norra delen som får nytta av den. Kom ihåg att vi bygger för våra barn, så att de skall få bra kommunikationer och bra miljö. 

314 2016-11-18 Kvinna 18-25 Mer grönområde och parker i Bredäng. Behövs mer skötsel i området för att det orent och smutsigt.   

319 2016-11-18 Kvinna 26-45 

Se till att smyg - genomfarten genom Örby Slott-Liseberg via Huddingevägen-Åbyleden stoppas på ett effektivt sätt! Nu är det Autobahn morron och kväll i 
rusningen! Ingen håller heller 30 km/h. Sätt in gupp som inte påverkar bussarna och fartkameror! 

322 2016-11-18 Kvinna 26-45 Kor eller får som sommarbetar på Sjöängen som bara växer igen! Jättemysigt skulle det vara!  

323 2016-11-18 Kvinna 26-45 Gör plaskdammen i Örby Slottspark djupare, så vi får ett eget Älvsjöbadet här! 

324 2016-11-18 Kvinna 26-45 En eller flers estauranger eller pubar i Örby Slott, för en mer levande stadsdel! 

326 2016-11-18 Man 46-65 

Mer städning på gatorna, mer papperskorg i torg och på gatorna i stadsdelen Skärholmen. Jag tycker att det alltid är orent och skräp över att. Och mer 
poliser för att det ska kännas tryggt.  

327 2016-11-18 Kvinna 18-25 Vill ha renare Skärholmen. Är smutsigt mer skötsel. Behåll grönskan och grön områden.  

331 2016-11-18 Man 26-45 Vi vill ha mer bostäder Brist på bostäder längre kö tider. Ta detta med full ansvar.  

332 2016-11-18 Kvinna 26-45 Bygg mera lägenheter för större familjer, 4-5 rumslägenheter i Skärholmen. Nu byggs det nästan bara 2-3 rumslägenheter.  

333 2016-11-18 Kvinna 26-45 

Mer säkerhet och trygghet för våra ungdomar i Skärholmen. Speciellt speciellt i Vårberg känns otryggt dygnets alla timmar. Mer resurs för att åtgärda så fler 
barn och ungdomar inte blir kriminella. Mer samarbete mellan staden, skolor, polisen och föreningar för att hjälpa dessa barn som skolkar och säljer knark. 
Hjälp oss!  

340 2016-11-18 Kvinna 0-17 Fixa övergångstället vid Idholmsvägen busshållsplatsen. 

346 2016-11-21 Man 66+ Trafikflödet på Norr Mälarstrand. Bil, buss. Ökning eller minskning? Planer inom rimlig framtid? 

349 2016-11-21 Kvinna 46-65 

Verkligen viktigt med en stad för alla och inte utsatta områdesretoriken Nya stadsdelar skall ha olika upplåtelseformer blanda flerfamiljshus med radhus och 
villor ett rikt liv med caféer restauranger, handel, bibliotek och olika rörelser ett rikt folkliv helt enkelt Inga gallerier med likriktning på affärsutbudet och 
minskad risk för terrorister som älskar stora folksamlingar.  Kantparkeringar istället för stora garage - trevligare helt enkelt inte att förglömma cykel och 
gångvänligt och barnvänligt 

351 2016-11-21 Man 46-65 

Förslag Fridhemsgatan, mellan Sanktgöransgatan och Drottningsholmsvägen.  
 
Bebygg backen mot skolan med låga restaurangbyggnader (två våningar), smala av gatan och gör till gång/cykel bara. Ett restaurangstråk vid Fridhemsplan 
saknas, skulle kunna vara som Rörstrandsgatan vid Sankt Eriksplan.  

352 2016-11-21 Kvinna 26-45 

Bygg högre och utnyttja på så sätt redan exploaterad mark. Ha förståelse för att folk fortfarande är beroende av bil. Straffa inte med ex. förhöjd p-avgift 
förrän ni har andra (goda) alternativ (tunnelbana, tvärbana, linbana).  

354 2016-11-22 Man 66+ 

Glöm inte att planera för barn och deras dagis och skolmöjligheter på nära håll samt med bra utemiljö. Utgå från att det kommer fler barnfamiljer än som 
ligger i planeringen, undvik baracker oh andra tillfälliga lösningar. 

364 2016-11-22 Man 26-45 

Var är broarna? Stockholm är en sjöstad med en unik vattenspegel. Vi skulle kunna vara Nordens Venedig eller Budapest. Men vi behöver mer förbindelser 
över vattnet. Vi borde inspireras av Rotterdam. En Riddarfjärdsbro mellan Riddarfjärdskajen vid Norrmälarstrand och Riddarfjärdsgymnasiet på 
Södermälarstrand vore en idé. En Ulvsunda ro mellan Kristinebergs strand och Huvudstad allé ett annat. Jag, och vi i Yimby, har minst 6-7 broförslag till - 
varav ett är Yimbys Österbron. 
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367 2016-11-22 Man 46-65 

Förenkla informationen kring Översiktsplanen 
Efter att ha tagit del av den skriftliga dokumentationen som delades ut vid Älvsjö torg i samband med samrådet framhölls i broschyrerna att översiktsplanen 
är ett av stadens viktigaste strategiska styrdokument, och att det lokala perspektivet är en viktig utgångspunkt i förslaget till översiktsplan.  
I beskrivningen av de stadsbyggnadsmål som anges i första delen av broschyren Översiktsplan för Stockholm, Samrådsförslag, är texten ofta väldigt 
övergripande och generellt hållen. Likaså är språkvalet ofta komplicerat och svårgenomträngligt för den som inte är insatt i ämnet. Ett exempel är första 
meningen på sid 24 under rubriken Flexibel stadsstruktur, "För resiliens i transportsystemet är det viktigt att det finns en flexibilitet i stadsstrukturen med 
flera parallella kopplingar i gatunätet", som är mer eller mindre obegripligt att ta till sig för gemene man. Om läsaren tar sig vidare i texten förstår personen 
troligen vad som avses, men då har flertalet läsare lagt broschyren åt sidan. 
När jag som läsare därefter går vidare i broschyren och tar del av den information som finns per stadsdel blir informationen ofta mer tillgänglig och specifik. 
Jag kan sätta in den i ett stadsrum som jag är bekant med. 
Men hur kopplar jag ihop broschyrens första del med den del som behandlar själva stadsdelen och stadsrummet? Jag tror tyvärr att det är få individer som 
kan översätta ovan angivna exempel till hur det kommer att påverka stadsrummet i den stadsdel de lever och arbetar i. 
Jag tror att dialogen med medborgaren skulle underlättas och fördjupas ifall ett enklare och mer distinkt språk används som hen kan ta till sig och översätta 
till sin vardagssituation.  Visa exempelvis med tydliga och enkelt informativa exempel vad stadsbyggnadsmålen faktiskt skulle innebära i stadsdelen och det 
vardagliga livet för den vanliga medborgaren. 
Ur ett tillgänglighets, och demokratiskt, perspektiv bör texterna, broschyrerna  och informationsinsatserna blir mer attraktiva och enklare att ta till sig om 
staden vill nå ut till så många av sina medborgare som möjligt. Då får vi den dialog önskar. Idag är jag den ende i min bekantskapskrets som tagit del av 
informationen. 
Med vänlig hälsning 

373 2016-11-23 Kvinna 26-45 

Hej Hägersten och Liljeholmen har till stor del blivit ett hem för barnfamiljer. Planerna på att bygga fler bostäder i denna stadsdel skapar utifrån 
brukarperspektivet behov av offentliga miljöer som lekparker, spontanparker och spontanidrott, öppna ytor som allmänheten kan programmera. Ett annat 
behovsområde är att bygga in infrastruktur så att kultur kan ta plats i stadsdelen: plattformar för events, konstproduktioner och lokaler för fria kulturlivet 
och ett fokus på unga/hela familjen. Bättra badmöjligheterna vid Vinterviken som idag upplevs belamrad med fler trygga badområden. Så det perspektiv jag 
syftar på är att värna om offentliga rummet och kulturlivet i den och att man planerar in konst i öppna rummet iom byggplanerna. En annan del är 
parkeringsfrågan i Hägersten. Fler parkeringshus och platser för att samla transportmedel skulle gynna inte minst gatustädningen och människor som har bil 
i området men som inte finner en plats att ställa den då många använder Hägersten fast man inte bor i området som ett komplement till Södermalms 
parkeringsbrist.... Tack!  

402 2016-11-23 Annat 26-45 Hoppas att gulmarsplan kommer att fixas till så inte det stinker avlopp stup i ett 

404 2016-11-23 Man 26-45 

Bygg mycket. Jag bor i Skarpnäcks gård och välkomnar nya grannar! Men bygg även vid de glesa stationerna på linje 19. Från och med Enskede Gård till och 
med Stureby. Där har vi mycket infrastruktur, närhet till city men knappt några som bor eller jobbar där. Det är väl rimligt att täta där det är som allra mest 
glest idag, eller? 

408 2016-11-24 Man 66+ 

Området kring Gullmarsplan 
Som boende vid Gullmarsplan sedan 1998 och även boende här som som barn under 1950-60 talet har jag följande synpunkter: 
Johanneshov var en betydligt finare och tryggare plats tidigare än idag. Missbruk och bråk har gjort området otryggt. Nedskräpning och klotter förfular 
området. Torget "Gullmars" är instängt mellan motorvägar och spårtrafik. 
 
Följande föreslår jag: 
 
1. Däcka över spår och Nynäsvägen. 
 
2. Ta bort eller gräv ner den fula bussterminalen. 
 
3. Gör ett stort torg från Globen till Gullmarsplan som även knyter ihop torget "Gullmars" bättre. 
 
4. Rusta upp torget "Gullmars". Den förra från 2002 är misslyckad och ger för stor plats för bilar. 
 
5. Rusta upp Kolerakyrkogården till en levande park där de historiska värdena bevaras. 
 
6. Trappan från tunnelbanan vid Gullmarsplan under Johanneshovsvägen används som avträde och bör belysas bättre och kameraövervakas för tryggheten. 
 
7. Nybyggnation runt Gullmarsplan bör ske varsamt med hus som smälter väl in med 1950-talsbebyggelsen. Inga fler skyskrapor än den som nu byggs i 
anslutning till Sjöstaden. 

421 2016-11-24 Man 26-45 Låt inte särintressen styra. Bygg högt och mycket. 

428 2016-11-25 Man 46-65 När börjar vi bygga laddstolpar på alla parkeringsplatser längs Strandvägen och i Narvavägsall'en? 

429 2016-11-25 Kvinna 26-45 Härmed lämnar jag förslag att vi på Östermalm saknar badplats. Vi är tacksamma att det skulle byggas en ny badplats.  

448 2016-11-25 Man 66+ Avbryt det planerade Nobelcentrum 

450 2016-11-25 Man 66+ Kraftfulla åtgärder mot råttor krävs, nu kan man dagligen se råttor röra sig helt öppet. 

451 2016-11-25 Kvinna 46-65 

Minska trafikintensitet på Valhallavägen. Föreslår införande av vägavgifter alt fartbegränsande hinder. Bullernivån behöver bli lägre samt lägre avgaser och 
bättre säkerhet när man skall korsa Valhallavägen. 

454 2016-11-25 Annat 
Vill ej 
uppge 

Jag tycker inte om att Värtavägen byggs om. Jag kan inte åka taxi där nu. Jag hoppas att det blir färdigt snart och att det kommer att gå att åka taxi där när 
det är klart. Det är många som sitter i rullstol och gåstol där. 

468 2016-11-25 Man 46-65 om ni skall förtäta bagarmossen med skarpnäck så bygg en ny infartsväg sockenvägen är nu övertraffikerad så bygg väg och täta på 

474 2016-11-25 Man 46-65 

Tillse att gamla lidingöbron åter blir öppningsbar för båttrafik. 
 
Det är i dagsläget ett jätteproblem för alla oss som har båt innanför bron och med allt nybyggande blir det fler och fler som har samma problem. 

475 2016-11-25 Kvinna 66+ 

Utveckla södra Stockholm ända till Nynäshamn. INkludera såväl vackra Dalarö som mindre attraktiva Jordbro Västerhaninge. 
Kommunikationer/snabbpendel med bra övergångar. 
 
Bevara 1800-talsbebyggelsen i innerstan ( det som finns kvar). Blir det nya "gamla stan" när city blir glas/betonglådor på höjden. Skall 140.000 
lägenhetsboende få livsrum o lite rekreation måste charm få plats. 
 
Respektera Nationalstadsparken. 
 
Utveckla Västerås Strängnäs Enköping odyl städer, se till att pendeltrafiken fungerar. Här finns basservicen som tynar bort när arbetsföra flyttar. 
 
Utveckla dagislokalerna i innerstan så de inte ligger i dåliga källarlägen. Tag förslagsvis tag i "barackerna" på Försvarets Materielverks område. FMV bör inte 
ha så mycket plats. 

485 2016-11-26 Kvinna 26-45 

Med tanke på miljön så bör det finnas betydligt fler parkeringar för turistbussar vid de olika platserna för evenemang. Inte vill man väl att 50 passagerare i 
varje buss ska välja att ta bilen istället? Eller ännu värre, låta bli att besöka Stockholm? Så tänk om och gör rätt. I dag åker bussarna iväg en bra bit utanför 
centrum för att hitta parkering när det är stora evenemang. Det är varken bra för miljön eller trafiksäkerheten när tung trafik, helt i onödan, ska behöva 
köra fram och tillbaka genom centrum. Det är väl ändå biltrafiken man vill ha bort? Då ska inte de som hjälper till med det straffas. 

486 2016-11-26 Kvinna 18-25 Skärmarbrink, gullmarsplan utveckla natur och miljön. Mer bostäder och säkra gångar från ex gullmars mot Skärmarbrink 

487 2016-11-26 Man 18-25 

Besluta om spårväg city från Ropsten och norra djurgårdsstaden för en alternativ och hållbar resväg därifrån till city. Samt ge österleden en snabbare 
utredning för att ge Stockholm en riktig ringled och få bort mycket trafik från innerstaden och vägarna genom stan. Gärna då med dubbelspår för spårväg 
från Ropsten/norra djurgårdsstaden mot sickla och Nacka.  
 
Utöka busskapaciteten genom norra djurgårdsstaden, gärna med en stombusslinje från Ropsten genom norra djurgårdsstaden mot universitetet och KTH.  

488 2016-11-26 Man 46-65 Värna om viltets korridor genom Tessinparken 
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498 2016-11-27 Kvinna 26-45 

Det saknas bra kollektivtrafik från Hässelby Villastad. Allt är planerat utifrån bristande busstrafik och en cykelväg. Förbättra båtförbindelser från Västerort. 
Inför reversibla körfält och stombusslinjer till ex Alvik. 

500 2016-11-27 Man 26-45 Jag skulle önska att trafiken begränsades på norrmälarstrand samt att området gavs fik och restauranger längs vattnet. Speciellt nära stadshuset. 

501 2016-11-27 Man 0-17 Bygga en modernare del i Stockholm och göra Stockholm miljö vänligare  och mer skolor. 

502 2016-11-28 Man 66+ 

En del av de nya bostäder som planeras är tänkt att byggas i befintliga bostadsområden områden genom sk förtätning. Det kan komma att påverka de som 
bor i dessa områden på ett negativt sätt genom minskade grönytor, mindre ljus och rymd, inskränkning av i utsikten, ökat trängsel, ökat buller, mm. För att 
minska dessa negativa effekter kan man bygga ett färre antal punkthus som tar mindre plats och stör därmed mindre. En ytterligare fördel kan vara att det 
är billigare att bygga på höjden med lägre hyror som följd.  Jag föreslår att man i Farsta där jag bor ersätter de ca 6 våningshus som planeras i befintlig 
bebyggelse med punkthus med en höjd av upp till 15 våningar. Punkthus finns på flera ställen i Farsta och därför skulle nya punkthus kunna harmoniera väl 
med den befintliga bebyggelsen.  

509 2016-11-28 Man 46-65 

Den planerade Byggnationen runt Sergels Torg efter SEB bör ges ökad frihet avseende höjd - de nya byggnaderna får gärna närma sig Sergelskraporna i 
höjd. Och det ska givetvis ställas mkt höga krav på gestaltning av byggnaderna och gaturummet. Samma gäller kommande byggnation i exvis kv Putten, 
Orgelpipan, Royal Viking, "Snurrtomten", Centralstationen m fl. Tag höjd för fortsatt tillväxt men bygg snyggt.  

510 2016-11-28 Man 26-45 Nej till Apple i Kungsträdgården. Nej till Nobelmuseet på Blasieholmen. 

512 2016-11-28 Man 26-45 Bromma flygplats bör läggas ner och istället utnyttjas för stadsbebyggelse. 

513 2016-11-28 Man 26-45 

Då den nya förskolan Flyttfågeln i Aspudden/Örnsberg byggs söder om platsen för den tidigare paviljongen markeras tydligt att det gröna stråket västerut 
från Aspuddsparken går norr om Idrottsplatsen. Detta öppnar för en utveckling av Hövdingagatan som kan utvecklas till ett alternativt öst-västligt stråk i 
Aspudden. Hövdingagatan bör förses med bostäder, kommersiella lokaler och föreningslokaler på sin norra sida. Mellan Manhemsgatan och 
Blommensbergsvägen kantas Hövdingagatans norra del av en slänt och en elstation. Även om utrymmet är litet borde en förtätning vara möjlig. Väster om 
Blommensbergsvägen gränsar bangolfbanan och Aspuddens IP till Hövdingagatan. Bangolfen har en viktig social funktion i stadsdelen och bör lämnas vid en 
exploatering. Vidare västerut bör bostäder och verksamheter byggas. Detta skulle ske på idrottsplatsens mark men skulle endast uppta mark där det idag 
står föga ändamålsenliga klubblokaler för IFK Aspudden. Den nya bebyggelsen kunde byggas i suterräng skulle förses med för idrottsverksamheten viktiga 
funktioner som omklädning, förråd, servering och kansli i de nedre våningarna. Även om Idrotten lämnar mark för bostadsbebyggelse skulle det således 
vara en win win situation. Eventuellt överskott kunde också finansiera en upprustning av 7-mannaplanen med konstgräs och dyl. 

514 2016-11-28 Man 26-45 

Bebyggelsen längs Bäckvägen och Hägestensvägen i Hägesten bör knytas samman med stadsbebyggelse i höjd med Örsbergs T-bana eller Fågeltorget. Fler 
invånare, bättre underlag för service och kommers, fler möten. 

515 2016-11-28 Man 26-45 

Stadens villa- och småhusområden bör planeras för en omvandling till stadsbebyggelse. Dagens småhus med betydligt större byggrätt bör när spontan 
utveckling sker bebyggas med nya detaljplaner där prickmarken inte ligger mellan gata och byggnad. Husen bör läggas mot trottoar med brandgavlar mot 
granntomter och med lokaler i bottenplan. 

516 2016-11-28 Man 46-65 

Det är viktigt att närförorterna byggs upp med riktigt tätt stadskaraktär för att bli del av Stockholms tillväxt! Bygg på höjden, flytta på Bromma flygplats och 
bort med alla höjdrestriktioner så sparar man de gröna områdena. Knyt ihop norr med söder bättre bland annat med en Österbro (inga fler dyra biltunnlar) 
och mellan Örnsberg och Ålsten. Korta ned planprocessen och överklagandeprocessen för att stimulera byggkonkurrensen så det blir billigare att bygga! 
 
OF 

520 2016-11-29 Man 26-45 Återskapa bostäder i city och bilfria stadsdelar 

531 2016-11-29 Man 0-17 I 

535 2016-11-29 Man 0-17 Inomhus centrum i Bagarmossen, inomhusfotbollshall,McDonalds, simhall,bio. 

536 2016-11-29 Kvinna 46-65 

Vi vill gärna ha studentbostäder i Bagarmossen, och fler bostäder generellt. Mer liv på och runt torget vid tunnelbanan, bättre belysning. Vi bor på torget 
och ser gärna en förtätning i centrum, mer stadsliknande bebyggelse, men låt Nackareservatet vara! 

542 2016-11-30 Man 46-65 

Stockholm behöver mer innnerstad! Massor av folk vill bo på innanför tullarna! Därför måste Ni sluta att bygga förortsbebyggelse i förorterna, och istället 
bygga klassisk kvatersstad! Ju närmare innerstaden det bebyggs desto mer stadslik skall bebyggelsen vara! Mer kollektivtrafik, tunnelbanan bör utökas 
massor, ny linje som går mellan den gröna och röda linjen i söderort. Bäst vore igenom Årsta och söderut där ifrån! 

543 2016-11-30 Man 0-17 

Jag skulle vilja se mer parker och platser där ungdomar under 20 kan umgås. På dessa platser, även på dem som redan finns, skulle jag vilja se vakter som 
håller koll på ungdomar som röker osv. 

545 2016-11-30 Kvinna 26-45 

En sak i detta med dialog i skarpnäck/ bagarmossen är att det är urdåligt att inte hålla ett dialogmöte i skarpnäck också. Ett möte vid skarpnäcks kulturhus 
hade varit utmärkt. Och också affischer i närområdet om dialogmötet. 

546 2016-11-30 Man 66+ 

Riv bensinstationen på Norrmälarstrand och placera Nobelcentret där. Lätt tillgängligt för gående och turistbussar. Mycket parkeringsytan. Byggnaden 
harmonierar bättre där med övrig bebyggelse och blir synlig. Blasieholmen skonas och kan bli en vacker publik plats med bevarande av dess historia. 
Kompletteras med mindre byggnader. Nationalmuseet skall vara den dominerande byggnaden. 

547 2016-11-30 Kvinna 46-65 

Med tanke på den planerade ökningen av bostäder i Bagarmossen som innebär en stor ökning av befolkningsmängden i området så bör det planeras för 
ytterligare en tillfart till området. Sockenvägen är redan idag hårt trafikerad och kommer inte att räcka till. Redan i dag används flera smågator som 
smitvägar till Bagarmossen. En ytterligare aspekt är hur räddningsfordon ska kunna komma fram på bara en tillfartsväg när området växer stort. Det är 
viktigt att ha i åtanke vid planeringen av nybyggnationen i Bagarmossen och Skarpnäck att ambulans och brandkår ( och polis ) kan komma fram snabbt. 

554 2016-11-30 Man 26-45 

Ang Bergholmsbacken: 1. Gärna generösa parkeringsgarage som andra boende i närheten kan hyra in sig i. Det är ganska fullt på gatorna. 2. Undvik 
fristående hus. Bygg i gårdar, eftersom resten av området är byggt så och det skapar en känsla av trygghet. 3. Utforma husen, så att de harmoniserar med 
husen runtomkring i färg, höjd och form. 4. Minimera genomfartstrafik, så inte det blir så mycket fler bilar på de gator som redan finns runtomkring. 5. Bygg 
lokaler i bottenplan som lokala entreprenörer och föreningar kan arbeta i. Det stärker områdets karaktär av framåtanda. 

557 2016-11-30 Man 66+ 

De välplanerade närförorterna får inte omvandlas till stenstad! Få människor vantrivs i Hammarbyhöjden eller Björkhagen. Man har valt att bo där just för 
att de är så balanserade i avvägningen mellan hus gator och grönska. Detta kunde man redan 1930! 

558 2016-11-30 Man 18-25 

Byggen bör planeras där planalternativet ses som bättre än nollalternativet eller inte ha för stor påverkan. Ett bygge vid bagisskogen ska inte ses som ett 
alternativ detta då en mindre skog är mer betydelsefull än att avverka en del av en större skog. Den mindre skogen förser oss med ekosystemtjänster som 
inte går att ersätta. Skogen fungerar även som rekreationsområde och ökar vårt välbefinnande. Byggen bör planeras exempelvis vid Årstapartihallar där ett 
planalternativ skulle kunna ses som mer positivt än nollalternativet. Människans aktivitet ska inte behöva påverka djur och arter som finns i våra skogar, ex 
bagisskogen. Våran aktivitet har avverkat 50% av planetens arter. I denna takt ökar detta och tillslut kan vi inte försörja oss med vårt kapitalistiska driv. 

560 2016-11-30 Kvinna 0-17 

Jag ansar att den stora bristen på studentbostäder och små hyresrätter är ett stort problem i dagens samhälle. Jag som ungdom ska inom snar framtid 
etablera mig på bostadsmarknaden och dagens situation är ohållbar. Svårigheterna för unga att ta sig ut på bostadsmarknaden medför inget gott för 
samhället. VI ÄR FRAMTIDEN, INVESTERA I OSS!  
 
Att SL har monopol på marknaden för kollektivtrafik fungerar inte effektiv i dagens läge. Sverige är ett land med högt BNP och trots detta är vi det land som 
har näst högst kostnad för kollektiv transport i hela världen. Dessa kostnader bidrar inte till ökat intresse för att åka kommunalt utan transport via bil ökar 
istället. Om vi vill klara miljömålen måste vi ta tag i problemet och sänka priset för kollektivtrafiken. Vi måste investera i en grönare miljö där det är till 
fördel att åka kommunalt istället för andra transportmedel. Detta kan uppnås genom ökade avgifter för bilister och andra fordon med stor miljöpåverkan. 
Ett stort problem hos SL är den stora mängden resenärer som reser utan biljett. Dem sänkta priserna skulle medföra att fler människor får möjlighet till en 
biljett. Detta skulle i längden medföra fler resenärer utan minskade inkomster och en bättre miljö med högre levnadsstandard.  
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561 2016-11-30 Kvinna 18-25 

Nya bostäder bör byggas på platser där planalternativet har en så liten påverkan på miljön som möjligt alternativt är bättre än nollalternativet. Innan 
projektet drar igång bör man informera och upplysa invånarna om vilka förluster det kan komma att innebära av att man river ner den skog som är 
essensiell för ekosystemtjänster och arterna i skogen. Vilket man inte gör idag. 
 
 Bagisskogen är ett utmärkt exempel på en skog där flera rödlistade arter finns som genom rivningen av skogen kommer drabbas. Anledningar till att skogen 
även är viktig för människan är en lista som kan skrivas lång. Tex; renare luft, renare vatten, dämpar buller, fungerar som rekreaktionsområden, bidrar till 
ekosystemstjänster och så vidare.  
 
Självklart måste vi bygga fler bostäder då bristen på dessa är ett faktum - men att strategiskt placera ut vilka områden som ska byggas i, är viktigt då man 
annars kan befara ekosystemen och de fördelar de för med sig. Ett bra alternativ är att bygga i gamla industriområden, som man exempelvis gjort i 
Hammarby sjöstad och på Liljeholmen. Nu skulle man kunna bygga ut i Årsta partihallar som idag endast är en skrothög. Även Ulvsunda industriområde 
hade vart ett lika centralt områdae ett bygga i, utan att befara miljön. Orsaken till att vi måste bevara de små skogarna mellan orterna är för att de är 
mycket värdefulla för att bibehålla en god luft, bra vattenkvalitet och andra fördelar grönskan medför. Att avverka en liten bit av en större skog är därför 
mindre riskabelt då skogen fortfarande kan vara produktiv för både oss människor och andra arter som lever där. En annan punkt man kan tycka är lite 
märklig är att nya bostäder oftast inte placeras i områden där prisklassen är högre än medelkostnaden för boende i Stockholm. Oftast är dessa områden 
mer tätbefolkade av politiker, höga tjänstemän och andra med goda ekonomiska förutsättningar - ökar inte detta segregationen ännu mer?  Nybyggen 
skulle därför kunna placeras i tex Bromma och Enskede. Byggen utanför vår kommun med stora skogsområden och många villor skulle vara bra att bygga i 
för att minska segregationen, exempelområden är Djursholm, Täby, Lidingö, Saltsjöbaden, Stocksund och Ekerö. Ett långsiktigt tänk är viktigt vid 
planeringen och vi måste tänka på att få en nöjd befolkning på sikt. Vi måste även bevara skogen då den tillför oss livsviktiga ekosystemtjänster. Vad är alla 
våra bostäder värda utan exempelvis en god luftkvalitet?  

563 2016-12-01 Man 66+ 

Hårdare regler för överklagande av byggnation 
 
Bygg fler höga hus 
 
Ta mer naturmark 

572 2016-12-01 Kvinna 66+ 

Hoppas att inte försvaret eller Luftfartsverket sätter stopp på planerna så att det äntligen blir skyskrapor vid Telefonplan! Vi behöver grönområden så bygg 
på höjden 

573 2016-12-01 Man 26-45 

Årsta partihallar kan man däcka över med ett nytt plan, köpcentrum, bostäder m.m. Och under dessa vid marknivå går godstågen, lastbilarna och övrig 
verksamhet fortsätter, då kan man snygga till området, mer funktion, men behåller den gama verksamheten 

574 2016-12-01 Kvinna 66+ Utöka busstrafiken till Gröndal. Det byggs mycket nu och buss 133 är redan överfull vissa tider. 

578 2016-12-01 Man 18-25 

Bygg ihop staden med höghus, skövla Gärdet och Djurgården och bygg 20 våningshus. 
 
Släpp greppet om Stockholm och låt staden växa till sin fulla potential, en riktig storstad 

589 2016-12-01 Man 46-65 Det är redan överbefolkat i Sthlm!  

595 2016-12-01 Kvinna 0-17 Ett bra äventyrsbad i lokala Stockholm som t.ex. Gustavfiksbadet i Västerås 

596 2016-12-01 Kvinna 0-17 Billigare bostäder och hyresrätter över allt. Så att familjer, studenter och nyankommna flyktingar har råd att få ett hem 

600 2016-12-01 Kvinna 0-17 Fler Hyresrätter och bostäder överallt i lokala Stockholm för familjer, studenter och nyankommna flyktingar  helst tvåor eller uppåt  

601 2016-12-01 Kvinna 26-45 

Bygg vid Tellusborgsvägen (mittemot butsaya-thai:en) och svandammsplan, kilabergsvägen och depån.  
Do it! <U+270C><U+FE0F> 

613 2016-12-02 Kvinna 46-65 

Jag bor i Blåsut där vi saknar mataffär, förutom ett par kvartersbutiker med litet utbud till höga priser. Nu gräver man för nya bostäder vid Garagevägen. Jag 
har frågat om en mataffär planeras i samband med det, men har fått svaret nej. Däremot förskola för 100 barn. Intill har man vigt en stor markyta till ny SL-
depå.  
 
Hur kan man planera boende utan närhet till matbutiker? 
 
Kan detta planeras om (utan att minska grönområdet på Nytorps gärde)? 

614 2016-12-02 Man 18-25 

Kapaciteten av tåg är ökande problem från Skarpnäck under rusningstid när allt fler människor flyttar in. Senaste 5 åren har det gått från sittplats till ofta 
icke sittplats i Bagarmossen  

615 2016-12-02 Kvinna 66+ 

Ringvägen är idag en viktig stadsbyggnadskvalitet på Södermalm. Promenadvänlig. Att bebygga Ringvägens centrala trafikområde skulle utradera denna 
kvalitet och utplåna en av Södermalms viktigaste karaktärsdanare, jämförbar med Karlavägen, Narvavägen, Valhallavägen (samtliga på Östermalm). Ta bort 
illustrationen att bebygga trafikområdet på Ringvägen ur översiktsplanen! 

618 2016-12-02 Man 26-45 

Bind ihop sjöviksvägen med liljeholmstorget! Och bygg stad hela vägen till Kransen och Aspudden, så det blir möjligt att gå dit från Liljeholmen utan att dö 
av tristess. 

620 2016-12-02 Kvinna 46-65 

Det är viktigt att de kommande generationerna tycker till om förslaget-det är de dom får leva med planens konsekvenser. Jag är anti-privatbilism, satsa på 
det som gynnar många. Kollektivtrafiken är ett bra alternativ om den fungerar. Satsa på kollektivtrafiken - mer, attraktivare, fungerande, billigare! 
Kollektivtrafiken ska vara förstahandsvalet för många! Jag är positiv till idéen om att omvandla Magelungsvägen att bli mer stadslik för en mer 
sammanhängande stad, frågan är hur.  

622 2016-12-02 Man 26-45 Mera gröna vägar och cykelleder 

628 2016-12-02 Kvinna 0-17 Katalogens rubrik är svår att läsa 

631 2016-12-02 Man 0-17 Jag vill ha en bättre klätterställning i Fruängen skola.  

635 2016-12-02 Kvinna 0-17 Jag skulle vilja ha ett ställe där både ungdomar och barn kan vara på fritiden och göra roliga saker tex filmer, pyssla och massor av annat 

643 2016-12-02 Kvinna 26-45 

Hej,  
 
Vi kollade på planen för sköndal. Det ser fint ut! Vi vill veta mer om hur ni planerar för kollektivtrafiken mellan sköndal och gullmarsplan. I nuläget åker 
väldigt få resenärer med 182:an och 181:an. Bussar mot gullmarsplan är dock så gott som alltid fulla i rusningstrafik. Vi hoppas att vi får fler 
avgångar/bussar mot gullmarsplan och in till stan. God jul! 

651 2016-12-02 Man 46-65 

Se till att bygga riktig tät kvartersstad på Gärdet, Årstafältet, Pampas och Albano så slipper vi bygga motorvägar ut till fler förorter. Prioritera områden som 
går att nå med utbyggd tunnelbana inom Stockholm innerstad och förstäder . De kommer fler till nytta än att man drar enstaka linjer ut åt periferin. Se även 
till att bygga ny tunnelbana under Mälaren för att avlasta T-Centralen och minska risken för stopp i hela trafiken om nåt händer mellan Slussen och City 

652 2016-12-02 Man 46-65 Dra spårtrafik mellan Vårberg och Ekerö centrum. Helst på bro med cykelbanor samt filer endast för kollektivtrafik och utryckningstrafik. Dvs inga privatbilar 

653 2016-12-02 Man 46-65 

Se till att skapa detaljplaner inom förstadsområdets villaområdensom är förberedda för kvartersstad ifall det börjar rivas villor för att byggas lägenheter. 
Det R ett stort slöseri när det byggs punkthus eftersom man inte får bygga dikt mot gata och granntomten. Tex i Aspudden har man redan tappat många 
kvadratmeter byggbar mark nära tunnelbanestationen för 50 år framåt pga att det har byggts ett för litet hus på en villatomt 

654 2016-12-02 Man 0-17 Jag  önskar att ni bygger en skatepark i Liljeholmen 

655 2016-12-02 Kvinna 26-45 Jag önskar att det fanns ett bibliotek  i Liljeholmen  

661 2016-12-03 Kvinna 46-65 

Vid den första titten på ÖP ser jag inget om hur staden värderar och förhåller sig till stadens historiska avtryck, det saknar jag verkligen. Att man i en bilaga 
presenterar riksintresset gör inte intryck på samma sätt! 

667 2016-12-03 Man 46-65 

Glöm inte bort teatrar och annat kulturliv! Exempelvis: en ny teater vid södertäljevägen i liljeholmen. Teatern är supermodernt som kan ta sig an de mest 
tekniskt krävande musicalerna t ex. Här skall arkitekterna få använda sig av sina talanger för att detta skall bli en ikon bland byggnader. Det behövs kultur i 
de nya områdena för att kunna bli en del av innerstan! Sedan kan vi anlägga science center, badhus med badlandsanläggning etc. Allt för att folk skall 
besöka dessa delar av staden också! 

668 2016-12-03 Man 46-65 

Jag Tycker att allmännyttan ska bygga flera kollektivhus  
 
Det innebär social samvaro och gemenskap 
 
Jag bor i kollektivhuset Södra station sedan 25-år tillbaka 
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669 2016-12-03 Man 66+ 

Hej! 
 
När Lövholmen ska exploateras är det mycket viktigt att staden använder alla sina planinstrument (och köper in nu privatägd mark) för att garantera att 
tillräckligt omfattande skollokaler byggs för både låg-, mellan- och högstadiet inom planområdet, för att serva dem som flyttar in i nybyggda hus där. Staden 
måste visa framförhållning i planarbetet och inte försöka rädda tidigare planeringsbrister genom att vilja bygga skola på strandskyddad mark som i fallet 
Trekantsskolan. 

677 2016-12-03 Man 66+ 

1. Begreppet - Nordens Venedig, och vad det står för har kommit bort helt.  
2. Waterfronts skall kunna upplevas och nyttjas av alla oavsett handikapp, ålder mm. 
3. Framkomlig mark för alla, med och utan, hjälpmedel runt tex Södermalm måste anläggas.  
4. Allmänna kommunikationer finns till strändernas nyttjande men Riksintresset Stockholms strandpromenader saknas. 
5. Riksintresset behöver definieras och införas. Med tydlig strandexploatering för allmänhetens egna förflyttningar. Ledande till potentiell båttrafik. 
6. Alla strandpromenader bör ytbeläggas. Bergsund och Eriksdal saknar ytbeläggning. 
7. Om stadsplan ej tillåter att så sker bör vattenbyggnation ske. Exempel finns väster om Eriksdal och vid Långholmskanalen. 
8. Årstaskogen nyttjas av få personer, utöver Hammarby fotboll. Denna mörka norrsluttning kan bostadsbebyggas och förses med en promenadvänlig 
sjösida för flera kategorier. Kolonilotterna kan behållas. 
9. Årstavikens södra sida kan ges båtbryggor. 

682 2016-12-04 Man 26-45 

Förtäta inte mer i Hässelby gård, spara de gröna stråk som finns kvar emellan husen. Kollektivtrafiken gröna linjen är redan överbelastad från Hässelby och 
Vällingby. Bygg bostäder på området vid flygplatsen i Bromma.  

683 2016-12-04 Man 26-45 

Hej 
Min upplevelse av Västerort är att politikerna alltid under senare år har diskriminerat och särbehandlat samt glömt oss Vällingbybor och Hässelbybor. Vi har 
bara en tunnelbanelinje som är så underdimensionerad och överbelastad att livskvaliteten sjunker rejält. Varför har inte denna tunnelbanelinje byggs ut? 
Varför har man inte byggt ut stationerna, anpassat dem för den ökade befolkningen? Det är så slitet och fult överallt och man måste jämnt trängas och gå in 
i andra stressade resenärer.  Fråga nummer två: Har ni någonsin sett tunnelbanestation Vällingby? Den är så smutsig, vidrig, deprimerande färglös att man 
blir deprimerad och äcklad av att vara där. Detta säger mycket om hur mycket man bryr sig och satsar på detta område.för det tredje känns det som att 
man bara vill att det ska bo narkomaner alkisar problemformuleringen här. Vi vanliga arbetande människor får skylla oss själva att vi bor här. Varför ska alla 
problemmänniskor koncentreras här och dra ner livskvaliteten för oss alla? Kan inte hälften av dem flyttas till Danderyd, Lidingö och 
 
h Täby? Så att det blir rättvisare. För det fjärde: varför bygger man bara en massa bostäder utan att bygga ut kollektivtrafiken? Hur tror man att denna 
ekvation ska gå ihop? Jag har svaret på denna fråga. Livskvaliteten kommer bara bli sämre och klyftorna kommer bara att öka om inte rätt beslut fattas och 
genomförs. Vi ligger redan efter rejält. 
Mvh 

684 2016-12-04 Annat 
Vill ej 
uppge 

Mer trygga ytor kamra övervakning på fler ställen och nolltolerans på alla små brott 

688 2016-12-04 Man 26-45 Gör innergården vid indalsbacken lika fin o barnvänlig som på ångermannagatan. Indalsbackens hus är bortprioriterad !!! 

690 2016-12-05 Man 46-65 

Bevara grön områden. Avsätt mark för koloniträdgårdar, utan hus. Anlägg motionsslingan . Vid fältet som är inflygning till Bromma. 
 
tag fram Spånga ån vid Spånga centrum. 

693 2016-12-05 Man 26-45 

Hej, 
Frågor gällande förslaget till uppdaterad översiktsplan: 
 
- Vad grundar sig Översiktsplanens inriktning gällande bostadsförsörjningen på? Har det gjorts någon undersökning om vilka bostadsbehov som finns när 
det gäller upplåtelseformer, betalningsförmåga, preferenser etc? En nulägesanalys bör rimligtvis ligga till grund för strategiera. Vad grundar sig "Stadens 
bedömning är att det för närvarande finns förutsättningar för bostadsbyggande [...] såväl vad gäller bostadsrätter som hyresrätter" på? 
 
- Det anges att allmännyttiga kommunala bostadsbolag är ett av stadens verktyg för att hantera bostadsförsörjningen, men varför finns inga strategier 
kopplade till allmännyttan? 
 
- Paradiso arkitekter visar att markanvändningen i regionen är ojämn och ineffektiv. Förtätning bör enligt analysen i första hand göras i småhusområden för 
att uppnå en rättvisare, effektivare och hållbarare stadsplanering. Hur ställer sig Stockholms stad till detta? Se www.mellanstaden.se/ 

697 2016-12-06 Man 46-65 Jag tycker det är bra att farsta utveckla. 

699 2016-12-06 Kvinna 0-17 Jag tycker om Farsta, jag vet inte direkt om jag vill ändra på något. Det kanske skulle kännas bättre om inte så många brott skulle begås.Men jag trivs ändå.  

701 2016-12-06 Man 0-17 Farsta är jätte bra område men i framtiden kommer det vara bättre än nu 

702 2016-12-06 Kvinna 46-65 

Mera bussar som går runt i område grönområden på taken mera parker flera oaser flera bänkar i Farsta centrum och efter  trottoarens. Fler toaletter 
behövs på höger sida inne i centrum.med vämnlig hälsing 

109 2016-11-12 Kvinna 0-17 

Bra 

142 2016-11-13 Kvinna 26-45 

Ett generellt bra förslag med höga ambitioner. Två punkter:  
 
1. Sveriges arkitektur har på de senaste åren halkat efter (jmf Danmark, Norge tex) eftersom man på plan-nivå samt i bygglovshandläggningen är mycket 
strikt gällande utformningen av byggnader. Om målet är en varierande stad måste arkitektens kreativitet sluta begränsas. Dessutom kan den individuella 
handläggarens smak påverka fundsmentalt på en byggnad (inte bara volym och tolka planen men ren gestaltning). Sättet att komma åt oönskvärd Byggnads 
gestaltning är inte detaljstyrning (av vare sig plan eller handläggare).  
 
2. Integrationen är en ödesfråga. Ingen "stad i världsklass" är så här segregerad. I många andra länder löser man det genom att tvinga 1-2 
lägenheter/byggnad att vara student/första gångsboende/superbillig hyra riktad mot den underrepresenterade gruppen. Ett par lägenheter försvinner i 
mängden och stigmatiserar mindre än "alla från landet x bor i det gröna huset".  
 
/Arkitekten  

189 2016-11-15 Man 46-65 

När det gäller Vision Alvik är jag positiv till flera saker, till exempel konverteringen av kontor till bostäder längs Alviks strand, till de nya "kopplingarna" 
mellan Alvik och Traneberg, till T-banans nya sträckning mellan Alvik och Stora Mossen, till nya bostäder vid Akka-depån. 
 
Men. 
 
Jag är mycket kritisk till att Timmerfallet fortfarande är med på exploateringskartan. Urskogen mellan Äppelviken och Stora Mossen utgör en samlad biotop, 
som bidrar med ovärderliga ekosystemtjänster, och som utgör en livslänk mellan Lillsjön och Mälarparken. Calluna AB (Anna Koffman) utförde redan 2012 
en Naturvärdesinventering (NVI) i den skogen, på uppdrag av de boende.  

225 2016-11-16 Kvinna 0-17 

Det är bra! Men jag vill at flyktingarbarnen ska få gå i skolan och känna sig trygga. Ha ett hem utan att bomber kommer och förstör deras hem! Sveriges 
lagar säger alla får gå i skolan men det är inte sant.... 

268 2016-11-17 Man 0-17 Bra men allt byggen stoppar vissa vägar till skolan 

269 2016-11-17 Man 0-17 Bra men allt byggen stoppar vissa vägar till skolan 

270 2016-11-17 Man 0-17 Bra men allt byggen stoppar vissa vägar till skolan 

339 2016-11-18 Kvinna 0-17 Idén om att bygga bostäder bredvid Vårbergsvägen är en underbar idé. Det skulle bli mycket varmare, tryggare då det är väldigt mörkt där just nu. 

405 2016-11-24 Man 26-45 

Hej! 
 
Sett framtidsplanen för Skarpnäck, fantastiskt fint! Dock en stark synpunkt, det behövs fler vägar ut ur Bagarmossen. Bor själv utmed Sockenvägen. 
 
Vänliga hälsningar 
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481 2016-11-26 Man 18-25 Mycket bra! 

541 2016-11-29 Man 46-65 

Det låter bra men av det jag sätt hittills av nybyggnation i stadsmiljö och planer är att känslan för att bygga stad saknas fullständigt och det blir en 
halvmesyr av det hela!  
 
Stockholms karaktär finns innanför tullarna och det är också där flest vill bo! Då är det också rimmligt att flytta tullarna utåt så att fler får möjligheten att bo 
i staden!  Vilket också vore miljömässigt bäst! För att skapa detta behöver man tänka t.ex att södertäljevägen vid Liljeholmen kan byggas som Hornsgatan, 
Götgatan för att upplevas som stad och att staden växer! De förslag jag sett är katastrof, skapar ingen promenadstad! 
 
Exemplen är många! 
 
Tack 

550 2016-11-30 Man 0-17 Jag trivs allting är jätte bra :-) 

570 2016-12-01 Man 66+ Kul med skyskraporna vid Telefonplan  

588 2016-12-01 Man 26-45 

Jättebra med utveckling av Södertäljevägen och Hägerstensvägen till stadsgator! Gaturummen bör utformas så att signalen blir att man inte ska köra så 
fort! Hoppas på att en strategisk parkplan kan tas fram så att grönytorna kan rankas utifrån vad som är lämpligt att spara och vad som går att bygga. Jag vill 
att min dotter ska kunna leva och bo i Stockholm.  

62 NULL Kvinna 26-45 

Hej! 
Med stor förståelse för att fler bostäder behövs vill jag ändå invända mot förslagen att skapa "blandad stadsmiljö" i befintliga, utpräglade villaområden. 
Detta skapar förhållandevis få bostäder på bekostnad av villaområdenas unika lugn och karaktär. Förtäta hellre i stadsområden eller nyetablera helt nya 
områden. I förslaget anges Långbrodalsvägen i Älvsjö som bra väg för att etablera ny typ av bostäder. Alla som vistats på denna gata vet att den trots sin 
storlek på kartor i själva verket är en liten villagata. Att systematiskt förtäta varefter villaägare säljer är att lura alla som etablerat ett långsiktigt boende i 
dessa områden. Vi har valt en villaförort för att vi vill bo i en villaförort. Om grannfastigheter säljs och rivs till förmånbför flerfamiljsbostäder utan 
avgränsande trädgårdar förstörs vår boendemiljö. Att investera i en villa är inte bara ekonomiskt, det är för många en rotning där vi inte bara kan flytta om 
10 år utan stor sorg. Låt inte villaområdena dö. Om ni avser att villaområden inte ska få finnas i Stockholm är det mer renhårigt att säga det, riva allt och 
bygga flerfamiljsbostäder över hela området. Vilket skulle vara fruktansvärt. Det finns stora, outnyttjade eller industriutnyttjade områden i närheten som 
skule ge ett väsentligt större antal bostäder (Älvsjö industriområde, strån längs Huddingevägen, delar av Fruängen).  

71 NULL Kvinna 26-45 

Jag undrar hur nära begravningsplatsen och utomhusbadet kommer vara varandra på Järva fältet? Det känns lite ofräscht att bada "bredvid" platsen där det 
ligger döda människor begravda. 

73 NULL Man 26-45 

Hej! Ba jobbat... men bilden på bokomslaget är så mörk! Man ser knappast hela ordet "översiktsplan" -särskilt från första s:et till n:et dvs nästan alla 
bokstäver. Roteringen av s:et (från Skärholmen) hjälper inte heller. Det blir bara rörigt. Plus att det verkar som att det står "översiktplna". Vore bra att 
ändra bilden, eller redigera bilden så att det blir lite ljusare och kanske "möblera om" bokstäverna lite gran. Tack och lycka till!  

74 NULL Kvinna 46-65 

Det är sorgligt att begravningsplatsen ska förstöra det fina området som nu finns vid Granholmstippen. Tanken med öarna är inte speciellt klokt heller 
eftersom ännu mer av skogen går åt. Dessutom blir det säkert ytterligare ett ställe för mopedåkning. Funderar också lite på rån och överfall där.  Vid Spånga 
kyrka händer en del. 

75 NULL Kvinna 46-65 

Begravningsplats placeras inte  vid granholmstoppen. Behåll freesbeebanan/discgolf. Gör något på rekreationsområde Järva för de levande inte bara för 
redan döda. T ex utegym, terrängtrappa ner till fältet, + rullstolsvänlig väg. Många är också gamla här inte bara döda eller unga. Nya hus vid vattentornet 
vilken utsikt får de om det domineras av begravningsplats?Tänk också på grundvatten o miljö. Har vi dialog? Något att säga till om ? BEVARA JÄRVAFÄLTET 
FÖR DE LEVANDE.  

76 NULL Man 46-65 

Framtiden kommer nu snabbt och nye ideer pockar på avseende stadsförnyelse etc. 
 
Därför är det märkligt att man i stora delar ännu lever kvar vid gamla former av bebyggelse utan att ta in det nya med vad folk vill se. 
 
Framtiden är inte att fortsätta bygga stora fyrkantiga lådor med människofientlig omgivning dvs trångt mellan hus och få öppna inbjudande ytor för möte 
och parker etc. 
Se hellre till vad som nu händer i andra storstäder med mer ljus och volym mellan husen samt stor del av grönytor och vertikala gröna miljöer... 
Att förtäta och förstöra äldre miljöer utan hänsyn till vad omgivning vill eller se till hur områdena är idag och kanske helt kastas omkull med det nya som 
byggs för, stänger av skapar mörka ogästvänliga utemiljöer och i många fall helt tar bort utsikten för äldre lgh beståndet.. 
 
MVH//RM 

705 2016-12-06 Man 66+ 

Jag föreslår att man bygger punkthus i stället för lägre långa byggnader vid förtätning i Farsta. Det stör inte de som bor där redan och tar upp mindre 
markyta. I fallet Nykroppagatan Behöver man inte flytta gatan blockera utsikten för de boende om man skulle lägga punkthus vid rondellen. 

706 2016-12-06 Man 0-17 Kom till bagishuset 

707 2016-12-06 Man 0-17 Kom till brb/136 bästa stället att bo på 

708 2016-12-06 Kvinna 66+ Fler toaletter bussar hockey planer  

709 2016-12-06 Man 0-17 Kom till jarlaberg 

715 2016-12-06 Man 46-65 

Parklekarna Forsängen på Nordmarksvägen 31 i Farsta strand är en viktig mötesplats i området. Här möts alla åldrar på dagar kvällar och helger. Värna om 
denna plats och den natur som finns där så att den fortsätter att fylla sin funktion. 

716 2016-12-06 Kvinna 18-25 

Vad roligt! De grönområden som behålls tycker jag att vi tillsammans ska utveckla till fina parker, se inspiration från bland annat engelska, franska och 
holländska trädgårdar  

719 2016-12-06 Man 26-45 

De delar av den planerade bebyggelsen på Lövholmen och längs Södertäljevägen i Liljeholmen som ej ligger inom Cementas område eller på spårområdet 
borde börja byggas snarast. Då kanske man kan få en mer organisk stadstillväxt med varierande hus. Dessutom sprids byggtrafik och ledtider ut. 

722 2016-12-06 Kvinna 46-65 

Vi kom till samrådet vid Gullmarsplan och ville diskutera "stadsgator" o "stadsmiljö" i Enskede-Årsta. 
Dom verkade inte vilja ta in våra åsikter, utan argumenterade ungefär: Politikerna vill..., politikerna tycker.... 
Jag trodde politikerna skulle företräda folkets åsikt  !!   

723 2016-12-06 Kvinna 46-65 

Ni skriver på flera ställen i översiktsplanen att kollektivtrafiken ska främjas, med egna kollektivkörfält, ändå gör ni precis tvärtemot. 
Johanneshovsvägen görs om till en fil i varje riktning. 
Där ska privatbilister, kollektivtrafik, utryckningsfordon, farligt gods, stomnätsbussar mm samsas i en o samma fil. 
Det är dessutom en omledningsväg för Södra länken, som tvingas stänga i rusningstrafik allt oftare. 
Hur tänker ni ???    

724 2016-12-06 Kvinna 46-65 

Personalen vid samrådstillfällena 23-24 nov vid Gullmarsplan kunde ingenting om trafik o vägar. 
Varför ? 
Hur ska man då kunna föra en "dialog" ??  

725 2016-12-06 Kvinna 46-65 

Den karta som visades upp på samrådet vid Gullmarsplan var jättegammal. Varken Fredriksdal eller Årstastråket fanns med ! 
 
Där har ju folk flyttat in o bor ! 
Kartan var säkert 3-4 år gammal ! 
Varför gör ni så ?   

726 2016-12-06 Kvinna 46-65 

Stadsgata o stadsgata. 
 
Mode-ordet är stadsgata. 
Ni skriver att ni ska göra om Enskedevägen till en stadsgata, underförstått, en fil i vardera riktning. 
Ni måste faktiskt hålla koll på vilka vägar som är utryckningsvägar. 
Ambulans ska inte fastna i trafiken. Dom ska hinna in till akuten på max 10 minuter. 
Stadsgator kan faktiskt ha två körfält i varje riktning.  
Kolla på Ringvägen ! En fil dedikerad till ytryckningsfordon och kollektivtrafik.  

727 2016-12-06 Kvinna 46-65 

Ni skriver bara om bostäder o förtätning. 
Behöver det inte byggas fler sjukhus åt alla dessa 100.000 nya invånare ? 
Snart finns ingen lämplig mark kvar till sjukhusbygge för söderorts invånare ! 
Hur tänker ni ?  
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728 2016-12-06 Kvinna 26-45 

Hej! Jag har dels övergripande synpunkter, dels specifika synpunkter gällande Vällingby (där jag bor). Övergripande synpunkter först: 
- Jag tycker inte att man bör ha "En växande stad" som ett stadsutvecklingsmål. För de flesta kommuner är det visserligen positivt ur ekonomisk synpunkt 
att växa, men det sambandet gäller ju bara till en viss nivå - därefter får man problem med trängsel etc samtidigt som nyttorna inte längre ökar. Med tanke 
på bostadsbristen och trängseln i Stockholm, samtidigt som många andra svenska kommuner avfolkas, borde det inte vara ett självändamål att växa ännu 
mer. Målet bör istället vara att erbjuda en god stadsmiljö till de som bor här och söker sig hit. 
- Jag tycker det är väldigt viktigt att öka integrationen i staden och se till att folk med olika bakgrund och från olika socioekonomiska grupper möts. Bra att 
detta betonas i ÖP-förslaget, och att man säger att man ska öka blandningen av hustyper och upplåtelseformer i ALLA stadsdelar. 
- Jag tycker också att det är viktigt att alla invånare får tillgång till grönska - både större skogs- och parkområden och "insprängd" växtlighet (alléer, 
rabatter...). Detta får gärna betonas ännu mer i förslaget. Varierade grönområden är också viktigt för att befolkningen (särskilt barn) ska röra sig mer, och 
att barn ska få utrymme för lek. 
- Bra att man tar upp planeringens betydelse för få in solljus och undvika blåsiga gator och torg - det är en viktig aspekt. 
- I planen nämns isolering av byggnader som ett sätt att minska bullerexponering. Jag tycker att det också är viktigt att minska bullret i utomhusmiljön med 
t.ex. minskad biltrafik, tyst asfalt, större andel elbilar, tystare bussar och tåg, ljuddämpande växtlighet och material etc.  
- Håll fast vid att biltrafiken ska prioriteras ned och gång/cykel/kollektivtrafik prioriteras upp! 
- Jag tycker också att det är jätteviktigt att staden blir mer barnvänlig; tillgång till varierade gröna miljöer, ytor för spontan lek, och att trafikmiljön anpassas 
så att barn själva kan ta sig till t.ex. skola och fritidsaktiviteter på ett säkert sätt. 
- Det står lite i förslaget om att byggnader ska hålla hög arkitektonisk kvalitet. Detta tycker jag gärna kan betonas ännu mer, och man bör tillägga att de 
material som används bör vara miljövänliga, hälsosamma och av bra kvalitet. Byggnaderna som helhet bör vara av bra kvalitet så att de inte blir "dåliga" 
efter några årtionden. 
- Bra med kvalitetsdrivna markanvisningar! 
- I förslaget nämns att det skett en omfattande ombildning av hyresrätter till bostadsrätter de senaste 25 åren. Denna utveckling bör hindras i 
fortsättningen, om möjligt, och fler hyresrätter uppföras. 
- I förslaget fastslås att det är en viktig stadsbyggnadsfråga att främja trygghet - jag instämmer till fullo! 
- Bra att man vill skapa integrationsfrämjande mötesplatser för barn och ungdomar, och att man vill att barn och äldre ska mötas. 
- Det är viktigt att man planerar så att man bibehåller/förbättrar badvattenkvaliteten i staden. Att kunna bada mitt i stan är bland det bästa med Stockholm, 
och det lär ju bli ännu viktigare med kommande värmeböljor iom klimatförändringarna. 
- Har man någon plan för vad som ska hända med fjärrvärmesystemet när byggnaderna blir allt energisnålare? 
- Det är viktigt att planera så att det är enkelt för alla invånare att sortera sitt avfall (alla fraktioner). Man borde inte behöva gå längre för att slänga sina 
sorterade sopor än för att slänga sitt osorterade hushållsavfall. 
Specifikt om Vällingby: 
- I avsnittet om Hässelby-Vällingby står att tillgängligheten längs Mälarens strand kan utvecklas. Jag tycker det är viktigt att det leder till att man bygger ut 
för mycket strandpromenader med träbroar etc. Det är viktigt att det finns kvar orörd natur längs stränderna, så att man t.ex. kan bada ostört eller gå i 
skogen och ner till vattnet "i fred" (sådan rekreation vill man också ha ibland). Det är också viktigt för djur- och växtlivet. 
- Utveckla Nälstafältet! Man skulle kunna etablera odlingslotter, plantera träddungar och buskage, göra sittplatser, kanske inrätta ett utomhuscafe... Ta bort 
staketet längs Nälstabäcken och gör kanterna mindre branta, så att man kan komma ner dit med barn och känna på vattnet, titta på insekter etc. Om man 
kan göra något åt kraftledningen (gräva ner?) vore det också bra. 
Sammantaget tycker jag att det är en väldigt bra ÖP som föreslås - ovanstående synpunkter skulle kunna vässa den ännu lite mer ;) 
- Berslagsvägen upplevs idag som en barriär när man ska ta sig från Vällingby till Grimstareservatet och Mälaren. Det borde göras en gång/cykeltunnel där, 
eller så bör vägen byggas om så att barriäreffekten minskar. 
- Det vore trevligt med skidspår i området, och mer möjligheter att hyra eller förvara kajaker vid Mälaren. 

729 2016-12-06 Kvinna 26-45 

Hej! Jag har tidigare lämnat synpunkter ang ÖP:s förslag för Hässelby-Vällingby, men det verkar som att en punkt föll bort. Skickar den igen: 
- Bergslagsvägen upplevs som en barriär när man ska ta sig från Vällingby till Grimstareservatet och Mälaren. Det bör anläggas en gång- och cykeltunnel 
under vägen, eller så bör vägen byggas om så att barriäreffekten minskar. 

730 2016-12-07 Kvinna 46-65 Bygg i förorterna, inte i innerstaden. Kollektivtrafiken i innerstaden klarar inte av fler resenärer! Överfulla bussar åker förbi folk på hållplatserna.  

732 2016-12-07 Man 66+ Bygg högre hus inom staden, med garages under. Glesare mellan husen.   

733 2016-12-07 Kvinna 26-45 

Fler ställen för möten, dans, musik och social samvaro. Jag önskar ett varmare Stockholm med mer utbyte grannar emellan. Bygg så att det är lätt att 
umgås, som vid Vaniljvägen i Hökarängen T ex. En jätteinsats för att rensa skräp behövs också. Här i Farsta finns det skräp som aldrig städas bort 
(Molkolmsbacken T ex). 

737 2016-12-07 Man 0-17 En bio i Farstacentrum. 

738 2016-12-07 Man 0-17 Jag vill ha en go kart hall och bio i Farsta centrum. 

739 2016-12-07 Man 0-17 Jag vill ha en bio och fotbolls arena 

740 2016-12-07 Man 0-17 Jag vill ha en bio 

741 2016-12-07 Man 0-17 Jag vill ha en bio i Farsta centrum 

743 2016-12-07 Man 0-17 Bättre belysning i fagersjös fotbolls plan 

744 2016-12-07 Man 0-17 En fotbollsplan i herrängen 

745 2016-12-07 Man 0-17 Köpcenter i Hammarby sjöstad 

748 2016-12-07 Man 46-65 

Banken vill låna ut pengar, banker är proffs. Folk är i olika grad amatörer, proffs och amatör är ytterligheter. Vart befinner sig olika grupper på en skala ett 
till hundra? Den inkomstlöse kanske är förslagsvis mest amatör i sitt tyckande och mest opartisk. Den som äger banken och är ordförande i banken är 
förslagsvis den mest proffesionellt på skalan. Yrkesskicklighet behöver inte vara samma sak som proffesionellt. Proffisionellt beteende 
 
 bör handla om att tjäna så mycket pengar så möjligt. Att beröva Stockholmarna Möjligheter att ha stor tomt för att tillväxten ska gynnas är inte okej. 
Samhället går vidare mot singularitet och då blir ordet helikopter pengar mer vanligt. Vi kommer att önska de stora tomterna tillbaka när robotarna i större 
utsträckning tar jobben. Många människor kommer att bli inlåsta i staden, det finns många exempel på det i världen. Att sälja en överbelånad lägenhet är 
förenat med ångest, priset kanske stiger nästa år. Hoppas därför på att efterfrågan på just Hens bostad ska öka. Hen blir därför en invandrings förespråkare. 
Någon hen kan gilla att stimulera ekonomin och därför förespråka ökade lån. Vi vet att den dagen lån ska betalas tillbaka kan vara bittert. Teorin om 'inte 
alla ägg i samma korg' är välkänd. Sverige har Malmö Gborg Sthlm men Sthlm får nu alltför stor vikt i korgen.  

752 2016-12-07 Man 0-17 Jag och min kompis vill ha en bio i Farsta centrum 

753 2016-12-07 Man 0-17 Jag och min kompis vill ha en butik som heter gamestop i Farsta centrum 

755 2016-12-07 Man 0-17 Bio i Farsta centrum  

758 2016-12-07 Man 46-65 

En hönsbur ska vara stor nog för hönan så att den kan värpa ägg. Människan ska inte ha större tomt eller bostad än att den kan lägga sig att sova där. Det 
ska bo så många så möjligt i Sthlm det är bankens vilja. Helt sjukt kan amatören tycka som har tid att fantisera om framtiden som kan medföra singularitet 
och kanske tappar människan kontrollen. Att ha egen mark att odla på är en frihet om du dessutom har tillgång till en rimligt stor stad där du har en bostad 
som erbjuder diverse lyx är kanske det ultimata. Om folk konkurreras ut så att de måste flytta så hen kan se det som ett lidande eller utmaning. Vi har en 
historia då folk hade större tomter, det är ett misstag att tycka att det var sämre med stor tomt. Har hört folk säga att det var så mycket jobb med stor 
tomt, då har dom glömt att valfriheten är större med stor tomt. Anlägg en stor skog i Sahara istället för att bygga ut Stockholm med lägenheter. Det finns 
många vattenreningstekniker, en teknik som sökt kapital länge är WWW.hvr.se 
 
Många djur har blivit utrotade, att satsa på Sahara skulle ge enorma miljö effekter. Bjud in Algeriet så A kan bli medlem i EU då har EU ett riktigt gemensamt 
tillväxtområde. Bygg pipeline, avsalta vatten med hjälp av solenergi och vätgas det är bättre än att satsa på Stockholm. Att bygga Stockholm för stort kan 
tex reta Ryssen. Om tex Moskvabor hellre bor i Stockholm då kanske det inte tar så lång tid innan vi har diktaturen här. Sverige är inte så stort och smällar 
redan nu mycket högre än sin storlek och det retar alla diktaturer. På många sätt är Stockholm bra för de som lyckas, men många konkurreras ut och skäms 
för att de blivit fattiga. Fler och fler går omkring med ett uppdämt hat det är perfekt för en framtida statskupp. Kanske kungen blir majoritet diktatorn eller 
Ove Senatorn..... Taskigt att jag inte får en kopia, ska fråga alla främmande statsmakter om dom ger bättre betalt än hel sjukersättning som soldat. En del 
får 24000kr per m och andra som tex jag får dålig soldatlön. Det var en professor i förvaltningsrätten som hävdade i Aktuellt eller Rapport att företräda 
motstridiga intressen,( jäv antar jag) är olagligt. Skb.org har haft mycket jäv under dess hundra år men föreningens finns fortfarande kvar och suger ut sina 
medlemmar. Föreningen hade fram tills nyligen en styrelseledamot som hade ett nära samarbete med investmentbank. Det ligger alltid i bankens intresse 
att låna ut pengar. I Skb finns det folk som tex är byggkonsulter och har förtroendevalda samtidigt som andra förtroendekandidater blir polisanmälda för att 
störa dessa personer. Annan mobbing förekommer givetvis också. En styrelseledamot är vd för Skärholmens fastighetsägare och satt samtidigt Skb styrelse i 
många år. Det är i grunden fel att hävda att Skb medlemshyresgäster betalar hyra. Skb är medlemsägda och bör betraktas som en kooperativ 
bostadsrättsorganisation. Antar att Skb inte tillåts att ha bästa möjliga (hyra) månadsavgift för då skulle riktiga hyresgäster bli alltför mycket påminda om 
att de gör en dålig affär genom att hyra. Det är mycket dåligt att denna undersökning inte ger en kopia till avsändaren. 
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759 2016-12-07 Kvinna 0-17 Jag vill ha en bio  

761 2016-12-07 Kvinna 46-65 

Bra att det byggs och förtätas! Jag bor i Skarpnäck, vid Sockenvägen. Min enda synpunkt är att man blundar för den ökande trafik som faktiskt genereras vid 
en ökande folkmängd. Bagarmossen är i storlek som en mindre stad, och dit leder EN återvändsgata! Det behövs en avlastningsväg, exempelvis via 
Skarpnäcksfältet. Sockenvägen är överbelastad av alla transporter, bussar, utryckningsfordon och privatbilar. Över denna väg går även många barn till sina 
skolor varje dag. Bygg en väg snarast!! 

766 2016-12-07 Man 46-65 

Designa kaktusar som kan lagra stora mängder vatten, sådana växter kan sänka havsvatten nivån. Bäst vore kanske om de klarar att lagra havsvatten. 
Sahara borde vara ett tillväxtområde. Som sagt det finns många vattenrenings tekniker. Exempel WWW.hvr.se Stockholm bör konsolidera. Amortera stärk 
basen, pension. Långsiktiga jobb blir en stor brist. Byggjobb är tillfälliga jobb.   

769 2016-12-07 Kvinna 18-25 Så länge det finns plats för alla Stockholms invånare spelar det ingen roll hur tätt det är utan hur smart det är byggt. 

770 2016-12-07 Man 46-65 

Bygg inte ut Tensta centrum. Folk vill inte ha högre priser. De små företagarna har inte råd med högre hyror. Folk har inte råd med högre priser. Staten 
strävar efter högre inflation det är dåligt för majoriteten som inte får mer än hundra procent inkomstkompensation. Ove seltmann 

771 2016-12-07 Kvinna 0-17 Skaffa biograf i Farsta 

772 2016-12-07 Man 46-65 

Exporten domineras av ett fåtal företag. Importen domineras av många företag. Om några stora exportföretag flyttar blir det kännbart för statskassan. Som 
sagt byggjobb är tillfälliga jobb. Stor arbetslöshet inträffar när Stockholmsbomen ebbar ut. 

775 2016-12-07 Man 66+ 

Om översiktsplanen 
 
Vår stadsdel Hägersten-Liljeholmen har ca 85 000 invånare. Det är större än genomsnittskommunen 
 
Jag anser att stadsdelsnämnden – som vi röstat fram och som känner vårt område- ska ha en starkare roll än stadsbyggnadsnämnden. 
Stadsbyggnadsnämnden kan ge riktlinjer men beslut måste ligga lokalt för att demokratin ska få genomslag. Stadsdelsnämnden måste i vart fall bli ett 
starkare remissorgan än vad det är i dag. Den lokala nämndens stöd bör utgå från egna lokala resurser i stadsdelen möjligen i samverkan med fler 
stadsdelar och inte från en central byråkrati på distans 
 Om samrådsprocessen som kommer efter översiktsplan 
 
Vi upplever att ett parti i majoriteten lämnar oss i sticket genom att nochalera 10 inbjudningar till en dialog. En person kom från partiet men partipiskan var 
tydlig. Vi är PRO, SPF, Kollektivhusföreningen Elsa Beskow, Samfällighetsföreningen Turnyren, Anhöriga till boende på Fruängsgården m fl. Totalt är vi 1 100 
personer i närområdet. Vi har analyserat och vill diskutera konsekvenser av förtätning men inte utesluta några partier från vår dialog. Det vore ett bakslag 
för demokratin att inte lyssna till oss. Vi har inte glömt varför ”planskilda korsningspartiet eller stockholmspartiet” bildades. Brist på kommunikation mellan 
invånare och politiker kan innebära ett ”Rädda förortenparti” eller något värre bildas som försämrar demokratiska processer. 
Gå hem och gör om läxan! Det blir kvarsittning annars- eller är det så att ni helst vill sitta kvar som politker? 
 
Av underlaget framgår att det saknar samsyn och samproduktion med SL. Var och en verkar leva sitt eget liv. För att få ett fungerande samhälle måste 
byggnation och kollektivtrafik samordnas. Varför intar man en mjäkig attityd till SL? Centrum i  Fruängen kan överdäckas och bil ett resecentrum utan att 
man lägger T-banan i tunnel under E 4. T-bana, busstrafik och snabbspårväg behövs i en knutpunkt för att tillgodose byggnation i Jakobslund, Smista och 
Skärholmen. Bristen på samsyn/samproduktion av översiktsplanen skapar olika bilder varav en landstingets (SL) och en Stockholms stad. Texten Spårväg 
SYD ”i pågående förhandling” är ett för svagt läge för att ge support för byggande i Skärholmen. Nuvarande teknik för T-banans Röda linje är dessutom 
eftersatt så att trafiken inte kan optimeras. 
Stadsutveckling? 
 
Översiktsplanen beskriver förorterna som platser med stora möjligheter till stadsutveckling. Många av oss som bor i förorten ser inget positivt med 
inriktning på stadsmiljö. De värden vi sökt med vårt boende överensstämmer inte med innehållet i översiktsplanen. Vi kan byta/sälja vårt boende om vi vill 
flytta till ”innerstan”. Skapa i stället nya bärkraftiga stadsdelar som kan tillgodose kommunikation, kommunal service och försörjning. Det syns inte i planen 
hur samverkan ska ske med grannkommunerna. 
Data om nuläget saknas 
 
Översiktsplanen måste innehålla mer information om nuläget för kommunal och kommersiell service. Översiktsplanen är kanske inspirerad av ”Elake 
kocken” som stänker ut feta planer på byggnation utan tanke på vilken plattform nuläget befinner sig i. Det är bra med vissa gränser för posthanteringen 
men fria skolval ställer till det. I Sätra är skolklasserna små, elever saknas. I Fruängen är det kö till skolan och flervåningsbaracker byggs. Samma sak gäller 
förskolan med nästan 300 barn i kö. Kundunderlaget viker i Bredäng och Sätra centrum. Det saknas uppgifter/tidplaner i översiktsplanen om vilka områden 
som ska prioriteras för byggande över tid. Som Stockholmare ser jag bara att man slänger ut hus lite här och var utan koppling till de områdens som 
översiktsplanen föreslår. Som upplägget är nu så riskeras att köer ökas i områden med kö och än värre så riskerar områden med brist på kunder eller för få 
barn och ungdomar att få det värre. 
Vad är bostadsbrist? 
 
Varför saknar översiktsplanen initiativ till riktade omflyttningar? Kan man undersöka möjliga initiativ/finansiering eller inlösen av mark för byggande eller 
för att få omsättning på hyreslägenheter eller andra bostadsformer. Vet man hur många ”övernattningslägenheter” eller privata (lönsamma) uthyrningar av 
bostadsrätter som finns utan att innehavaren är skriven där. Finns det en lägenhetsreserv som är för stor? 
 
Bostäder behövs men ska andrahandsuthyrning hindra unga att etablera sig i ett mer stabilt boende? 
Bredäng och Sätra 
 
Förslaget att koppla samman Bredäng med Fruängen är en lika stor UTOPI som att stärka kopplingen mellan Bredäng och Mälarhöjden. Det fysiska 
avståndet mellan Bredäng och Fruängen förblir stort med 8-filiga E 4 som skiljer dem åt. Kanske kan en överdäckning av E 4 ge en sådan effekt men då 
hamnar man i Huddinge kommun. Andra vägar som gemensam kulturskola är nog mer framkomlig. Det attitydmässiga avståndet mellan 
miljonprogramområdet Bredäng och Mälarhöjden är inte lättare att lösa. 
Mark och miljö vid bostadsbyggande 
 
Jag saknar uppgifter om generella markbedömningar i planerade utbyggnadsområden i översiktsplanen. Flera av berörda områden bestod av kärr eller 
vattenflöden på 1950-talet och flera av dalgångarna är gamla sjöbottnar. Om det är lätt eller kostsamt att bygga handlar om kunskapen utifrån om 
pålningsarbeten är nödvändiga eller inte. Förhoppningsvis görs en markundersökning innan samråd sker inför detaljplaner så att kalkyler för nybyggnation 
av områden och förtätningar blir rimliga för de boende. Även om vi bor i en storstad så borde en inventering av artbeståndet av vilt också ske på planerade 
områden. 
Riksintressen enligt miljöbalken 
 
Åter på ett mycket tydligt sätt så sätts sydvästra förorten utanför fokus. Från skolåldern har vi lärt oss att Stockholmskartan i sydväst täcks bakom en 
förstoring av Gamla Stan. Vi finns inte. Undantagen är Vällingby, Årsta, Enskede och hör och häpna LM-komplexet. Anders Ygeman sa i ett sammanhang 
”Rädda förorten” samtidigt som skottlossning inträffade även i Fruängen.  
 
Jag anser att förortstanken (läs tanken om förorten) är ett val som jag och många andra har gjort för att kunna bo i områden med gröna lungor men 
samtidigt kunna nå citydelar med kollektivtrafik. 
 Riksintresse verkar grunda sig på etablissemangets syn på att det är fint med innerstaden. Ja det är det men jag vill inte bo bland stenhus och etablerade 
fina parker. Jag anser att det är ett riksintresse att kunna bo i förorten. 

777 2016-12-08 Kvinna 26-45 

Staden borde investera i att bygga trygga miljöer och offentliga rum i de områden där dessa kvaliteter saknas, det vill säga i stadens yttre delar. Staden 
måste skapa platser för ungdomar, som inte har ekonomiska resurser, och samordna sig med andra delar av stadens förvaltning. Varför finns det inte krav 
på stadsdelsförvaltningarna att skapa NYA platser för barn och unga? Detta borde vara av högsta prioritet. Alla barn och unga kan eller vill inte syssla med 
idrott. Det måste finnas fler alternativ till aktiviteter och platser, även i förorterna, för de ungdomar som inte kan betala för fritidsaktiviteter. Platser behövs 
för unga att kunna mötas och få ett socialt utbyte och dessa kan förläggas strategiskt för att vara integrationsfrämjande och i anslutning till kollektivtrafik. 
Det är vinter i Sverige halva året, dessa platser bör alltså vara inomhus! En tonåring i Hässelby gård har ingen större glädje av en park, i december. Så var 
ska denna tonåring kunna umgås med sina vänner? Ge svar på detta i ÖP:n tack.  

778 2016-12-08 Annat 26-45 Hej! Jag och flera med mig efterlyser: fler samt säkrare cykelbanor i stan med rutter ut till närförorter. Tack!  
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779 2016-12-08 Kvinna 46-65 

För att inte nagga grönområden i kanten hela tiden så är det vitalt att bygga på höjden inte 4-5 våningar utan 20-30 våningar. Vad som är viktigt när man 
bygger skyskrapor är att man också försöker göra dessa trevliga så att det inte blir ett getto.  Tex på ett våningsplan kan man badbassäng med livvakter, 
man kan ha en sk liten tuckshop, dvs en liten affär där man kan köpa det nödvändigaste lite mjölk och bröd.  Dessutom så kan man ha ett mötesrum för 
hyresgästerna där det kan koka kaffe och träffas - dessa rum skulle man kunna ha på var 10:e våning.  Det ska vara en inbjudande entre - dessutom måste 
det vara tillräckligt med hissar -  3-4 stycken då det är viktigt med tillgänglighet, plus för säkerhet en helikopterplattform på taket för utrymning vid 
eldsvåda.  Stockholm är ju känt för sina grönområden - nagga inte dessa i kanten vi behöver dom för att kunna njuta av livet och naturen. 

780 2016-12-08 Kvinna 46-65 

Stockholm behöver bli mer av en promenad och cykelstad. Framtiden är här, och det är viktigt att vi anpassar planer till förutsättningarna för den. 
Strandpromenader, trottoarer, cykelvägar, sittplatser, mötesplatser, barnvänligt, människovänligt.  

781 2016-12-08 Kvinna 26-45 

Jag tycker ni ska satsa mer på förorterna. Just nu så finns det mest jobb inne i city, det är där allting händer. Men Stockholm är så mycket mer än bara city. 
Jag tycker ni ska satsa på att utöka skolor/högskolor,fler butiker, caféer, biografer, matbutiker mm i förorterna. På så sätt skapas fler arbetstillfällen, 
förorterna får mer liv och skapar mer trivsel.  
 
Dock är det svårt att lösa då hyrorna är på tok för höga, därför måste även lokalhyrorna sänkas. 
 
Jag bor själv i Björkhagen och måste åka in till stan eller till ett köpcentrum för att handla. Vilket är lite tråkigt för det finns så mycket potential att skapa ett 
riktigt centrum, just nu har vi typ en matbutik och en lampaffär.  jag vet att fler värnar om förorterna men idagsläget så går det inte att gå runt pga de dyra 
hyrorna. Det finns så mycket att utveckla om vi bara fick chansen. 
Och sen slår jag ett slag för kollektivtrafiken, de flesta tar tunnelbanan och det är ofta för fullt/trafikstopp mm. och som nybliven Stockholmsbo så slås jag 
över hur få busslinjer det finns.  
 
Utöka bussarna så att fler resealternativ finns. 
 
Dock krävs det fler bussfiler för att det ska fungera men inom det långa loppet tror jag alla vinner på det. 

782 2016-12-08 Kvinna 26-45 

Hej,  värna fortsatt om de gröna ytorna i hela staden. Inte bara parkerna. Den unika kombinationen av natur och vatten gör Stockholm till ett original bland 
världens storstäder. Med ett bevarande/vårdande harmoniserar det väl med stadens miljöprofil. Skapa bättre tillgängliga promenadstråk och fler 
badplatser - om Stockholmarna får chans att njuta av naturen månar de säkerligen mer om den. Jag bor i Bromma och ser att lite pengar hittills satsat på 
allmänna ytor som t ex de gröna stråk/naturområden många både från Bromma och innerstaden uppskattar så mycket. Solvik med gamla ångbåtsbryggan 
skulle kunna upprustas på enkelt sätt. Olika små badplatser längs med sträckan Äppelviken-Ålsten möjliggöras längs med strandpromenaden. Öka 
tillgängligheten på strandpromenaden för motion och rekreation.    

785 2016-12-08 Man 18-25 

Hej! Robin Rushdi heter jag och är samhällsplanerare samt hållbarhetsexpert. Jag tycker att Stockholm ska lära sig att decentraliserad staden. Kräva att 
fastighetsägare ska lära sig att använda sina fastigheter resurseffektivt (se min TedTalk) och blanda staden! Om vi förtätar utan blandning av funktioner så 
kommer vi skapa stressade och proppfulla platser såsom centralstationen. Ingen privstbilism i innerstaden och sluta bygga! Lära sig att använda sig av det 
fysiska rummet som finns idag kommer leda till långsiktig förändring och inte enbart massa byggande med framtids problem. 

786 2016-12-08 Kvinna 26-45 

Bygg med kvalitet och miljömedvetenhet. I dagens nybyggen ser ytan fin ut men det uppstår snabbt fel och brister. Min kompis flyttade in i sin nybyggda 
bostadsrätt i veckan och redan andra dagen fick hon anmäla fel i konstruktionen. Det känns sådär. Behåll grönområden så långt det går. Plantera in fler små 
träffpunkter såsom caféer och rastplatser för umgänge. Mer lånecyklar i system. Färre dyra garage, fler billiga p-platser. Bra fantasifulla lekplatser. Bygg inte 
höghus så tätt inpå varann. 

788 2016-12-08 Kvinna 66+ 

Jag har själv bil, men alla har inte det! Gör fler och säkrare cykelbanor! Bygg fler hyresrätter, var ska alla våra ungdomar som inte har köpstarka föräldrar 
bo? Var ska alla nyanlända bo? 

789 2016-12-08 Kvinna 18-25 

Större sattsningar på cykelbanor och stadsodlingsprojekt som en del av bostäder, Stockholm borde va en föregång som en klimatsäker stad där ungdomar 
faktisk kan och har råd att flytta hemifrån. Fler kollektivboenden! 

791 2016-12-08 Kvinna 26-45 Mer cykelbanor. Går det och få isfria? Cykelleden längs munkbron måste breddas. 

792 2016-12-08 Kvinna 26-45 Fler badplaster med bastu dom kan nyttjas året om! 

799 2016-12-09 Man 46-65 

hej, 
jag bor i Hässelby villastad och har några förslag / synpunkter till översiktsplanen: 
Transport: 
 
Hässelby/Vällingby till Arlanda: Det tar alldeles för lång tid att ta sig från Västerort till Arlanda med kommunaltrafik. Flygbussen från Bromma tar 55min! Jag 
föreslår att introducera en buss från Vällingby som kanske ska ha hållplatser i Spånga och Kista och sedan gå direkt till Arlanda. 
 
Gröna linjen: Förläng gröna linjen från Vällingby till Jakobsberg. 
 
Ungdomar: 
 
Skateparker - Bygg flera mindre skateparker för ungdomar och minst en riktig fin och stor i Västerort! Gärna en utomhus och en inomhus. En sådan 
sportshall för nya sporter kunde vara multifunktionellt - tex använda även för drönare-sport. 
 
Skridskoåkning - Det finns knappast möjlighet att åka skridsko i Västerort på tider var arbetande föräldrar kunde åka tillsammans med sina barn! Titta bara 
på http://www.stockholm.se/skridsko/tider och kolla Grimsta IP: Veckodager: 9-14, lör/sön: 12-13:45. Spånga är lite bättre men också ganska begränsad. 
Inga kvällstider under veckan. Jämför det med Östermalms IP. Så bygg en (flera) ishallar till. 

800 2016-12-10 Man 66+ 

Jag har väldigt svårt att förstå två avgörande utgångspunkter för den nya översiktsplanen - två frågor som verkar vara självklarhet i politisk konsensus och 
därför i tystnad accepterade på ett för sunt förnuft obegripligt sätt. 
Den ena: Varför denna planerade enorma tillväxt av Stockholm på bekostnad av landet i övrigt. Kan det vara långsiktigt hållbart? Norge går annan väg.  
Den andra rör biltrafiken. Mängden bilar är relaterad till människors behov av rörlighet och önskan till frihet. Med historiskt facit lär dessa drivkrafter inte 
upphöra även om de nu hålls tillbaka av miljöskäl och dito prisbilder och trängsel. Kollektivtrafik och cykel i all ära, men det löser inte allt och trängsel är en 
återkommande realitet som belastar samhällsekonomin. ...  
Om X år (X=10?) lär vi ha vi en eldriven eller på annat sätt miljövänlig fordonspark enligt målen för  hållbar utveckling - och då faller dagens avgörande motiv 
att av klimatmiljöskäl begränsa biltrafiken?  
Dessa två "input" i kombination kommer att skapa ett enormt behov av infrastruktur för ökad biltrafik som det då inte finns argument mot. Vi får en 
utveckling enligt formeln: Ökat antal människor x ökat antal bilar x ökat antal fordonkilometer = kaos om inte vägnätet anpassas! Inget nytt under solen, 
men varför förtränga detta perspektiv i en ny ÖP om vi tror på en "miljövänlig" fordonspark  

801 2016-12-10 Man 66+ 

Om Alvik 
Bevara Timmerfallet som parkmark och ett grönområde som kommer att bli allt mer attraktivt med nu inplanerad intilliggande stadsmiljö. I presenterat 
förslag är denna värdefulla kulturmark förlorad. 
Vänligen 

802 2016-12-10 Man 66+ 

Timmervägen i Alvik 
Som en av tio villaägare på Timmervägen ser jag mig inlagd i ett område markerat som stadsbebyggelse. Hur har staden tänkt lösa en sådan situation? Med 
detta offentliga samrådsförslag lär det vara svårt för oss komma ut på en normal fastighetsmarknad de närmaste åren - och hur blir det sedan när planerna 
ska realiseras. Frågan är inte ny för oss eftersom vi ingår i Programarbete Alvik - med den aktualiseras av förslaget om ny ÖP där vi nu är inritade till skillnad 
från tidigare ÖP. 
Fråga: Hur har ni tänkt vi ska göra? 
Vänligen 

807 2016-12-10 Kvinna 26-45 

Detaljplan för Akalla VI bör få mer generösa regler så att man får bygga en våning till i de befintliga parhus som finns i området samt att man får ha 
tvåbostadsparhus. Dessutom borde Stockholm stad erbjuda "Automated parking system" för de boende i närområdet till förmånlig pris. 

808 2016-12-11 Kvinna 26-45 

Bygg inte bort naturen. Vi måste få känna att staden har kontakt med naturen annars tappar vi människor fotfästet mentalt. Minska psykisk ohälsa 
Bygg med omsorg och värme för människan. Undvik att upprepa miljonprogramsmisstaget. Det påverkar mycket om man känner att arkitekturen är genuint 
människovänlig. 
Låt alla barn som växer upp få kvalitativa kulturella och sportiga alternativ till den skärmanvändande livsstilen.  

809 2016-12-11 Man 
Vill ej 
uppge 

Jag bor i Bagarmossen och när vi har tunnelbana så tycker jag att bil trafiken får ta ett steg tillbaka 
Med andra ord inga nya stora vägar eller genomfarter till Skarpnäck ska byggas i Bagarmossen 

820 2016-12-12 Man 46-65 Stockholm borde inte växa. Ingen verkar har en plan för hur alla ska transportera sig, utan är bara bekymrade om att det fattas bostäder... Men resten då?  
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821 2016-12-12 Man 0-17 

Bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar behöver prioriteras. Tunnelbanan behöver effektiviseras och byggas ut, tunnelbanetågen bör dessutom 
inredas om i stil med vagnar i bl.a. New York. Pendeltågspåren behöver rustas upp rejält, trafikverket bör dessutom snabba på utredningen gällande den så 
kallade "Getingmidjan". Små ettor med klimatsmart el, såsom bergvärme eller överskottsvärme från produktioner, bör bli standard i delar av stan. 
Förorterna bör förtätas och likna stadsmiljöer med utbyggd näringslivsverksamhet, parker och torg. Möten mellan människor ska kunna ske utan att 
bilburen trafik stör. Östra Länken bör byggas, men bara om konstruktionen kan ske under vatten och utan att störa rekreationsområden såsom Djurgården. 
Marknadshyror bör inte införas då konkurrensen kommer att trissa upp priserna och snabba på en eventuell bostadsbubbla. Kommunen bör investera c.a. 
50% av nuvarande infrastrukturbudget i en speciell "Infrastrukturfond" som varje kvartal kan vara inkomstkälla för relevanta byggprojekt. Förhandlingar bör 
ske med Infrastruktur- och bostadsminister för att kunna locka byggentrepenörer att bygga mer och klimatsmartare. En kommunal reglering av dubbdäck 
och bilutsläpp bör ske så att gränsvärderna inte överskrids. En kommité bör tillsättas för att granska gentrifieringens effekter. Lokaltrafiken i Stockholms 
Kommun behöver samarbeta bättre med Stockholms Landsting, eventuellt kanske ett speciellt "Stockholms Länstrafik - Stockholms Kommun" bolag bör 
bildas för att lättare kunna anpassa trafiken efter kommunens behov. Kommunen bör även förhandla med länet om att sänka priset på 
kollektivtrafikbiljetter. Nya Slussen ska byggas. Kommunen behöver även effektivisera samlande av överskottsenergi för att kunna distribuera klimatsmart 
värme och el till bostäder och byggnader i kommunen. Socialtjänsten bör få mer resurser och särskilt prioritera barn- och ungdomars situation. Kommunala 
härbärgen bör bli norm och standar i varje stadsdel.  

822 2016-12-12 Kvinna 46-65 

Fler bilfria gator,satsning på modern och fungerande kollektivtrafik. 
Många gröna ytor,bevara de gamla bildningar så mycket som möjligt. 
Områden med en blandning av hyres-och bostadsrätter,minska segregationen!Öka integrationen på alla möjliga sätt. 

824 2016-12-12 Man 46-65 

Tycker inte om förtätning. Vi behöver utrymme, parker, träd och ljus för att bibehålla en människovänlig och -anpassad miljö. Skulle istället gärna se att 
expansion sker genom att fler områden byggs som "småstäder"....dvs att de får ett eget centrum med restauranger, affärer, dagis etc fast med goda 
kommunikationer till nuvarande Stockholms centrum. Lite grann som man tänkte när Vällingby och liknande förstäder byggdes. 

826 2016-12-12 Kvinna 26-45 Inga hus över fem våningar. Slutna kvarter med solljus flera timmar om dagen på en stor innergård.  

830 2016-12-12 Kvinna 46-65 

Alldeles för tätt! Vi behöver grönytorna mer än någonsin när vi blir fler, nagga dom inte i kanten mer. Våra barn och barnbarn kommer förbanna dessa 
åtgärder i framtiden och undra hur vi tänkte.  

831 2016-12-12 Man 26-45 Jag vill se täta kvarter nära stadskärnan, få gröna kilar och naturreservat, och många parker! 

832 2016-12-12 Kvinna 46-65 

Det absolut viktigaste tycker jag är att stockholm blir en cykelvänlig stad. Att cykla i stockholm nu är förknippat med livsfara. Det har blivit bättre, men 
mycket återstår vad gäller uppmuntran till cykling, säkra parkeringar för cyckel och en bra infrastruktur som utgår ifrån cyklisters behov. 

833 2016-12-12 Kvinna 46-65 

Avfall: det är skandal att tex Eriksdalsbadet som ju hyr av stockholm stad serverar på engångsmaterial. Staden borde verkligen speciellt i sina egna 
restauranger se till att det serveras på porslin och att det finns källsortering. 1. Minska mängden avfall 2. Sortera. Staden borde driva dessa frågor och inte 
vara sist! 

834 2016-12-13 Kvinna 26-45 

Det skulle vara roligt om stadsdelarna hade bättre förbindelser, främst via cykel- och gångvägar, men också via sjön per båt, och så tvärbana, tunnelbana 
och pendeltåg.  
Bygg gärna så att det finns parker, planteringar och möjligheter till odling. Utan detta inget liv mellan husen. 
Rusta upp medborgarplatsen. Ta bort den fula gröna plätt.  Se till att det vinns en scen och bygg lite sjyssta solstolar i trä, sådan som finns på Örnberget i 
Örnsberg. Bygg om på andra sidan också så det blir en rak, enkel gräsplätt där med bänkar. Tyvärr kan man inte bygga bort de hemlös så försök inte med 
det. Även södermalm kan få vara sjysst. 

835 2016-12-13 Man 26-45 

Bygg ut ringleden, snabbspårväg, Haninge-Huddinge och vidare till norrort. Bygg bostäder på åkrarna i Haninge. Lämna Stockholm o centrala förorter i fred. 
Skapa fler centrum i Sthlm ytterområden som ger drivkraft o inte drar människor från områden dagarna i ända. Sattelitsamhällen med pendling dag ut o dag 
in skapar stressiga framförallt kvinnor. Se DN förra veckan. Skapa hyrkontor eller arbetsplatser på bibliotek Där pendlare kan "jobbahemma" o tröffa 
likasinnade o prata o skapa nya affärsidéer. Lycka till! Bygg fler idrottshallar. I Ryssland finns 20 idrottsanläggningar innom gångavstånd. Det ger ungdomar 
som är fina föredömen o tänker på kollektivet.  

836 2016-12-13 Man 46-65 

Efterföljande förslag om dom områden som berörs ? 
Nu är det svårt att lämna synpunkter när det bara är en lila plutt över områdena som jag vill veta mer om. 
Jag undrar varför inte området Beckers/Färgfabriken cementa börjar och byggas ? Det är många år sedan jag va o lyssnade på politiker som beskrev 
området och hur det skulle bli..... men inget händer. Finns det mer detaljerad plan över Gröndal/ dalbo/ekensberg/ Liljeholmen ? 

837 2016-12-13 Man 26-45 Skydda hela Majroskogen som naturreservat. 

838 2016-12-13 Man 26-45 

Gör hela Stockholms innerstad permanent helt fri från personbilstrafik (jfr Oslo). Detta är avgörande för att skapa en klimatneutral, mänskligare, renare och 
tystare stad. Organisera varutransporter via omlastningscentraler. Börja arbetet mot en bilfri stad med att göra Gamla stan helt bilfri. Rulla sedan ut 
bilfriheten stadsdel för stadsdel, från centrum och utåt.  

839 2016-12-13 Man 26-45 

Lägg ner Bromma flygplats och skapa (efter sanering) en sant hållbar stadsdel på platsen, med hållbar trähusbebyggelse. Inspireras av Ebenezer Howards 
"Garden city"-idéer vad gäller formgivning och funktion. 

840 2016-12-13 Man 26-45 

Vid nybebyggelse: bygg klimatsmarta trähus i certifierat virke. Satsa på social och estetisk kvalitet. Bygg enbart kommunalt ägda hyresrätter och 
kooperativa bostäder (SKB). Det finns tillräckligt med bostadsrätter.  

841 2016-12-13 Man 26-45 

Sälj inte ut fler kommunalt ägda hyresrätter. Vid nybebyggelse: Bygg enbart kommunalt ägda hyresrätter och kooperativa bostäder (SKB). Det finns 
tillräckligt med bostadsrätter.  

842 2016-12-13 Man 26-45 Riv Centralbron. Den skapar ett sår genom Stockholms hjärta.  

843 2016-12-13 Man 26-45 

Bygg inte Förbifart Stockholm eller Östlig förbindelse/Österleden. Nya motorvägar genererar mer trafik vilket är totalt ohållbart från miljö- och 
klimatsynpunkt. Satsa istället på klimatsmarta transporter, framförallt gång, cykel och kollektivtrafik (främst spårvagn).  

844 2016-12-13 Man 26-45 

Plantera fler träd i Gamla stan. Skeppsbron är en historisk stadsmiljö, men stadsdelen behöver också fler träd. En väl formgiven allé längs Skeppsbron skulle 
tillföra Gamla stan väl behövda träd och därigenom luftrening, sociala och ekologiska värden. Inventera även alla andra platser i stadsdelen där träd i olika 
storlekar kan planteras. Fyll sedan på med träd där det går. 

845 2016-12-13 Man 26-45 

Sluta elda med kol i Värtaverket. Koleldningen i Värtaverket står för en stor del av klimatutsläppen i Stockholm. Användningen av kol som bränsle i 
Värtaverket måste upphöra omedelbart, framförallt av klimatskäl. Värtaverket bör enbart använda biobränslen som noga har utvärderats utifrån ett 
livscykelperspektiv, där det även garanteras att bränslet inte kommer från ekologiskt värdefulla skogar.  

846 2016-12-13 Man 26-45 

Många nya bostäder behövs. Bygg dem på redan exploaterad mark, som fd parkeringsplatser, vägar och industrimark, inte på skogsmark. Bygg en socialt 
blandad bebyggelse, där högsta möjliga hänsyn tas till klimat, miljö, estetisk utformning och skala. Inspireras av Ebenezer Howards "Garden City"-ideal, inte 
minst vad gäller social uppbyggnad. Bygg med kvalitet, i naturmaterial.   

847 2016-12-13 Man 26-45 

Skydda Stockholms innerstad från ytterligare exploatering och förfulning. Bevara äldre bebyggelse (även av miljöskäl) och återskapa mänskliga stadsmiljöer 
i centrum. Bygg inte på fler våningar i City, tänk på stadens skala. Bygg i mänsklig skala, d.v.s. inga fler höghus! 

848 2016-12-13 Man 26-45 

Renovera alla miljonprogramsområdena med fokus på: socialt välmående, social blandning, klimat, mänsklig skala, blandning av verksamheter. Bygg 
klimatsmarta trähus i fin skala och form som komplettering där det går.  

849 2016-12-13 Man 26-45 Omvandla motorvägar, motorleder och liknande till stadsgator: inte bara Ringvägen utan också Nynäsvägen, E4:an och liknande. 

850 2016-12-13 Man 26-45 Planera så att varje stadsdel har alla viktiga funktioner: Folktandvård, bibliotek, vårdcentral, polisstation, skola, lokalt grönområde o.s.v. 

853 2016-12-13 Man 26-45 

Det är en bra idé men som har börjat för sent. Jag undrar om behovet som vi se idag verkligen kommer täcka det framtida behovet? Tar ni hänsyn till en 
expotensiella ökningen? 

854 2016-12-13 Man 26-45 

Jag har tittat på planeringen över Stockholm och känner spontant att fokuset ligger på att bygga bostäder. Det som oroar mig är vart alla som bor här ska 
jobba? Glöm inte bort att bygga kontor och lokaler för butiker och restauranger. Det är kombon som gör staden levande. Jag vill kunna välja min restaurang 
nära min bostad. Det är vardagslyx. 

856 2016-12-13 Man 26-45 Fler bostäder på vatten. Ta bort bilarna från city och gör plats för gångtrafik.  

858 2016-12-13 Kvinna 66+ 

Det behövs grönområden för rekreation och för luftens skull! Det behövs sjukhus och skolor också. Det handlar om människor som ska bo och trivas i "den 
nya storstaden" 

860 2016-12-13 Man 26-45 Mer cykelbanor, bättre kollektiv traffiken. Om ni kan bygga flera böstader - det är inte helt fel också. 

861 2016-12-13 Man 26-45 

Jag vill att det ska ska kunna bli möjligt att bygga riktigt högt i innerstan, gärna ett antal skyskrapor i City kanske runt Centralen. Tycker att idén att inget får 
sticka ut eller vara högre än något annat är verkligen trist och begränsande. Höga byggnader ger karaktär på staden. 
Om Stockholm ska fortsätta växa och verkligen bli en storstad måste man våga satsa på sådant. 
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862 2016-12-14 Man 26-45 

Skapa sammanhängande gångstråk/gågatstråk (där bilar inte får köra någon del av dygnet), mellan: 
1) Skanstull och Norrtull, d.v.s. Götgatan, Västerlånggatan, Drottninggatan och anknytande gator.  
2) Slussen och Stockholms universitet/Frescati, d.v.s. längs Skeppsbron, Strömbron, Kungsträdgården, Norrmalmstorg, Biblioteksgatan, Humlegården, 
Danderydsgatan, Drottning Kristinas väg, Baron Rålambs väg, med anknytande gator.   
Märk ut stråken väl. 
Detta kan bli ett första steg mot en helt bilfri innerstad.  

863 2016-12-14 Kvinna 26-45 

Hej, lägg ner Bromma Flygplats och bygg bostäder där. Kollektivtrafik finns där och vi behöver inte två flygplatser. Sedan bygg inte förbifart Stockholm då 
kommer bostäder byggas längs den och mer biltrafik skapas. Tänk vad bra det vore för att uppfylla 1,5 gradersmålet som vi ska alla sikta på enligt 
Parisavtalet! Miljö och hälsa ska prioriteras...inte vara en bisats i planeringen. Bygg också hyresrätter helst i fina områden då gör vi något positivt åt den 
ökande segregationen i denna stad! 

864 2016-12-14 Man 46-65 

Bygg bort bostadsbristen. Minska utanförskapet. Förbättra integrationen. Verka för att fler företag startas, som i sin tur ger nya arbetstillfällen. Förbättra 
sjukvården. Förbättra äldreomsorgen. Färre bilar. Bättre kolllektivtrafik. Arbeta aktivt för att minska korruptionen i kommun och landsting, mellan 
kommun/landsting och politiska partier/fackliga organisationer. 

869 2016-12-15 Kvinna 46-65 

Gillar inte den stora förtätningen av staden där man bygger bort viktiga små grönområden som betyder mer för oss människor än vad man tror. Alla kan 
inte bo i Sthlm OCH man förstör gamla charmiga fina områden. Bor i Kärrtorp/Bagarmossen och på vissa håll har man  byggt bra dvs inte inkräktat på 
grönområdena och byggt på tex en "grusplätt" men den senaste pågående bygget på Ätravägen tex är en bedrövelse där man dels byggt bort en stor fin 
skogsdunge som många passerar varje dag, där barnen kunde leka nära hemmet, där rådjuren hade sin hemvist och många fåglar häckade osv DET är riktigt 
riktigt dåligt. Det hänvisas ofta till av förtätningsfantasterna att vi har ju hela nackareservatet och det är verkligen underbart MEN dom mindre 
grönonrådena som ligger i anslutning till bostäderna är mkt viktiga ur hälsoperspektiv (titta ut genom fönstret se fåglarna i träden, se årstidsväxlingen, låta 
hjärnan VILA är SÅ underskattat. Bygg längre ut förstör inte fina områden, det finns andra städer att bo i och man kan faktiskt tåg/busspendla.  

872 2016-12-16 Man 26-45 

Bygg ut innerstaden! Man bör utgå ifrån gatustrukturen så att det som idag är ytterstad får ett sammanhängande gatunät. Gatorna måste inte vara spikraka 
men ett antal måste vara någorlunda raka och långa att det bildar urbana stråk (typ Folkungagatan, Götgatan, Hornsgatan, Flemminggatan, Odengatan, 
Sveavägen). Många av dessa kan åstadkommas genom att trafikleder görs om till gator (med gator menar jag gator så åtminstone har plats för gående men 
oftast även plats för annan trafik. Gator har dessutom adresser). Exempel på detta är Huddingevägen, Örbyleden, Personnegatan, Ulvsundaleden, 
Drottningholmsvägen, Bergslagsvägen, Kvarnbacksvägen, Bällstavägen, Spångavägen, Hanstavägen, Lidingövägen, Tyresövägen (ut till Skarpnäck) och 
Magelungsvägen. 
Var inte rädda att binda samman gatorna i SCAFT-områden! 
När ett sammanhängande gatunät har åstadkommits får man väldefinierade indelningar som antingen kan bli parker eller kvarter. Kvarteren delas in i små 
fastigheter. Som regel ska de vara 10-25 meter breda (givetvis undantag för en del publika fastigheter såsom Kyrkor, bibiotek, konserthallar osv). Däremot 
kan de vara djupa (beroende på kvarterets storlek). 
I detaljplanerna kan fastställas att bottenvåningen ska ha verksamhetslokaler och att husen som regel ska ligga direkt an mot trottoar. Därutöver kan det 
vara ganska flexibelt. Väggar mot andra fastigheter måste givetvis vara fönsterlösa. Sedan får byggaren gärna vara fri med att bygga gårdshus om hen vill. 
Ytterstaden splittras idag upp av trafikleder. Detta är något som i ovanstående förslag åtgärdas. Men utöver detta splittras  ytterstaden upp genom gröna 
kilar (ej att förväxla med de regionala grönkilarna) som har betydligt lägre nyttjandegrad än vanliga parker. Bebygg gärna dessa. De har som regel lågt 
ekologiskt och rekreationellt värde. Skapa istället urban grönska genom parker som omsluts av stad (så att den blir lättillgänglig). Det är staden som ska vara 
sammanhängande. Inte de gröna "stråken"! 
Många villaområden förtätas idag eftersom gamla stadsplaner tillåter en högre exploatering. Oftast är resultatet inte så bra med större klumpar till hus mitt 
på villatomterna. Här behövs en strategi som säkerställer att nya hus utförs som gatuhus, med lokaler nedtill och bostäder/kontor ovanpå (det ger mer 
intima gårdar och ger mer tillbaka till grannarna i form av service i verksamhetslokalerna). Ofta är gatorna smala och utan trottoar. Här kan en regel införas 
att en del av fastigheten avsetts till just trottoar och breddning av gatan. 

874 2016-12-16 Man 46-65 

Hela utgångspunkten är fel. Om "tät" avser "förtätning" så är det inget bra alternativ som löser den enorma utmaningen som det innebär att bygga så 
många nya bostäder. Det blir fjuttigt och sker som oftast på bekostnad av värdefulla grönområden och parker. Genom barnkonsekvensutredningar drar 
man slutsaten att man kan ersätta ett grönområde med en lekpark. Det är ju ett skämt. En lekpark kan aldrig ersätta en skog eller en liten dunge, 
komplettera, men aldrig ersätta. Istället krävs betydande helhetslösningar i form av nya stadsdelar. Tar man Bromma flygplats som exempel så handlar det 
om en yta motsvarande HELA Kungsholmen, och då har man ändå plats för omgivande grönområden, närhet till fungerande kommunikationer i form av 
tvärbana där man också med enkelhet kan dra en kortare tunnelbanesträckning från Stora mossen. Med de ytor som Bromma flygplats erbjuder kan man 
skapa en attraktiv blandning av flerfamiljshus, radhus och fristående villor, samtidigt som ett köpcenter finns precis bredvid. Våga ta ett helhetsgrepp, och 
sluta med förtätning där det är just grönområdena som ryker. Satsa på en ny stadsdel på Bromma flygplats! 

878 2016-12-17 Man 46-65 

För att kunna förtäta i ytterstaden och förorterna så kommer det att krävas djärva ingrepp och ett nytt tänkande. För det första så är vi inte bara i behov av 
bostäder, arbetsplatser, skolor och sjukhus. Vi är beroende av effektiva som snabba transporter, både spårbunden trafik som för bilvägar. Men vi behöver 
även lungor, parker där växtligheten frodas. Men utrymmet är begränsat så vi behöver lägga mer under jord och där under jord passar det utmärkt att 
anlägga trafiken. 
För det första så tar vi infrastrukturen som i stort sett har tunnelbanan som den grundläggande strulturen som flest människor reser med. De 
utbyggnadsplaner som nu finns är rena återvändsgränderna som kommer obönhörligen ge abnorma fördyringar när den skall byggas ut. Dessutom är den 
underdimensionerad för den framtida trafiken när det förtätas allt mer. Sedan bör den gula linjen som är under planering byggas ut rejält redan från början. 
Inte som nu när den går in på gröna linjen och tar kapacitet som inte finns tillgängligt från Västerort. Planera in den gula linjen redan nu att den från 
Odenlan fortsätter söderut utan att passera T-centralen - Slussen som redan i dag är överbelastad. Dra den gula linjen från Odenplan via Rådhuset, 
Zinkensdamm samt södra station, med en uppgång nära Södersjukhuset, som sedan går på en bro över Årstaviken och sedan ner i berget under Årsta och 
där dela linjen i en gren söderut till Älvsjö station för vidare möjlighet längre söderut och en gren mot sydost som tar över Skarpnäcksgrenen som byggs 
under jord och där den snabbt kan byggas ut till Tyresö. Den blå linjen bör byggas ut via tunnlar under Djurgården och sedan till under Henriksdal för senare 
dragning västerut med en gren mot Saltsjöbaden och en gren mot Gustavsberg via Orminge. Både i det hör fallet och grenen mot Tyresö så kan vi minska 
antalet matarbussar. I och med det kan vi minska antalet framtida filer på vägarna, bygga dessa under jord så vi får mer yta över för bostäder, arbetsplatser, 
skolor och sjukhus. Dessutom bör de andra tunnelbanegrenarna på de olika systemen anläggas under jord och frigöra mer dyrbara landyta. Dessutom bör 
man omgående börja bygga ut grenarna från Hagsätra respektive Fruängen till Älvsjö station för att få en ny knutpunkt söder om city som gör det smidigt 
att byta färdsätt. 
När man ändå skall bygga om tunnelbanenätet och lägga det under jord så är det lika bra att bygga stationerna 210 meter långa med avsikt att öka 
kapaciteten med 50 % när man kan ha tåg med tre st C30-vagnar istället för bara två. 
Sedan bör man  bygga en andra citybana för att kunna utöka trafiken mot Södertörn och för att kunna exploatera den nordöstra delen av länet. Stockholm 
är så mycket mer än bara själva kommunen utan lever även i symbios med kranskommunerna. Därför måste man tänka utanför boxen. 
https://garnkvist.wordpress.com/2013/06/29/andra-citybanan-behovs-for-stockholmsregionen/ 
För att få bort biltrafiken från innerstaden bör ringen byggas klart och då är Österleden viktig och vital. När ringen är komplett bör man minska utrymmet 
för biltrafiken i och genom staden så det får plats med fler människor i gatuutrymmet och på sommaren med långt fler uteserveringar. 
När hus byggs bör man bygga högt och på taken anlägga solterrasser så folk kan sola större delen av dygnet utan byggnader som skymmer. Husen skall 
byggas energisnåla. Fiber till alla fastigheter bör vara en grundläggande rättighet. När hus byggs skall husen ha garage under jord så det täcker behovet av 
de boende eller verksamma i huset. 
Eftersom många efterfrågar billiga bostäder så bör man bygga smålägenheter med kokvrå istället för kök för att minska byggkostnaden och därmed 
hyresnivån. Genom många sådana lägenheter kan man också ge utrymmen till hemlösa att kunna bli en del av vårt samhälle igen istället för att blockera ut 
de från demokratins utrymmen. 
Återvinningsstationerna borde byggas om så att allt som skall återvinnas transporteras via obemannade elektriska tåg, som går under jord, till 
återvinningsstationerna. Även hushållssopor bör omfattas av detta system. 
För att minska tiderna där vägar grävs upp för ledningsdragningar så bör man börja bygga kulvertar under huvudleder så många ledningar kan dras om 
under jord utan att det stör i gatunivån. 
Sedan kommer det behövas fler träningsanläggningar för de många idrottsföreningar som fostrar nya idrottstalanger i vår stad. Sedan behöver arenor 
byggas ut och bli större. Hammarby har redan växt ur Tele2 arena och man skulle redan från början ha planerat för en ny större arena eftersom antalet 
supporters växer med antalet nya invånare. 
Det var lite av mina tankegångar. 

879 2016-12-17 Man 46-65 Se till att Österleden byggs, fort! Annars blir det mest pannkaka av alla planer 

880 2016-12-17 Man 26-45 

Sluta bygg fyrkantiga sterila byggnader. Avenyer som blir vindtunnlar omänskliga platser. Bygg istället för människan, klassisk arkitektur, bygg ej för 
massbilism utan mer för framtiden och hållbart som är för gående och cykel. Bygg ej Nobelmuseumet då det liknar ett förgyllt bilbatteri.  

883 2016-12-18 Man 26-45 Utveckla bussnätet. Transporter tvärs över Stockholm behöver utvecklas, t.ex. Lidingö / Ropsten till Solna, via Norra Länken. 
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892 2016-12-18 Man 46-65 

Jag tycker t.ex att SL borde affärsmässigt inventera sina ytor och se vad de kan göra med dem. T.ex skulle det kunna byggas en hel del bostäder ovanpå 
befintliga utomhusperonger, det skulle kunna finnas små basnäringsenheter på en del perronger, tågen i sig borde kunna alstra rätt mkt energi när de 
bromsas in vid varje station samtidigt som man borde kunna ta tillvara den energin som finns naturligt i luftströmmar från under jord rill ovan. Jag har även 
funderat på vad man kan nyttja en extra vagn till, utanför perrongen sas. Det skulle kunna vara restaurang, sovplatser eller ren distribution av t.ex livsmedel 
(då med lite ombyggnad och modifierad organisation). Det var lite om vad SL skulle kunna göra i samarbete med staden, för övrigt kanske det vore av 
intresse att hå igång med en fb grupp i ämnet. Jag skulle kunna skrivs en bok om det här men nöjer mig med att nedteckna en bråkdel av de tankar jag har. 
Med vänlig hälsning,  

896 2016-12-18 Man 26-45 

1. Förbättra framkomligheten för cyklar ytterligare! Se till att snöröjningen fungerar på vintern. Även om ett stråk inte är prioriterat så borde det i alla fall 
plogas. 
2. Bygg ihop Östberga och Årsta. Östberga behöver ett lyft!! 
3. Bygg ljudbarriärer mot större vägar (se hur det gjort i tex. Amsterdam). 
4. Bygg högre! 
Övrigt: Förbättra Tyck Till-appen så man kan se vilka som anmält samma grej så slipper man göra det igen. Gärna med karta!  

897 2016-12-19 Kvinna 66+ 

Jag är orolig för att man inte planerar för någon större tillfart och utfart från Bagarmossen. Det enda vi har nu är Sockenvägen som redan är mycket hårt 
belastad och med den utbyggnaden som är planerad (över 1000 nya lägenheter) kommer trycket att bli enormt. Bagarmossen ligger som i en säck.Tänk om 
en olycka händer (t.ex. kemisk olycka) som blockerar till- och utfart från Bagarmossen. Innevånarna kommer att fortast möjligt ta sig därifrån troligtvis med 
bil. Tänk om...planera om innan planerna sätts i verket. Räddningsinsatser, sjukvårdande insatser vad händer???   

899 2016-12-19 Kvinna 46-65 

Glöm inte att lämna gröna stråk emellan nybyggen! Ju fler vi blir desto viktigare att vi också har rekreationsområden. Uppskattar mer och mer min förort 
från 50-talet. Huskropparna följer landskapet och vi har rörelseytor mellan husen. Flyttar aldrig därifrån 

900 2016-12-19 Man 0-17 

Utveckla cykeltrafiken genom fler cykelvägar och reducera biltrafik, det är inte bara bra för hälsan. Nämligen reduceras både buller i närmiljö och utsläppen 
i globala miljön. Vi får en trevligare stadsmiljö och omvärld. 

901 2016-12-19 Man 26-45 

Låt staden bli tät och urban även utanför tullarna. Tänk framförallt på hur livet nere på gatan blir när ni bygger nytt – levande och inbjudande till umgänge. 
Prioritera gående och cyklister genom att utveckla döda ytor. Då kommer vi åka mindre bil och klimatet gynnas (folk som bor innanför tullarna åker mindre 
bil än de som bor utanför, trots att innerstadsbor generellt har mer pengar – det är ganska talande).  
 
Sätt upp en strategi för grönområden – värdefulla skogar och sociala parker bör värnas, otillgängliga och otrygga slyområden kan bebyggas.  
 
Innerstadens och ytterstadens gatnät skiljer sig åt ganska mycket. Utanför tullarna är det inte särskilt vanligt med rutnät och kvartersstruktur. Att riva upp 
hela ytterstaden är ju varken praktiskt eller smart. Så jag föreslår att ni tittar på London, vars gatnät liknar Stockholm utanför tullarna. Där har man livliga 
huvudgator och mellan dem tysta gator med främst bostäder. Något att inspireras av?  

902 2016-12-20 Man 18-25 Förtäta Bromma ännu mer!!! Och låt inte "not in my back yard" gänget i Bromma hindra er som dem hitilist lyckats med 

903 2016-12-20 Man 26-45 

1. Använd vattenvägarna mer. Sjövägen är ett jättebra alternativ men kan byggas ut. Förutom att det utökar kommunaltrafiken så ger det staden en ny 
identitet. Dessutom är sjötrafiken det enda som fungerar när det börjar snöa i Stockholm. 
2. Våga bygga på höjden. Visst låt historiska områden vara kvar (Gamla Stan/Söder etc). Men våga bygg högt i cty och närförort. Det historiska City är borta 
sedan länge iaf.  
3. Kommunaltrafik i skatten. Det kommer att gnällas initialt från personer "som aldrig åker kommunalt" men det kommer att bli bättre på alla sätt för 
merparten av invånarna så väl som turister. Konstaderna kan vara desamma bara slå ut det på skatten, de som sitter i spärrarna kan agera värdar vilket ökar 
tryggheten. 
4. "Cykelmotorvägar". Bygg upp cykeltrafiken in och ut från City upphöjt så att cyklister och biltrafik inte blandas.  
5. Gör delar av City fritt från trafik, eller i alla fall biltrafik. Bussar och spärvägar kan fortsätta att trafikera de mest trafikerade stråken. De som "aldrig åker 
kommunalt" kommer då att gynnas av den "fria" kommunaltrafiken. 

904 2016-12-20 Man 46-65 Ny stadsdel på Bromma flygfält. Kollektivtrafiken bör byggas ut rejält. Bygg höga hus vid tull-snitten. Bekämpa okynnesöverklaganden. 

905 2016-12-20 Man 26-45 

Bygg mer men lägre byggnader. Det ser hemskt ut när man smäller upp 30-våningshus på varje ledig gräsplätt. Det gör staden sämre och mindre tillgänglig 
för alla. Respektera detaljplanerade villaområden och bygg inte höghus precis intill.  

906 2016-12-20 Man 26-45 

Ang. bygge vid bägersta byväg, enskede. Höghusen som planeras här  kommer att förfula en av Stockholms historiskt värdefulla  trägårdsstäder. De boende 
i villorna intill kommer att få en helt annan närmiljö med enorma höghus utanför fönstret, och solen kommer skymmas flera timmar tidigare på 
sommarkvällarna. 
 
Bygg gärna, men inte så mycket och så högt. 

907 2016-12-20 Man 26-45 

I think Stockholm should strive to be the leader of european cities in terms of environmental friendliness. Make it harder or more expensive to use cars but 
instead easier to use the bike, car sharing, public transportation! 

909 2016-12-20 Kvinna 46-65 Rör inte gröndalshamnen men riv gärna Färgfabriken 

910 2016-12-20 Kvinna 26-45 

Bygg Stockholm Manhattan i Västberga industriområde.  
 
Hundratusentals bostäder i ett svep. Nära till allt. Bra kommunikationer.  
 
Låt våra gamla förorter vara med små parker och trivsel.  

911 2016-12-20 Man 26-45 

Däcka över Essingeleden och bygg en park ovanpå med cykelbanor, promenadvägar, utsiktspunkter och serveringar. Då kommer en väldig massa centralt 
belägen mark bli tillgänglig och väldigt attraktiv för bostäder. Särskilt mellan Midsommarkransen och Gröndal kan man bygga höga hus som ansluter direkt 
till den här parken. 

913 2016-12-20 Man 46-65 

Jag tycker att man är alldeles för feg i vad som tillåts i arkitekturen för nybyggen. Låt fantasin flöda och gör Stockholm till en framtidsstad istället för ett 
museum. 

914 2016-12-20 Man 66+ 

Bra idé. Hyresgästföreningen har skrivit en bra rapport som heter Alla får plats i stadens goda lägen. Den utgår från att alla har rätt till centralitet - dvs enligt 
dom mindre än 20 minuter med kollektiva färdmedel eller till fots till hälften av stans utbud. Och detta innebär i princip att innerstan växer ut. Inte att man 
bygger på förorter långt bort. 
 
Samtidigt kan man ta fasta på UN Habitats rekommendation att en storstad kräver minst 150 personer per hektar för att bli ekologiskt hållbar, dvs kan lösa 
de flesta transporter till fots eller med kollektiva färdmedel.  
 
Så kör på detta! 

916 2016-12-20 Man 46-65 Stockholm är tillräckligt stort. Ni borde satsa på andra städer!  

921 2016-12-21 Kvinna 26-45 Bygg mer på höjden!  

922 2016-12-21 Kvinna 26-45 

Bygg på höjden, fler skyskrapor och signaturbyggnader. Sthlm är alldeles för konservativt i sin arkitektur och stadsbyggnad för tillfället - vilket är en enorm 
paradox för en stad som vill stå för innovation och modernism. Mycket beklagligt att området runt Värtan inte används till att bygga riktig skyscraper city. 
Sthlm blir därmed tråkigare och hamnar efter städer som Köpenhamn och Oslo som vågar mer. Kom ihåg att städer måste ha karaktär, och just nu dödas 
alldeles för många initiativ som skulle ge Sthlm mer internationell stjärnglans.  
Det är också väldigt tråkigt att man inte väljer att bygga på höjden i själva city. Hötorgskraporna har redan satt en ribba på hög nivå vilket borde innebära 
att det är självklart att bygga ännu mer på höjden i det området. Ibland känns det som att stadsutvecklingen var mer visionär på 50-talet än nu!  
Staden behöver också bli mer levande, dag som natt. Stäng av biltrafiken ännu mer i city, förläng gågatorna, se till att café- och restauranglivet får ta mer 
fysisk plats, ge chans till fler food trucks att etablera sig (skulle verkligen höja den kulinariska bredden), skapa plats för fler matmarknader. Det är just 
sådana här saker som gör en stad som London så attraktiv. Samtidigt som man faktiskt hade möjliggjort för folk från förorten att driva verksamheten i 
staden. Just nu är det omöjligt för många av dessa att etablera en verksamhet i stan för att det är så dyrt. Fler food trucks skulle ge fler matupplevelser, 
göra staden roligare och skapa jobb.  
Dessutom, förtäta. Fler vill bo i stan, så då måste man bygg mer i just stan. Vilket även skulle ge mer puls och göra stadskärnan mer levande.  
Slutligen bör något göras åt Fridhemsplan specifikt. Det är en central del av staden men ser ut som ett slitet och tråkigt funkistorg in en 
avbefolkningskommun ute i landet. Fräscha upp området, gärna med inslag av mer grönska och gatuverksamhet. Få ned bilismen, gör området mer 
rekreativt. Betongstaden tar över helt just nu med alla billeder som finns i området.  
Med vänliga hälsningar, 
En frustrerad 30-åring som tycker om Sthlm, men vill se en stad som vågar mycket mer.   
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923 2016-12-21 Man 18-25 

Stockholm behöver satsa på compact-living och att bygga högre hus så fler människor kan bo på mindre yta. Detta är klimatsmart och skulle bidra till att 
minska bostadsbristen, inte minst eftersom att många områden som diskuteras om att bebygga möter motstånd från invånarna i staden att det minskar 
möjligheterna till frilluftsliv o.dyl. Så bygg fler bostäder på höjden på de platser där det kan byggas, och "ge er på" bebygda områden och inte grönområden. 
Staden behöver grönområdena och dessutom planeras så att det finns gröna korridorer genom staden för att skydda biodiversitet såväl som att grönska i 
staden och längs vägar bidrar till att rena luften.  
Var dessutom strategiska, så problematisk som situationen är så krävs drastiska åtgärder. Bygg stora, höga hyreshus på en plats, flytta människor dit från 
andra platser och bygg sedan om de områden där dessa människor kommit ifrån och bygg större och mer klimatsmarta hyresrätter där. Det kanske inte är 
enormt populärt men helt nödvändigt. Dessutom är det sannolikt inte billigt på kort sikt men att enbart sträva efter kortsiktiga vinster är just vad som satt 
oss i denna situation och detta skulle kunna säkra både bostäder och bättre ekologi i det långa loppet, vilket är vad framtida generationer kommer se 
tillbaka på som ett avgörande skedena i omställningen av Sverige till ett klimatsmart land. 
Det behövs också en stor omvandling av trafiknätverket för att kraftigt minska bilismen och gynna kollektivtrafik, cyklismen och gångtrafiken. Om jag var ni 
skulle jag helt stänga av Stockholms stad för all biltrafik utom biogas-bussar och nödvändiga transporter av varor inom staden. Det skulle öppna enorma 
ytor för att skapa både gågator, säkra cykelvägar och inkorporera grönska i staden. 
Staden behöver också diversifieras och det håller inte att bygga billiga bostäder enbart längst ut längs tunnelbanelinjerna, det skapar en enorm segregation 
som sedan leder till kriminalitet och problem i dem områdena som är orsakade av de sämre möjligheter som de har. Se därför till att pressa blå 
grannkommuner till att faktiskt bygga stora billiga hyreshus. 
Ett sätt att minska segregationen vore också att göra kollektivtrafiken gratis. Jag är medveten om att detta är en fråga för landstinget men ändå värt att 
poängtera. En kollektivt ägd och förvaltad kollektivtrafik skulle innebära att de pengar som ändå generas genom reklam osv går direkt tillbaka till invånarna i 
staden genom att förbättra och bygga ut kollektivtrafiken och inte till några kapitalister i en bolagsstyrelse. Anledningen att detta skulle minska segregation 
är att de som bor längre ut på tunnelbanelinjerna generellt har det sämre ställt ekonomiskt vilket gör att de i större utsträckning inte har råd med de dyra 
biljettpriserna. Således är de fast i sina områden, även ungdomarna som har skolkort måste ju vara hemma innan 19 då dessa slutar funka (det finns alltså 
ett inofficiellt undantagstillstånd i förorterna), och kan inte ta del i kulturliv och annat som händer i stan.  
När dessa områden som sagt även är socialt utsatta så gör ju det att dessa ungdomar som inte kan röra sig utanför områden enbart hänger där, och 
frustrerade ungdomar hittar på dumma grejer. För att inte tala om grupptrycket att delta i dessa dumheter vilket gör att det eskalerar. (En studie i Danmark 
visar att ungdomar som växte upp i kriminella fosterfamiljer inte hade ökad risk att bli kriminella såvida de inte bodde i Köpenhamn där närheten till 
kriminella ungdomsgäng gjorde att de drogs in) Så att se till att ungdomar kan vara ute om kvällarna och undvika att behöva dras med kriminella gäng kan 
göras genom att se till att ungdomar kan röra sig fritt. Är inte FRIA VAL en viktig paroll i allt vad detta kapitalistiska politiska system bygger på? 
Jag har många fler synpunkter men är tveksam om ni ens kommer att läsa detta så det får nog räcka så, ha det bra. 

924 2016-12-21 Man 46-65 Stockholm ska bli en ren bovänlig och hållbar stad. Tycker jag. Mvh  

925 2016-12-21 Man 46-65 Jag önskar att Stockholm blir den bästa cyckelstaden i världen! 

926 2016-12-21 Man 26-45 

Hur kommer det sig att lösningen på Stockholms bostadsbrist är att massproducera nya bostäder? Detta har provats i över hundra års tid och leder 
dessvärre till att bostadsbristen hela tiden blir värre och värre. Eller har jag fel och bostadsbristen är mindre nu än den var före alla massiva bostadsbyggen 
för 50 eller 100 år sedan? Det är uppenbart att politikerna stoppar huvudet i sanden och blundar för utvecklingen. Nu kan man givetvis hävda att 
bostadsbristen hade varit ännu värre utan denna expansiva bostadspolitik. Men ju mer det byggs i Stockholm, desto mer lockar det andra människor att 
flytta hit, och desto mindre attraktiva blir andra orter i Sverige att bo kvar i och flytta till. Genom att minska byggnationen i Stockholm måste människor bo 
på andra orter, vilket gör dessa orter större och mer attraktiva att bo i, vilket i sin tur leder till minskat tryck på bostadsmarknaden i Stockholm, vilket på sikt 
leder till att bostadsbristen minskar i Stockholm. Varför är det så svårt (omöjligt) att förstå att det är en expansiv bostadspolitik som leder till ökad 
bostadsbrist? Har inte politikerna lärt sig någonting av de senaste 100 årens bostadspolitik? 
De som bestämde i Stockholm på 1500-, 1600- och 1700-talen insåg att en lagom bostadsutbyggnad ledde till att Stockholm utvecklades i lagom takt och att 
hela Sverige kunde leva. De såg även till att det fanns gott om plats att bygga nytt på. De senaste hundra årens politiker tänker dessvärre inte längre än 
näsan räcker och det ser vi resultatet av nu. Det finns knappt några platser i centrala Stockholm att bygga på, och Stockholm har utvecklats till en 
cementerad betongstad där de enda grönområden som snart finns kvar är kyrkogårdar och fotbollsarenornas konstgräsplaner. Vilka öppna ytor lämnas 
orörda som kommande generationer kan bebygga om 100 eller 200 år? Forna tiders politiker var smarta nog att tänka flera hundra år framåt medan dagens 
politiker definitivt inte tänker längre än näsan räcker. 
Dessutom bör vi sluta bygga på höjden eftersom höga byggnader stjäl i princip allt solljus. Hade Stockholm legat vid ekvatorn hade det varit annorlunda, 
men nu ligger vi närmare polcirkeln och solen står alltid relativt lågt här. Det är uppenbart att Stockholms politiker använder strutsmetoden och stoppar 
huvudet i sanden, annars hade de med egna ögon sett att solen skyms av höga byggnader. 
Slutfrågan är således, när ska Stockholms politiker inse att det är den expansiva bostadspolitiken som har lett till den bostadsbrist som finns idag? 

927 2016-12-22 Man 66+ 

Bygg högre hus. Vilket man borde gjort både i Hammarby sjöstad, Järvaområdet och Hagastaden m.fl. nu pågående projekt. Fixa spårtrafik och annan 
kollektivtrafik i takt med husbyggnad så att transporter fungerar när folk flyttar in. 

928 2016-12-22 Man 26-45 

Ni måste bygga mycket högre hus! 50-60 våningar måste bli mycket vanligare. Värtahamnen är en perfekt plats för det. Då får man in fler lägenheter på 
samma yta! 

930 2016-12-22 Man 46-65 

hej! jag tycker vi ska bevara alla gamla hus riv inget mer i staden och bygg gärna nya hus men då i stadskvarter ...riktig stad ...gärna i klassisk gammal 
stockholmsstil varför inte i gammal stil hus med tinnar och torn hörnhus i jugendstil funkis stilen etc.... bygg gärna höga hus men då lite utanför stan tex vid 
infarter brofästen och vid stockholms tullar. tex vid hafastaden nortull roslagstull Hornstull Skanstull områdena liljeholmen årstadalen ósv där passar med 
höghus samlade i cluster .titta på ladefence i paris eller London city lär av andra europeiska städer....men framförallt bygg nytt med riktig stadskänsla 
sammanhållna kvarter intye mer punkthus i tallbackar...!. riktig stenstad.... men i fin gammal stil ..Stockholm är unikt därför kommer turisterna hit. så bygg 
med känska och förstånd. bygg upp klocktornet i haga riv inte tullhusen  bygg istället nobelcenter i haga stad. sciencecenter passar bättre där!!!!!. men inga 
mer rivningar vårda vår vackra stad ....gärna mer hus med torn spiror osv tack från john bevegård. 

932 2016-12-22 Man 26-45 

Våga bygga tät stad även på platser där det nu står skog. Älvsjö, årstaberg, Årstaskogen m fl.  
Det är bättre än att riva befintliga hus och parkeringsplatser som faktiskt används, även om de används som konstateljeer och lätt industri. risken är annars 
stor att de aktiviteterna flyttar till billiga enplanslådor längre ut och mer skog tas i anspråk samt mer trafik och mindre attraktiv stad.  
Planera kvarter och gator som lindhagen även om det ligger långt fram i tiden med att bygga. Stoppa all ny bebyggelse som hindrar framtida kvartersstad i 
närförort.  

933 2016-12-22 Man 26-45 Breda och väl underhållna cykelvägar (året runt). Prioritera cyklar och kollektivtrafik framför bilar.  

934 2016-12-22 Man 46-65 

Bygg cykelvägar breda som de på Götgatan. 
 
Var för ska cykelbanor alltid ligga intill bilväg med massor av avgaser, tänk väg 73 in mot stan och fruktansvärda avgaser när man cyklar. 
 
Gratis cykelvård eller liknade för att stödja bilister som ställer cykeln. Ta bort förmån bilar och förmånsparkering i inne stan. Låt Suvar och alla bilar i stan 
betala hög avgift. Eller gör som andra länder. Förbjud biltrafik i innerstan. Gratis bussar. Cykelvagnar på spårbunden trafik. Låt elcyklar gå i 32 km/h ( som 
USA) och ha hur stark motor som helst. Inför billigt enkelt cykelkort för de som inte har körkort.  
 
Skaffa säkra cykelparkeringar. Gör om Örbyleden med grönvåg så bilister från t,ex Tyresö, Enskede inte behöver åka in till Årstalänken när de ska till 
Kungens kurva (se googlemaps förslag för snabbast väg)  

935 2016-12-22 Annat 0-17 

Jag tycker det borde satsas mer på förnybar energi och på miljövänlighet. Ett sätt att göra detta kan vara att på effektivare sätt utnyttja de stora mängder 
tomma tak- och väggytor i Stockholm till t.ex. solpaneler och takodlingar. Jag rekommenderar att ni tar kontakt med företaget BeUrban som jobbar med 
bikupor i stadsmiljö, men även med andra ovan nämnda saker. En annan sak jag tycker ni ska satsa på är att främja vegetarisk kost i offentlig och privat 
miljö, ett sätt är att ge skolor som bara serverar vegetariskt extra finansiering, ett annat att sänka priset på vegetariska köttsubstitut, t.ex. tofu och soja. 

936 2016-12-23 Man 26-45 

Bygg mer på höjden! Stockholm är en modern storstad, inget museum. Vi behöver plats för både boende, näringsliv och kultur. Och gör staden mer 
tillgänglig för utländska besökare - mer skyltar och annan information på andra språk än svenska. 

937 2016-12-23 Man 18-25 Bygg på höjden och få bort trafiken i stan, andra har gjort det så ni kan göra det. Handlar bara om att göra det 

939 2016-12-24 Man 26-45 

Stockholm bör byggas ut enligt framför allt två huvudprinciper: 
 
1) Tät urban stadsmiljö med kvartersbebyggelse. Butiker och restauranger i gatuplan och 5-6 våningar höga hus. Det är ingen slump att lägenhetspriserna är 
som högst i sådana kvarter. 
 
2) Lättillgänglig spårtrafik. All stadsplanering bör utgå kring spårtrafiken. Denna bör vara så lättillgänglig och trivsam som möjlig. Tunnelbana mer än 25 
meter under marken räknas inte som lättillgänglig. 
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940 2016-12-24 Man 18-25 

Bygg bättre kollektivtrafik, ha som mål att minimera biltrafik i Stockholm. Framförallt dock: bygg ny bebyggelse med tilltalande arkitektur, inte enbart 
likadana hus (typ Hammarby Sjöstad) eller de nya husen i Älvsjö.  

942 2016-12-24 Man 66+ 

Bygg ej fler bostäder inom tullarna 
 
Det är fullt  
 
Bygg ut T-banan mot Nacka pch Täby 
 
Samarbeta med komunerna i regionen  

944 2016-12-24 Man 46-65 

Bilar måste få finnas i en levande stad! All trafikplanering verkar just nu utgå från att göra det svårare och mer eller mindre omöjligt att ta sig fram med bil. 
Slutresultatet blir att enbart turister och boende i centrum kommer att handla och verka inne i staden och resten handlar och lever sin fritid i köpcentrum 
utanför. Alla inklusive mig vill inte heller åka kommunalt och finns inte den friheten så får man väl flytta. 

945 2016-12-24 Man 66+ 

Öppna upp alla genomfarten blanda cyklar och alla andra trafikslag med bilarna. Ta bort alla förbud och gör Stockholm till glädjens och toleransernas stad. 
Låt oss parkera där det finns plats. 
 
Låt oss bygga en stad utan förbud där vi visar hänsyn till varandra är toleranta mot varandra utan störande lagar och förordningar. Gör Stockholm till 
Nordens nöjespark utan fördomar 
 
Boende vid Mariatorget 

946 2016-12-25 Man 26-45 

Stor-Stockholm är det som behöver växa. Det kommer kräva bättre samarbete mellan kommunerna. 
När Stor-Stockholm växer måste växar och lokaltrafik byggas ut i god tid innan bostäderna. Lokaltrafik och vägar måste bli bättre i nord-öst (Danderyd, 
Täby, Vallentuna, Österåker), öst-syd-öst (Nacka, Gustavsberg, Tullinge). I NÖ behöver både vägar och spårbunden trafik förstärkas. I ÖSÖ behöver 
tunnelbana byggas för att matcha den tillväxt som redan sker och som kommer att ske, vilket innebär att Gustavsberg och Tullinge är dit spårtrafik skall 
planeras. Övergång till busstrafik behöver flyttas längre utåt. Älta och Tullinge växer t.ex. kraftigt just nu och mer kommer att kunna byggas i den regionen. 
Vägnätet kommer på samma sätt behöva byggas ut och Österleden kommer behövas för biltrafiken. Tvärgående förbindelser kommer att behöva stärkas 
upp. 
Understöd av cykling kan göras mycket bättre. Stocksholms Stads cykelkarta har i alla fall de jag sett bara visat cykelbanor inom Stockholms Stad, men 
sedan har grannkommuner som Sundbyberg, Solna, Sollentuna, Täby och Danderyds varit vita fläckar på kartan. Både planering och karta skall göras i 
samverkan med kommunerna för att underlätta cykelpendling på de längre sträckor som redan förekommer. Jag har noterat motsvarande brister söder om 
stan. 
Byggmässigt behövs en blanding av lägenheter och villor, både bostadsrätter och hyresrätter behövs för att få en fungerande balans. Lokal service som 
affärer samt kommunal service som förskolor och skolor behöver vara väl anpassad. Tillräckligt med parkeringsplatser både för boende och besökare 
behövs alltjämt. Grönområden både mitt i bebygelsen och större vid sidan om behövs för en god boendemiljö. En del av den förtätning vi sett har tyvärr 
inneburit att områden tappat en del av sin uppskattade karaktär.  

947 2016-12-25 Man 66+ 

Låt stadsdelarna behålla sina speciella karaktärer! Bygg stenstad i anslutning till stenstad och bygg grön stad med bibehållen grönska. Låt förorten vara den 
öppna staden vänd med friheten ut i naturen. Sten betyder inte trygghet, värme och ljus. Kanske täta, mer påfrestande kontakter.  

948 2016-12-25 Kvinna 46-65 Bevara grönområden  

949 2016-12-25 Man 46-65 

Börja med dygnet runt kommunikationer.  
 
Mer lägenheter för arbetare. Inte för de redan rika att placera pengarna i.  

952 2016-12-26 Man 
Vill ej 
uppge 

Slopa trängselskatt och dubbdäcksförbud. Gör staden framkomlig. Ta bort idiotiska cykelbanor som anlagts  på hårt trafikerade huvudgator. Led in 
cykeltrafiken på lugnare .sidogator. Förbjud cykling på körbanor om det finns cykelbanor. 
 
Ta bort hyresregleringarna och skapa en fungerande bostadsmarknad. Städa gator, parker och torg - varje dag. Inför flera båtlinjer inom staden. Stoppa 
Slussenprojektet och återuppbygg 30-talskonstruktionen! 

956 2016-12-26 Kvinna 26-45 

Bevara och utveckla grönområden i närförort/ förort. Bygg tex bastu, brygga och omklädningsrum vid Sätra gård så att det blir ett "Hellasgården" även där. 
Gör Stockholms stränder mer tillgängliga med stora och fler bryggor. Bygg små kallbadhus eller bastuanlöggningar på fler ställen. Bygg inte bort värdefulla 
grönremsor. När man exploaterar ska man också bygga bibliotek och simhallar. Där är det stor brist och dessutom snåla öppettider. I Västertorp och 
Mälarhöjden finns inget bibliotek trots att stockholm största skola finns där. Ta bort bilfiler på Essingeleden och andra stora leder och ersätt med bussfiler.  
Bygg snabbcykelvägar och cykelbroar och cykelfärjor över hela staden. Ta bort bilfiler och ge plats för cyklar, elcyklar och lastcyklar. Ta bort privatbilism i 
city ( Slussen , Kungsträdgården, Hornsgatan etc)  .  

957 2016-12-26 Man 0-17 

Stockholm har många utmaningar och det gäller att arbeta på många fronter. Dels handlar det om att bygga fler bostäder så att alla får plats. Där är det 
viktigt att våga bygga på höjden för att inte behöva bebygga grönområden, och för att fler får plats då. Bromma flygplats är ett bra exempel på plats där 
man kan skapa många nya bostäder utan att man förlorar så mycket (flyget kan flytta till Skavsta och Arlanda). Det är viktigt att bevara grönområden och 
vatten och göra de mer attraktiva att besöka och använda. Det är också bra om staden kunde få in mer grönt i den befintliga stadskärnan bla för att få 
bättre luft. Sist men inte minst är det också viktigt tycker jag att man fortsätter bygga infrastruktur för cyklister. Att cykla är både miljövänligt, yteffektivt 
och hälsosamt vilket är en win-win situation. Satsa på att bygga fler gå och cykelgator samtidigt som ni bygger stora pendlarstråk i ytterstaden. 

958 2016-12-27 Kvinna 18-25 Muno 

959 2016-12-27 Man 26-45 

Vad är grejen med förtätning? Är det alternativet till några punkthus utslängda på ett fält? Det rimligaste alternativet borde väl vara att låta årsringarna 
växa, att låta staden växa på bredden, utan att förstöra de värden som finns i nuvarande staden. Ska det byggas inom tullarna, så gör något positivt, som att 
återskapa förlorade värden. Gräv ner centralbron och tunnelbanebron under mark och öppna upp riddarholmskanalen och gör den lika vacker som den en 
gång var. T.ex. 

961 2016-12-27 Kvinna 26-45 

Jag tycker att staden bör vara med och bygga bostäder som är billiga att hyra även i attraktiva områden för att minska segregationen. Jag tycker även att 
kollektivtrafiken ska vara skattefinanserad för att fler ska välja att åka kollektivt och därmed skona miljön. 

963 2016-12-27 Man 
Vill ej 
uppge Bygg Österleden! 

965 2016-12-27 Man 46-65 Skyskrapor  

967 2016-12-27 Man 46-65 

LUFT - bättre, BULLER - mindre, Kommunikationen - bättre, shuttlebussar, BILAR - minskas ( fåniga kostnader inom tullarna bryr sig inte de rika, om...) TRÄD 
o PARKER - beaktas, TORG - iordningställas, HÖGHUS - nej, max 5 våningar som innerstaden är mänskligt, STADSPLANERING a la ryskt 60-tal med raka linjer 
och breda avenyer - nej åter nej. KÖPCENTER/STORMARKNADER - stopp ! ( omänskligt ) 

968 2016-12-27 Man 46-65 

Leta föredömen, utland. Upplev de medeltida stadskärnorna som fortfarande är mänskligt levande; Bologna, Rom, Köpenhamn, Bayonne m.fl Tänk inte 
pastisch, inte västra hamnen, men, vad är en levande stadsdel, vad gör ett område levande, socialt, med mötesplatser, estetiskt, harmoniskt. Gör inte som 
politikerna= flyg mellan Bromma och Arlanda eller sitta i taxi och se omvärlden.....Gå, flanera, le mot medborgarna, fråga, diskutera, varför just deras 
boeende är bra. (alltså även i utland) Vad är viktigt för oss boeende för att trivas.  
 
Se till att det finns möjlighet för småbutiker ( Konsums gamla mjölkbutiker, typ) hantverkare, ölstuga, cafeer, bröd etc att kunna etableras utan höga 
kostnader. Och framförallt, placera ut bänkar, överallt, inte som öster om Sheraton, vid järnvägen. ( idioti) 

969 2016-12-27 Annat 
Vill ej 
uppge 

Problemet är väl just det här. Att inget händer vad gäller stadsutveckling och förtätning eftersom alla ska tycka så mycket hela tiden. Gör det svårare att 
överklaga beslut. Förtäta. Bygg bort parkeringar. Lyssna på arkitekterna. Låt estetiken ta plats i upphandlingar. Sluta bygga klossar. Eller bygg klossar men 
bygg också SPÄNNANDE arkitektur. Bygg STAD inte förort. Förenkla byggregler vad gäller krav på tillgänglighet för alla. Sluta bygga enorma badrum i små 
lägenheter. Ge folk plats att leva på istället för dyra våtrum som man använder minst av alla rum i en lägenhet. Men framför allt, gör det svårare för grannar 
att överklaga beslut. För vem lyssnar på alla de som inte har en lägenhet? 

970 2016-12-27 Man 26-45 

Ta inte  bra dricksvatten för givet! När staden växer är det viktigt att bibehålla vattenkvaliteten. Investera i förnyelse av vatteninfrastruktur och försök 
minska förbrukningen. 

972 2016-12-27 Man 46-65 För stort redan. 
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973 2016-12-27 Annat 46-65 

Förtäta inte för mycket utan tänk på att behålla stora lummiga parker och grönområden för att bibehålla stadens attraktion för turister och möjlighet till 
rekreation inom staden. 
 
Solceller 
 
Klimatparker och utställningar som solcellsparken i Katrineholm för att utbilda och motivera allmänheten till att välja smarta och billiga lösningar 
 
Förbjud suvar i innerstan! 
 
Hämtning av matavfall för tillverkning av biogas och minskad sopmängd som kan stimuleras genom lägre avgift på sopor. 
 
Fler bilpooler, car-to-go, trygga och trivsamma kollektivtrafikförbindelser, cykelleder och promenadleder för att minska privatbilism 
 
Romatown, hemlöshetstown för de fattiga, Hbtq-personer där de kan leva och verka i trygghet. 

974 2016-12-27 Kvinna 46-65 

Hej jag tycker ni ska prata med Människor som har de trångt . De vill ju ha Större Lägrnheter. Tycker ni inte är så Duktiga på att bygga 4-5-6 
Rumslägenheter. Skanska är de som tycker att små Lgh ska räcka i Förorterna. Kom igen ni som planerar att bygga. Vi vill ha mer lägenheter vid 
Hökarängsbadet.  

975 2016-12-28 Kvinna 46-65 

Det börjar förtätas alldeles för mycket när det gäller bostadsbyggandet. Gamla 50 tals områden som är väl planerade med hus och grönska blir förstörda i 
och med det. Vilka i stället borde kulturminnesmärkas. Bygg staden utåt i stället, gör helt nya bostadsområden, satsa mer på kollektivtrafiken, stäng av 
gator i innerstaden och gör om dom till gågator, ett bra exempel är Prag. 

979 2016-12-28 Kvinna 26-45 

Innerstaden stänger för tidigt. 
Jag är 26 år och singel, i början av min karriär. Jag har en lång utbildning, tjänar en del pengar, och jobbar många timmar. Det är inte ovanligt att jag går från 
kontoret i centrala Stockholm runt 19 på kvällen, lagom till att alla affärer stänger. Jag bor utanför staden och åker helst inte in på helgerna (om det inte är 
kvällstid för att umgås), och lunchruschen är inte heller något jag gärna upplever. Innerstaden är död innan kl 20 om det inte är lördag och folk ska ut, eller 
sommarkväll och folk ska dricka i parkerna. Samtidigt som jag inte tycker att man kan planera en hel stad endast på shopping tycker jag också att det är 
viktigt att hålla gatorna levande de senare timmarna på kvällen. Om inte året runt, så i alla fall på sommaren. Håll shoppingstråk som Kungsgatan, 
Drottninggatan och Götgatan öppet till i alla fall kl 21!  Åk till New York, Tokyo osv. och se hur levande det blir. Vi är en stor generation, och vi jobbar väldigt 
hårt. Vi bildar familj senare, och vi spenderar mer. Gör det enklare för affärer och kaféer att ha öppet sent, och gör staden trevligare och tryggare. 

980 2016-12-28 Man 18-25 

Dra ledningarna från fjärrvärmeverken under cykelbanorna, då kommer eventuell spillvärme att värma cykelbanorna så att det går att cykla en större del av 
året. Jag pluggade i Linköping och har hört att kommunen gjort så där. 

981 2016-12-28 Man 18-25 

Skaffa "gröna påsen" som i Linköping och Kalmar. "Gröna påsen" innebär att alla hushåll får påsar av återvinningsbart material som de sedan fyller med 
biologiskt matavfall, påsen slängs sedan bland de vanliga soporna. På sopstationen sorteras den gröna påsarna ut med hjälp av optik. Dessa påsar kan man 
sedan röta och tillverka biogas av. Smart. 

982 2016-12-28 Man 18-25 Gör det enklare att cykla! Gör det enklare att parkera cykeln. 

983 2016-12-28 Man 18-25 

Koppla ihop de offentliga soptunnorna med ett sugsystem så att tömning av tunnorna kan ske på ett ställe. En offentlig park kan t.ex. utgöra ett 
"sugsystem". Det kommer minska nedskräpning eftersom att soptunnorna inte fylls utan bara sänder skräpet till en gemensam punkt, därifrån kan tömning 
ske med lastbil istället för att någon ska tömma varje tunna för hand. 

984 2016-12-28 Man 18-25 

Vid nyproduktion genereras avfall i form av emballage och spillmaterial. Ställ krav vid offentlig upphandling om att kvoten "genererat skräp per 
kvadratmeter" ska vara låg. Jag har hört att det i dagsläget blir omkring 3 ton skräp för en nyproducerad lägenhet på 100 kvm, det är 30 kg/kvm. Smartare 
förpackningar och bättre planering borde kunna få ned den kvoten, som stor beställare borde Stockholms stad kunna ställa krav. 

985 2016-12-28 Kvinna 46-65 

I listan över riksintressen förklarade av Riksantikvarieämbetet saknas Röda Bergen i Vasastan inom Norrmalm. 
 
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwiCu4KXuZ7PAhVGBSwKHe7tBzsQFghGMAY&url=http%3A%2F%2Fww
w.stockholm.se%2FGlobal%2FOm%2520Stockholms%2520stad%2FF%25C3%25B6rvaltningar%2520och%2520bolag%2FFackforvaltningar%2FStadsbyggnads
kontoret%2FBygglov%2F6%2520A-
%25C3%2596%2FR%25C3%2583%25C2%25B6da_Bergen_milj%25C3%2583%25C2%25B6program.pdf&usg=AFQjCNENgf-4BieIBzElrPIXgRlU4tLshQ&cad=rja 

986 2016-12-28 Man 26-45 

Bygg vettiga cykelbanor! Investera inte massor av miljoner i DUBBELriktade cykelbanor! En cykelbana på av sida om gatan/vägen, SKILD med gatsten eller 
höjdskild från bil- och gångtrafik. Det finns ju så många bra exempel i Europa t ex Köpenhamn! Varför bygga in olycksrisk och krångel??? 

988 2016-12-28 Annat 
Vill ej 
uppge Det här är ju inte ett dialogverktyg. Det här är ett formulär där ni samlar lite sammanställd information nedan.  

989 2016-12-28 Annat 18-25 

I skolan fick jag lära mig om rättstavning: "Översikstplna" är inte rättstavat. Förstår att ni vill ha en grafisk touch på framsidan och göra det lite häftigt, men 
lek då med bokstäverna så de hamnar i rätt ordning.  
Enligt PBL som ni snackar om ska varje kommun ha en översiktsplan. Det står ingenting om en "översikstplna" i PBL 

992 2016-12-28 Man 26-45 

Stockholm behöver fler nya bostäder, det är ett som är säkert, men det finns mer eller mindre lämpliga ställen att bygga på. Det jag reagerar starkt mot är 
planerna på att bebygga Årstafälet. Årstafältet, Nytorps gärde, Ladugårdsgärdet och Järvafältet är de enda stora parkområdena i Stockholm. Planerna på att 
bebygga Årstafältet verkar bygga på villfarelsen att bebyggelse knyter samman stadsdelar. Inget kan vara mer fel. Det är kommunikationer som knyter 
samman stadsdelar; Gångvägar, tunnelbana och busslinjer. I Östberga finns ingen spårtrafik, därför brukar jag promenera till Valla Torg som är närmsta 
hållplats på Tvärbanan. Om Årstafältet bebyggs stängs den vägen. Redan har de provisoriska utrymmningsbostäderna i hörnet på Årstafältet försämrat 
möjligheterna att cykla till Gullmarsplan. 
 
Årstafältet erbjuder en unik miljö av gammal jordbruksmark genombruten av buskage. En biotop som är hemvist inte bara för harar utan även för fasaner. 
Att de går fasaner fritt och sprätter i en park i en storstad måste vara unikt. Det vore en oerhörd förlust ifall den miljön skulle gå förlorad. 
 
Tro nu inte att jag är någon NIMBY. Ni får gärna bygga på Kvarnberget som ligger närmare mig än Årstafältet. Kvarnberget har visserligen bra utsikt, men 
som grönområde är det långt ifrån lika användbart som Årstafältet. Samma sak med Älvsjöskogen. Vad tänkte ni på egentligen när ni gjorde naturreservat 
av den rishögen!? 

994 2016-12-28 Man 0-17 

I takt med att Stockholm växer växer även idrottande vuxna och barn, jag själv håller på med friidrott och upplever att vi har ganska liten plats såhär nu på 
vintern då jag måste åka ut till Sätra friidrottshall för att träna, en ganska lång sträcka för mig som även är periodvis tajt. Om det kommer fler människor hit 
till vår stad kommer belastningen på friidrottshallarna växa. Ni måste försöka fixa en hall mer centralt i Stockholm (de enda som finns är Sätra, Bosön och 
Huddinge (man kan även räkna med Solna)) 

997 2016-12-29 Kvinna 26-45 

Hej,  
Jag tycker att det är extremt viktigt att öka byggtakten och se till så att vi blandar befolkningen. Just nu så är det alldeles för få med utländskt påbrå i vissa 
stadsdelar.  

998 2016-12-29 Kvinna 26-45 

Hej, 
Jag tycker att den som inte behöver sin hyresrätt längre ska kunna släppa den och få motsvarande kötid i bostadskön.  
Mvh 

999 2016-12-29 Kvinna 26-45 

Jag bor i norra djurgårdsstaden och tycker att det är toppen! 
 
Skulle man inte kunna tillåta att byggnaderna fick vara högre, så att fler får plats att bo? 

1001 2016-12-29 Man 46-65 Staden ska inte växa mer förrän det finns bostäder till de som idag söker bostad har fått ett eget boende!!  

1003 2016-12-29 Man 26-45 

Skapa områden där de boendes närmiljö inte prioriteras över stadslivet, så det skapas utrymme för sociala aktiviteter som uteserveringar som har öppet 
efter 23, salar för steppdans, nattklubbar och liknande högljudda nöjen. 

1004 2016-12-29 Man 26-45 Arbeta för fler säkra, bevakade eller låsta, infartsparkeringar och långtidsparkeringar utanför innerstaden, vid knutpunkter för kollektivtrafiken.  

1009 2016-12-29 Man 46-65 Bygg ut innerstaden. Förtäta ytterstaden så vill ju folk bo. Nobelmuseet utanför city! 

1011 2016-12-29 Man 66+ 

Känns som det mesta funkar lite överallt, gör som det passar bara det blir bostäder! Dvs riktning och idé för ett bra resultat är otydlig. Beslutad utbyggnad 
av kollektivtrafik och vägar för biltrafik (alla kan inte cykla!) saknas. De flesta kommunikationsvägarna är idag nära sammanbrott vilket innebär att 
utbyggnad enligt föreslagen öp innebär stora problem för den enskilde och Stockholm som attraktiv plats att bo på. 
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1012 2016-12-29 Annat 46-65 

Det här inlägget kan ni nog inte kategorisera då det bpde handlar om en grön helhetssyn och transporter.  
Elbil är coolt tycks världen tycka just nu. Men hur mår de unga gruvarbetarna som bryter de miljoner ton specialmetall som krävs till batterierna, t ex 
barnarbetarna i Kongo? Hur mår miljön av all denna gruvdrift? Vart ska de miljoner ton avfall som elbilsbatterierna skapar ta vägen? Och hur ska 
åyervinningen ordnas? Ingen vet, ingen tar reda på det.  
 
Dessutom handlar det om extremt långa, miljövidriga transporter för att få hit metallerna och batterierna. Och frågorna är så många fler: Vad tillverkas elen 
av som sedan bilarna kör på - kol, kärnkraft? Vem vill krocka med en elbil som är 3-400 kg tyngre än en motsvarande gasbil? Osv Frågor som svensk 
motorjournalistik f.n. ger blanka fasen i, och som tyvärr inte Stockholms Stad heller verkar ställa sig. Jag har inte hört en enda poltiker ifrågasätta 
elbilsraseriet.  
Men det finns ett fantastiskt, närproducerat, cirkulärt och koldioxidneutralt alternativ. Biogas gör vi av vår eget organiska avfall; från toaletter, 
restauranger, skogsavverkning, slakterier osv. Vad jag vill se är en totalsatsning på denna fantastiska energikälla som ger noll koldioxidutsläpp, noll partiklar 
och minimala utsläpp av kväveoxider och de andra avgasgifter som nu håller på att förstöra vår vackra stad pga av den vansinniga, statliga dieselsatsningen.  
Biogasen kan som inget annat bränsle bli själva motorn i en framtida, grön och helt cirkulär ekonomi, självklart kombinerad med el från sol, vind och 
vattenkraft. Men då måste politikerna våga stå för och försvara ett sådant beslut fullt ut.  

1013 2016-12-29 Man 26-45 

Tillåt att det byggs flera höga hus utanför Stockholms stadskärna. Riv Bromma flygplats och bygg bostäder där och i Ulvsunda. Bygg en passage under 
Brommaplan för trafik som passerar mellan Stockholm och västerut mot Vällingby 

1014 2016-12-29 Kvinna 26-45 Värna om parkområden. Är av stor vikt för att kunna mötas, motionera, sociala aktiviter etc - för att vi ska kunna må bra behövs grönska av flera skäl 

1015 2016-12-29 Man 46-65 

Den stora utmaningen gäller hur vi ska möta klimatförändringarna och hålla nere temperaturhöjande utsläpp.  
 
Samtidigt som nya bostadsområden ska skapas och samspela med befintliga, ska de knytas samman med en stad som vuxit fram dynamiskt. Detta ger två 
huvudkrav: 1) låt spårvagnen komma till heders igen (stor kapacitet på liten yta, kan drivas av förnybar el). 2) lägg ner alla tankar på fler höga byggnader, 
över max 6-7 våningars höjd (genererar alltför mycket transporter, skapar bl a därför stor press på omgivningarna. Och, framför allt, bryter den tradition av 
lågbebyggelse som präglat Stockholm alltsedan begynnelsen).  

1016 2016-12-29 Kvinna 66+ 

Fler hyresrätter. 
Låt alla gamla ekar vara kvar. 
Värna våra små sjöar och grönområden. 
Gör staden gång/cykelvänlig. 
Fler bilfria gator. 
Fler sopstationer och papperskorgar. 
Satsa på solenergi och takodling. 

1017 2016-12-30 Man 26-45 

Bygg bort bostadskrisen!!!!!!!  
Snälla <3 

1018 2016-12-30 Man 66+ 

1.Se till att biltrafiken minskar. Det kan ske genom färre parkeringsplatser och krav att varje bil ska ha en garageplats någonstans (inte nödvändigtvis vid 
bostaden). Ta betalt för gatuparkeringen på nätterna. Idag tvingas icke-boparkerare köra bil till arbetet eftetsom boparkeringsavgiften bara tas ut dagtid. 
För att indvika avgifter måste man ju då köra varje arbetsdag tull sin gratis p-plats vid arbetet. 2. Spårvagn på de tyngsta koll- linjerna. Spårvagnar skapar 
pålitlighet i trafikmiljön, är energieffektiva och kapacitetsstarka. Pålitligheten består bl a av att de inte flyttas eller ändras plötsligt. Miljön mår bättre av 
elektrisk kollektivtrafik och spår med metall mot metall har liten friktion. Dessutom kan spårvagnar köra på smalare gator än bussar ( som vinglar och måste 
ha säkerhetsmarginaler). Gator kan med fördel ha halva ytan för koll-trafik ( i mitten eller ena halvan på längden) och smala körfält för bilar (som taxi och 
leveranser). Parkera får man göra någon annan stans. En stad med fotgängare, cyklister (åtskilda från gående) och bra kollektivtrafik (spårvagnar men också 
bussar) är en attraktiv stad. Det är människan som är alltings mått, citat gammal grek (Protagoras?). Det är den mänskliga kontakten som är stadens största 
styrka.  Vem hsr sagt aty bilarna ska få ta upp så stor del av ytan. Den är till för invånarna. Ytan brhövs ocksp för parker och grönområden. 

1020 2016-12-30 Kvinna 66+ 

Förstör inte det som är det speciella med Stockholm - närheten till vatten och gröna områden, inte minst i stadens kärna. Precis det som gör Stockholm till 
en av världens vackraste städer vill penninghungriga fastighetsmagnater nu 'förtäta ' genom att riva det som gör Stockholm attraktivt (det relativt mänskligt 
lågskaliga) och bygga högt, fyrkantigt och fult.  
 
Bra alternativ är de nya stadsdelarna med egen identitet som adderar till stadens attraktionskraft och bidrar till ses variationsrikedom - t ex Norra 
Djurgårdstaden, Hammarby sjöstad,  nya Kristineberg , Frihamnområdet i Värtan. 
 
Klåfingriga och okänsliga byggherrars rivnings - och ombyggnadsplaner för t ex Stureplan, Nybrogatan, Blasieholmen, Kungsträdgården - för att nämna 
några av de mest brännande aktuella i själva stadskärnan - skulle förstöra, banalisera och förfula det som gör Stockholm unikt och bevarandevärt. 

1022 2016-12-30 Man 46-65 

1. ElBilsvägar under mark i tunnlar inkl P-hus 
2. Minska el helst ta bort vanliga bilar ovan mark. 
3 Cykel- elcykel-elmoped-rollingblades- skateboard-vägar ovan mark 
4 mycket mer grönområden o fria ytor inte minst för barn ovan mark 

1023 2016-12-30 Kvinna 26-45 

Jag anser att staden behöver växa på ett sätt som gynnar miljö och folkhälsa och skapar jämlikhet i samhället. Vi måste prioritera gång och cykelvägar samt 
kollektivtrafik framför biltrafik. Inga mer pengar till utbyggda bilvägar. Det måste bli lättare att sopsortera och sortera ut matavfall, samt att odla egen mat 
på fler platser i staden. Vi måste öka möjligheten att vara delaktig i samhället och bli en del av sociala sammanhang. Vi måste bygga fler 
idrottsanläggningar, hallar och utomhusytor. Vi måste möjliggöra för minskad konsumtion, inga fler gallerior, det är inte en hållbar väg framåt. Fler 
offentliga utrymmen för spontana sociala möten, bibliotek mm. En idé vore ett offentligt utomhuskontor som är tillgängligt för allmänheten. Fler billiga 
hyresrätter, både stora och små. Det finns så mycket att göra för att skapa en hållbar stad och alldeles för lite görs idag. Snälla bidra till att utvecklingen går 
snabbare åt rätt håll! 

1024 2016-12-30 Man 46-65 

1 Fortsätt utveckla återvinning o sopsortering inkl biogasproduktion av matrester mm 
2 kartlägg energislöseri och åtgärda det så långt som möjligt 
3 börja införa förbud för fordon som inte går på el, bränslecell eller biogas. 
4 solceller på så många byggnader som möjligt 
5 Underlätta så långt som möjligt så alla bostadsrätter kan mycket snabbt komma igång med laddning av elbilar och solceller. 

1025 2016-12-30 Kvinna 18-25 

Jag tycker det är bra att ni bygger stad och inte en massa nya isolerade förorter. Men ibland undrar jag om ni verkligen följer riktlinjerna. Nya Brommaplan 
ser helt hemsk ut t.ex. En stor koloss och längs markplan på Drottningholmsvägen blir det tomt och ödsligt och knappast ett ställe man vill promenera förbi. 
Bygg i mindre skala. Varför inte bygga som i innerstaden? Bygg ett nytt S:t Eriksplan vid Brommaplan. Där vill jag bo (om jag någonsin får en lägenhet...).  

1026 2016-12-30 Kvinna 46-65 

Ett starkare grepp behöver tas för att tillse att Stockholms miljöer förblir vackra och att nybyggda miljöer får vacker, tidmässigt hållbar och miljöstark 
inramning. Stadsparker och planteringar, intressanta gemensamma stadsrum utan brutal neoarkitektur. Sluta planera för skyskrapor. Sverige ligger på en 
breddgrad där höga hus kastar djupa skuggor mest hela dagen, året runt. Vi bor inte på ekvatorn. Vill man skapa en trivsam och boendevänlig stad måste 
man utgå bland annat från det.  

1028 2016-12-30 Kvinna 46-65 

Tryck inte ihop existerande stad till en mörk, trång sardinburk. Skövla inte bort parker, träd, berg och buskar. Bygg inte på existerande innergårdar. Bygg 
utåt och knyt ihop innerstaden med ytterstaden och se samtidigt till att bygga en vettig infrastruktur.  
Bygg trevliga hus i äldre stil - inte som nu opersonliga, kala utan balkonger eller inbyggda som stänger ute ljuset i lägenheterna. Se hur man bygger ute i 
Europa. De går tillbaka till utseenden som människor och medborgare gillar - INTE arkitekterna.  
Se till att bygg så att medborgarna har RÅD att bo. Så ser det inte ut i dag. Och se till att bygga fort som fan. Unga vuxna ska ha råd att flytta hemifrån, 
pensionärer, sjuka och arbetslösa ska ha råd att bo, folk ska ha råd att skilja sig och ensamstående ska ha råd att få en lägenhet. ALLA ska kunna hitta ett 
boende efter deras plånbok och ha möjlighet att flytta beroende på livssituationen just för tillfället. Det ingår i samhällsuppdraget att ALLA ska ha 
någonstans att bo och oavsett plånbok.  
Nu ser ni bara till er egen plånbok och inte till medborgarnas verklighet. Alla har inte två löner eller en hög lön att leva på.  
Se till att det finns mycket grönska och ta bort biltrafiken för personbilar i innerstaden. Bygg ut infrastrukturen, sätt in fler bussar - det är möjligt om bilarna 
minskade. Ingen lämnar bilen om infrastrukturen är kass. Ich tvärtrafiken måste bli mycket bättre på alla ställen.  
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1029 2016-12-30 Kvinna 46-65 

Bygg för människor. Alla områden ska ha service precis som förr. Människor ska inte behöva åka in till stan för att uträtta ärenden. Tänk 60-70-talens torg. 
Där fanns allt man behövde.  
Bygg skyskrapeområde och klumpa ihop dessa hus istället för att försöka skyffla in dom här och där i redan lägre bebyggelse. Det finns många som kan 
tänka sig att bo i ett sådant område så länge bottenplanen är trevliga och med grönt runt om.  
Se till att ALLTID bygga med tillgång till affärer, fik etc i hela bottenplanen så att det blir ett levande område även på kvällarna och att det finns mycket 
grönt/vatten omkring. Inte esplanadstuket som i Sjöstan. Så opersonligt. Eller som nu på Söder ex, bara banker och fastighetförmedlingar har råd med 
hörnlokalerna. Problemet är att dom har stängt på kvällstid och dödar staden. Hörnor borde vara öronmärkta för kvällsaktiviteter. 
Gör hela staden till en promenadstad och se till att separera människor som går från cyklisterna. Ge de som går företräde.  
Bygg bort otryggheten med mycket ljus och inga konstiga hörnor eller långa gångtunnlar. Men framförallt minskar också otryggheten om lokaler har öppet 
kvälls- och nattetid.  
Samarbeta med byggföretag och andra företag i upphandlingar så att de ska ge människor i området arbete. Samt att de måste bygga lägenheter med 
billiga hyror om de överhuvud taget ska få bygga bostadsrätter eller kontor. Minst hälften ska vara hyresrätter annars får de inte bygga. Om detta regleras i 
lagen eller ställs som krav i upphandlingarna kommer företagen se till att det händer. Annars kan nya mindre företag komma in och ha råd att vinna 
upphandlingarna. Eller utländska företag. Det är för mycket monopol på byggmarknaden i Sverige. Därför blir kostnaderna för höga. Det fuskas dessutom. 
Se bara Sjöstaden och andra där det har fått göras om.  
Se till att planera in skolor, förskolor, etc. och annat måste i nya områden. Sverige har MYCKET statistik som går att ta ut från år till år och att planera ett 
område utifrån att ex pensionärer (Sjöstan) ska flytta in är superkorkat. Människor flyttar dit de vill och då måste saker finnas tillgängligt. Och då måste 
även byggplanerna ändras.  
Se till att bygga trevliga områden med trevliga ytor på husen. Nu byggs inga trevliga områden. Bara opersonliga, tråkiga, kala hus som mestadels bara 
arkitekter tycker är snygga. Brrr! Och när ni väl bygger i äldre områden ska kraven vara att nya hus ska passa in bland de gamla. Dvs alla nya hus ska byggas i 
samma äldre stil. De där fyrkantiga lådorna som nu pressas in överallt är verkligen fula och förstör hela den trevliga stämningen. Blä!  
Och ska vi prata hållbarhet och miljö så ta bort bilarna. Punkt!  
Det är inte hållbarhet att man som Stockholmare måste sitta i kö när man åker kollektivt för att bilar tar hela ytan. Då ska bilar ha en pytteyta och 
kollektivtrafiken alltid egna bussfält.  
Sen borde kollektivtrafiken på vattnet utökas. Ex finns det en brygga vid Fotografiska där Djurgårdsfärjan och andra kan stanna till.  
Vattnet runt Stockholm ska skyddas och inte kunna byggas bort som det ex görs nu med nya Slussen. Det är medborgarnas och inte politikernas eller 
Stockholm stads egendom.  
På och vid vattnet ska finnas trevliga inslag som ex båten Sjöhäxan som låg utanför Gamla stan samt gångstråk och trevliga fik/restauranger.  
Sen ska inte hyresvärdar ha möjlighet att ta en hög hyra samtidigt som hyresgästen betalar för vatten och värme. Då ska hyran gå ner rejält. Hyresvärdar 
ska heller inte kunna göra sk lyxrenoveringar utan lägga undan delar av människors hyra som förr till ett stambyte.  
Och bostadsbolagen i Stockholm som har hyresrätter ska inte gå med vinst för att pengarna ska stoppas in på andra ställen. De ska dessutom bygga egna 
hyresrätter som har vettiga hyror.  

1030 2016-12-30 Kvinna 46-65 

Utbyggnation av allmänna kommunikationer, som inte ska kosta mer än 500kr/månad. 
 
Bygg inte sönder parker mm som det gjorts bl.a i Blackeberg. Däcka över vägar i så fall.  
 
Ge inte förtur till flyktingar m.fl. de får bo på andra ställen och stå i bostadskö som alla andra svenskar. Likaså kanske även studenter kan pendla i väntan på 
bostad närmare skolan. Fler hyresbostäder behöver byggas, och lämnas till bostadskön. Låt allmännyttan ombilda till bostadsrätter om man så önskar. 

1031 2016-12-30 Kvinna 
Vill ej 
uppge 

"Tät o sammanhållen..." Jag önskar bara att framtidstänkandet även kommer att omfatta andra levande varelser än människorna, i staden. Djur och natur. 
Politikerna måste tänka nytt omkring stadsutveckling. Vi medborgare inser det. Vi behöver se det i den politiska processen också. Inte bara begränsat till 
prat om CO2 på tjusiga klimatmöten i Kyoto.  
 
Klimatförändringarna innebär att stadens utnyttjande av resurser måste göras på ett hållbart sätt. Nytänkande behövs. Att man inte förtätar bara för sakens 
skull, som i Svedmyra, bara som exempel, där några av de nya husen tornar upp sig helt obefogat o inte alls smälter in o där hela entrén in till stadsdelen nu 
ignorerats och blockerats. En återvändsgata, Selebovägen, kommer att få närmare 100 nya bilpassager med c:a 40 nya P-platser, eftersom bilarna måste 
köra fram o tillbaka(återvändsgata alltså och några kanske kör flera gånger per dag) och där minst fyra sopstationer kommer att ligga som i en gryta, med 
hus i en båge rakt i söder, och jäsa o stinka o dra till sig råttor. Det ger inte något intryck av miljömedvetenhet alls.  
 
Hela sopsorteringssystemet måste förbättras. Efter alla utförsäljningar och ombildningar har miljöplaner som tidigare fanns helt upphört. "Staden" slår sig 
för bröstet medan de flesta bostadsrättsföreningar struntar helt i återvinning. Molok är redan helt föråldrat och har fortfarande, efter flera år, ingen 
insamling av vare sig papper, utöver tidningar, plast eller metall. Plast t.ex borde vara av största intresse att samla in. Det är en av de största volymerna i 
soppåsen o ett växande problem över hela planeten.    
 
Att staden på något sätt återinför sitt ansvar för skötsel, i bemärkelsen vård, av grönområden och skogspartier. Jag har gått med hund här i 14 år o sett hur 
det blivit allt sunkigare för varje år. Ingen vårdar utemiljön. Kunskapen försvinner. Med ökad befolkning ökar också slitaget. Entreprenörerna åker ut o 
klipper lite utefter parkvägarna, men lämnar det klippta åt en annan entreprenör som inte har en aning om var det lagts, o så blir det liggande. Fallna träd 
blir liggande. Andra hänger på trekvart i områden där hundratals människor går dagligen. Det medför att villaägarna lägger upp sina högar med 
trädgårdsavfall, som efter ett antal år blivit som en lång vall in i skogspartierna. I år 2016 skickade Staden dessutom ut entreprenörer som fällde en massa 
träd mitt under fåglarnas häckningssäsong. Det är inte att ta ansvar för miljön. Massor med fåglar blev hemlösa långt innan det var dags för dem att flytta. 
Det vore fantastiskt om uppdateringen av "Stockholm promenadstaden" visade en verklig insikt om klimatproblemen o politikerna handlade därefter. Det 
innebär, anser jag, att nya hållbara sätt utvecklas inom ramen för staden i framtiden o inte fortsätter på en gammal förlegad syn på stadsutveckling som 
riskerar att haverera vid minsta kris. 
Tack för ordet, tredje generationen stockholmare :-) 

1032 2016-12-30 Man 
Vill ej 
uppge 

Stockholm bör växa långsammare.  
 
När det gäller trafiken skall politiken vara neutral och sluta försöka tränga ut bilismen. 

1035 2016-12-31 Man 46-65 Stockholm bör växa utåt inte inåt. Bygg ut kollektivtrafiken snabbare. Behåll våra parker och värna om grönpmrådena. 

1036 2016-12-31 Man 26-45 

Enormt viktigt att alltid utvärdera de kvaliteter/värden som redan finns på platsen i samband med utveckling av staden. Detta är en förutsättning för att de 
som redan bor och verkar i staden får möjlighet att fortsätta med det, samtidigt som det ger en unik möjlighet att skapa en varierad stad där olika 
verksamheter, kvaliteter och bebyggelsetyper får lika förutsättningar att ta plats. Som exempel vore att omvandla Ulvsunda industriområde utan att först 
analysera vad som händer med de idag etablerade verksamheterna vore en potentiell katastrof för staden. Först måste verksamheternas funktion och 
ekonomiska roll i samhället klargöras, annars riskerar de och många verksamheter knutna till dem att slås ut. Istället bör en utveckling av området utgå från 
att göra det mer tillgängligt även för de som inte är verksamma där, SAMTIDIGT som näringsidkare får möjlighet att stanna kvar. Annars riskerar Stockholm 
att segregera staden utifrån yrkesgrupper, där endast tjänstesektorn har tillgång till innerstaden och verkstadssektorn förpassas till stadens periferi. 
Efterfrågan på hållbar produktion bör också beaktas utifrån perspektivet transportvägar. Ett exempel från Haglunds industriområde är bageriet där som 
nyligen vann ett stort kontrakt med Stockholms sjukhem då de kunde visa att deras leveransvägar genererar mindre utsläpp än deras konkurrenter. Genom 
att behålla verksamheter och bebyggelse skulle istället en unik stadsdel kunna skapas som sätter Stockholm på kartan i fråga om socialt och miljömässigt 
hållbar stadsutveckling. Samma sak gäller även andra områden som med dess respektive karaktär ger unika förutsättningar för varje område.  

1038 2016-12-31 Man 46-65 

Bebygg den dystra, hemska, mörka Årstaskogen!!!! Staden på/vid vattnet behöver utvecklas!!! Bygg fantastiskt arkitektoniska byggnader/bostäder efter 
Årstavikens strand. Det är den värd!!! Så det så!!! 

1040 2016-12-31 Man 26-45 Bort med bilarna från stan, istället mer och gratis kollektivtrafik. För en hållbarare stad i framtiden. 

1047 2017-01-01 Man 46-65 Bygg billigare och fler hyresrätter.  

1048 2017-01-01 Man 66+ 

Mera av stombusslinjer, T-bana samt mindre utrymme för privatbilist.Nyttotrafik prioriteras med egna filer i gatan.En cykel och gångtrafikant vänlig stad är 
bra för alla! Färjetrafik på vattnet mellan stadsdelarna? 

1049 2017-01-01 Kvinna 46-65 Ha  

1050 2017-01-01 Kvinna 66+ Det är för my ket folk i sthlm,stan är för liten, bygger Ni mer försvinner vår vackra stad,bygg utanför mot Huddinge . Lycka till 

1053 2017-01-01 Kvinna 26-45 

Ni nämner alternativa boendeformer. Jag vill starta fler kollektiva boenden i Stockholm, för både lång- och korttidsuthyrning. Genom delat kök och 
vardagsrum så kan man öka boendetätheten, dela annars dyra och underanvända resurser, och skapa mer community för de som bor där. Det blir också en 
bra landningsplats för nyanlända, som annars kan ha svårt att hitta boende och gemenskap i Stockholm.  Det är jättesvårt att hitta hyresrätter med 5-15 
rum. Kanske ni kan skapa några sådana!  
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1063 2017-01-01 Man 66+ 

1. Låt inte räknenissarna bestämma! 
2 Skaffa en stadsarkitekt och tillsätt ett skönhetsråd igen 
3 glöm inte att träd och annan växtlighet är fenomenala luftrenare 
4 Inför nolltaxa och bygg ut kollektivtrafiken. 
Annars dör kära Stockholm i trafikinfarkt! 

1064 2017-01-01 Man 66+ 

Lyssna på stadsbyggnadskon-torets tjänstemän! 
 
De vet vad de jobbar med och kan sitt jobb. De ser till Stockholms bästa, till skillnad från chefen som mest gynnar utländska giriga byggherrar. 

1065 2017-01-02 Man 66+ 

Bygg höga höghus. Gärna 30 - 40 våningar. 
Bygg i utkanten av parker, tex Humlegården, Gärdet, Tanto och Rålambshov. 
Fortsätt att bygga radhus ovanpå befintliga fastigheter i innerstan. 

1066 2017-01-02 Kvinna 66+ 

Flera gånger står det i planen: 
”uppskattade stränder och kajer har en särskild betydelse med sina långa obrutna strand-promenader” och också ”Centrala kajer som erbjuder attraktiva 
kajlägen  är bland annat Stockholm ström, Nybroviken,   Klara Mälarstrand och Söder Mälarstrand” 
   
Strider mot detta att man tänker sig bostäder på Söder Mälarstrand. För att få plats måste ju kajpromenaden byggas igen, eventuellt med någon liten 
brygga utanför. Det kanske inte är ett argument att vi boende på Heleneborgsgatan får vår utsikt förbyggd (finns en tavla av Arvid Fougstedt med utsikten 
från hans fönster) men man förstör också utsikten från promenaderna på Mariaberget och i Pålsundsparken. Båtarna längs kajen är att likna vid ett 
kulturhuskvarter. Kan inte ligga kvar om kajen ska bebyggas. 
 
Masthamnen är kanske inte ett område där man vistas annat än för att titta på kryssningsbåtar (vackrare område för besökarna än Värtan) och om man vill 
promenera runt Söder. Men höga hus där, hur påverkar det utsikten från Fåfängan och Åsöberget? 
        
Flera gånger står det i planen: 
 ”uppskattade stränder och kajer har en särskild   betydelse med sina långa obrutna strand-promenader”  och också ”Centrala kajer som erbjuder attraktiva 
kajlägen är bland annat Stockholm ström, Nybroviken, Klara Mälarstrand och Söder Mälarstrand” 
 
Strider mot detta att man tänker sig bostäder på Söder Mälarstrand. För att få plats måste ju kajpromenaden byggas igen, eventuellt med någon liten 
brygga utanför. Det kanske inte är ett argument att vi boende på Heleneborgsgatan får vår utsikt förbyggd (finns en tavla av Arvid Fougstedt med utsikten 
från hans fönster) men man förstör också utsikten från promenaderna på Mariaberget och i Pålsundsparken. Båtarna längs kajen är att likna vid ett 
kulturhuskvarter. Kan inte ligga kvar om kajen ska bebyggas. 
 
Masthamnen är kanske inte ett område där man vistas annat än för att titta på kryssningsbåtar (vackrare område för besökarna än Värtan) och om man vill 
promenera runt Söder. Men höga hus där, hur påverkar det utsikten från Fåfängan och Åsöberget? 

1069 2017-01-02 Man 26-45 

Cykelinfrastrukturen måste bli oerhört mycket bättre med sammanhållna stråk, ofta tydligt avskilda från motordriven trafik. Bebyggelsen kan förtätas, men 
stora grönområden måste sparas i och kring denna. Detta är en stor anledning till att Stockholms förorter är så attraktiva. Människor behöver nära natur 
och grönska för rekreation och hälsa. 

1070 2017-01-02 Man 46-65 Fler riktigt höga hus istället för en massa lägre hus 

1071 2017-01-02 Man 46-65 

Var rädd om grönområden och Parker. Bygger man I dom kommer framtida gebnerationer att få lida för vår kortsiktighet. Ingen kommer att riva hus för att 
skapa parker.  

1072 2017-01-02 Man 66+ 

Ja till den täta staden där den byggs till och kompletterar det redan byggda. Ja också till parker och grönområden. Man ska inte vara paniskt rädd för 
mellanrum i stadsbygden! 

1073 2017-01-02 Man 26-45 

Hej, jag tycker dialogen ska inbegripa medborgarna i kranskommunerna också, eftersom de får lida av felbeslut. Speciellt gäller det infrastruktur som 
spårbunden trafik, cykelpolicy och parkeringsplatser och avgifter, men även boende i olika skeden i livet och handelsplatser/nöje/arbete. Själv tycker jag 
man ska ändra parkeringspolicy och utgå ifrån storlek och emissioner(bör regleras separat) från fordonen snarare än att låsa sig vid fordonets typ. Tex. 
Tycker jag att mc och mopeder oavsett antal hjul som inte tar mer plats än en lastcykel ska vara avgiftsbefriade om de inte släpper ut några 
luftföroreningar. Större fordon kan betala om ni vill öka framkomligheten. Annars kommer nya problem med framkomligheten  (särskilt på cykelbanor) när 
nyttotrafik flyttar över till cykellasttransporter. Det är kanske bra men då får mer gatu-mark omfördelas. Jag tycker att Barcelona är ett bra exempel där 
man enkelriktar åt endera håll på varannan gata och därmed får plats för cykelbanor, cykel/mc parkering och återvinning på ett smidigt sätt. Fortsätt bygga 
ut Skarpnäcks till bana till Tyresö och vegastaden. Finns massor av plats för bostäder nära stan. 

1074 2017-01-02 Man 26-45 

Tidigare åsikt från denna mail adress har bäring på klimatet, då jag tror det leder till minskade utsläpp. Jag  kompletterar med att önska att trafikplanerarna 
även beaktar spårtrafik för stockholmarna till rekreations områden i kranskommunerna,  som hellas gården och flatenbadet. Tidigare har endast spår 
mellan bostad och arbete varit prioriterat, men flödesmässigt går det stora volymer även till rekreationsområden och det kan påverka den samlade bilden  
av var spår bör dras. Fastighetsnära insamling av huhållsavfallsfraktioner som är obligatoriska  (brännbart, icke brännbart och farligt avfall) i enlighet med 
kommunens bortskaffningsansvar bör också vara lägsta nivå i kommunen.  

1077 2017-01-03 Kvinna 26-45 

Sammanhängande cykelvägar som inte slutar i lyckstolpar, i tomma intet eller mitt i en trafikerad bilväg. Gärna tydlig avgränsning mellan cykelvägmoch 
gångväg för att förhindra att gångtrafikanter vinglar över med lurar i öronen. Upphöjda eller färgade cykelvägar är att rekommendera. Fler cykelparkeringar 
i innerstan, speciellt i anslutning till parker och köpcentrum som folk besöker ofta. Möjligheter att låsa fast ramen är nödvändigt pga påtaglig stöldrisk och 
för att förhindra att folk inte parkerar vid intilligande lyktstolpar och staket.  
 
Fler aktkvitetsparker i förorterna som de man kan hitta i Linköpings förorter Skäggetorp och Ryd med sport, lek och skatingmöjligheter. Också viktigt med 
trevliga och trygga sol- och sittplatser där tjejer kan mötas och umgås. 

1078 2017-01-03 Kvinna 46-65 

Vi vet alla att bostäder behövs men vi som bor i förort gör det för att vi trivs med naturliga små partier med grönska. Jag hoppas att man tar hänsyn till och 
bevarar naturliga inslag av grönska i förorterna när man bygger nya bostäder. dessutom ska vilda djur förhoppningsvis få fortsatt möjlighet att ta sig fram i  
sina korridorer. Jag hoppas att promenadstad inte innebär att vi som bor och lever i förort så småningom ska upptäcka att våra stadsdelar förvandlats till en 
miljö likt innerstadens med tyngdpunkt på asfalt, betong med något ynka träd i en anlagd liten park utan att man vinnlägger sig om att värna det som är 
specifikt för våra ytterområden. dessutom tycker jag att det vore på tiden att renhållning och städning av närmiljö upphör att skötas av entreprenörer. Låt 
staden skapa arbetstillfällen och se till att ha en egen personalstyrka med utrustning och maskinpark som sköter om och vårdar vår stad. då blir det 
dessutom lättare att ha kontroll över dessa funktioner. sätt upp och se till att det finns ordentligt med papperskorgar så att skräpet hamnar där det ska. Det 
finns knappt några papperskorgar i vissa områden. Inför hundlatriner som i Sollentuna så vi hundägare har någonstans att slänga våra påsar. 

1079 2017-01-03 Man 66+ 

Hur ska Stockholm växa? Långsamt. Var ska Stockholm växa? På längden och på bredden, således inte på höjden. När ska Stockholm växa, lite då och då, så 
att andra delar av landet hinner med.  

1080 2017-01-03 Man 26-45 

Mer stadsbebyggelse i nuvarande närförorter och i nyetablerade förorter. Tät och hög bebyggelse skapar marknad, levande stad med kultur och social 
mobilitet. Bygg med blandning av bostad, arbete och service.  
 
Satsa på kollektivtrafik men utan att bestraffa bilismen innan det kollektiva är i närheten av att vara reellt alternativ. Bygg ny flygplats i 
söderort/Botkyrka/Södertälje. Lägg ned Bromma och ersätt med stad med fullgoda trafiklösningar i redan högt trafikerade Västerort.  

1081 2017-01-03 Man 0-17 

Man bör satsa på att knyta ihop cykelnätet så att man enkelt kan se hur man ska fortsätta sin resa med exempelvis skyltar. Se över korsningar där gång och 
cykeltrafik korsar hårt bilvägar  speciellt cirkulations plaster t.ex. Berslagsrondellen på bergslagsvägen.  

1082 2017-01-04 Man 26-45 Hej!Hur har ni tänkt lösa trafiken in och ut ur Bagarmossen när det nu ska byggas mer där? Bor själv på Sockenvägen. 

1083 2017-01-04 Man 46-65 

Bygg gärna mera men se till att det byggs vägar som fungerar i och runt hela området. 
Österleden behövs och denna gång, ta i ordentligt! 
Södra länken var för liten redan vid starten. 
En yttre ring vore dags att planera upp. 
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1084 2017-01-04 Man 66+ 

Mycket av det som sker i Stockholm är positivt. Man kan ha synpunkter på storstadsutvecklingen, men får nog finna sig i trycket på tillväxt. Stockholm 
måste kunna absorbera de företag som vill ligga kvar eller etablera sig här. Då tycker jag förtätning är ett bra sätt, dels för att hushålla med infrastruktur, 
dels för att spara resor, dels för att skapa en mer sammanhöngande stadsmiljö. Bra fylla igen tomma ytor mellan förorter. Det är fint om man kan förflytta 
sig per fot eller cykel i en kontinuerlig stadsbebyggelse över hela staden. Det behöver ju inte hindra att fina parkområden förädlas. Dessutom bra att 
utnyttja byggmöjligheter som uppstår t.ex vid Slussenombyggnaden, inte som nu stryka bort hus efter hus i det mest centrala området i staden. Däremot 
borde man vara mer restriktiv vad gäller rivning och förändring i redan färdiga miljöer. Stureplan, Astoria, delvis även Gallerianpåbyggnad är mera 
tveksamma exempel. Även förlängning av Djurgårdsspårvagnen ut över Sergelstorg och Klarabergsgatan känns fel, då det under många år, till begränsad 
nytta, gör en byggplats av centrala Stockholm. Man bör beakta att ombyggnader är en stor störning för miljön, varför man bör koncentrera sig till områden 
där förtätning ger stor effekt till minsta störning. Det är då kanske bättre att bygga högt där man ändå bygger, i stället för att ge sig på enskilda 
ombyggnader i en redan välfungerande miljö. Möjligen är det dessutom på tiden att få fram smålägenheter i centrala lägen och acceptera att det är både 
dyrt och eftertraktat att bo centralt och samtidigt tveksamt boende för barnfamiljer. 

1085 2017-01-04 Man 66+ 

Jag vill komplettera mina synpunkter med att propagera för en Österledsförbindelse, helst inte i tunnel, för att avlasta trafik från innerstaden. T.ex kan 
trängselavgiften för området innanför "centrumringen" ges en högre avgift än områden utanför. Dessutom förstår jag inte riktigt varför Bromma flygplats 
ska vara så viktig att bevara. Arlanda och Skavsta bör väl klara StorStockholms behov ett tag till. Om det ska till en flygplats ytterligare och närmare 
Stockholm, så bör den ju läggas nära och in den södra delen av den nya tvärledsförbindelsen. Det bör dock påverka Skavstas forsatta utveckling, vilket också 
påverkar Norrköping och Linköpings flyg. 

1086 2017-01-04 Man 46-65 Vi tänker måste mer Lägenhet.  

1089 2017-01-04 Man 26-45 

Frågan om bebyggelse i kanten av Rålambshovsparken har varit uppe till behandling och häftig debatt tidigare. Skälen till att inte gå vidare var många. 
Framförallt att den de facto är en viktig del för parkens storlek, att den ger grönska och rymd från parken ändå från Fridhemsplan, att den används som 
uppskattad hundrastplats och mycket populär picknickyta vid större evenemang och att 20-talshusen ut mot parken är en välkänd entré för de som kör in 
mot staden. Vägens avsmalnande har dessutom inneburit stor kökänslighet och då snabbt påbyggda långa köer. I marken finns dessutom resterna av en 
gammal vapenfabrik, med alla de farliga ämnen som skulle behöva saneras. Den stora grönytorna i staden och på Kungsholmen i synnerhet är få, det är av 
största vikt att hela parken behålls som park och inte bebyggs, för allas intresse, både boende i stadsdelen och alla besökare. Grönytan och träden ÄR en del 
av parken, utveckla den istället för att kompensera för annan bebyggelse i stadsdelen, tex med planteringar. 

1090 2017-01-04 Man 26-45 

Bästa beslutsfattare,  
Att bygga enligt förslaget skulle minimera Rålambshovsparken till en mindre plätt, samt blir ett oåterkalleligt beslut.  I Rålambshovsparken frodas det av 
aktiviteter för barn och unga, en mötesplats där alla kulturyttringar har en plats, en plats för möten mellan olika kulturer en plats som aktivt och positivt 
verkar för integrationen i Stockholm. Nu skall man således bygga bort denna plats som besöks av personer från hela Stockholm och är lätt och nå via 
Fridhemsplans tunnelbanelinjer, Rålambshovsparken är även den enda park i Stockholm som nås lätt via den Blå linjen. Vidare finns det massor med plats 
att bygga bostäder i Stockholm. Behåll parken som den är.  

1092 2017-01-04 Man 18-25 

Jag är 24 år och har bott i Stockholm hela mitt liv. Jag har läst förslaget med betoning på kulturdelen, som i min mening är mycket bristande. Det 
framkommer inte en enda gång vad planen är för kulturlivet som bedrivs under nattetid. Dvs barer och klubbar och allmänna danslokaler. Jag skriver detta 
med farhåga för att Stockholms innerstad kommer bli lika torr och tråkig som Geneve, Paris, London, och flera andra europeiska storstäder som håller på 
att städas upp. Det som anses fult och otryggt (dvs klubbverksamhet med fokus på klubbar som spelar musik som hamnar utanför det accepterade 
etablissemanget och mainstream ex: hiphop, techno, house, trance, rap etc) får stänga igen. Senaste året har flera klubbar tvingats stänga t.ex alla i 
Medborgarhuset på grund av stadens uppfräschning. Jag vill inte gärna bo i en stad utan levande nattliv. Därför överväger jag nu att flytta till 
Malmö/utomlands för att jag där möter en större acceptans för kultur som helhet (Se Amsterdam som exempel för detta). Nattlivet är lika mycket en del av 
kulturen och stadens hjärta som det som sker under dagsljusets timmar. 
 
Det som gör Stockholms uteliv någorlunda acceptabelt är existensen av intresseföreningar som skapar klubbar med musik som avviker från mainstream. Så 
kallade svartfester och klubbar gör mitt Stockholm beboeligt och utan initiativen som drivs av dessa eldsjälar skulle jag inte vilja bo i Stockholm 
överhuvudtaget.  
Kanske flyttar jag tillbaka om jag bestämmer mig för att skaffa barn, bara för att det är så säkert, rent och fixat, men förmodligen inte. För vad ska jag göra 
ute när jag har skaffat barnvakt och allt roligt har bommat igen?  
Stockholm har blivit en stad för en viss typ med en väldigt smal smak. Det pratas så mycket om bredd och mångfald bland människor - men inget görs för 
att framhäva den i klubb och barkulturen!  
Jag skulle föreslå mer kraft till befintliga krögare och klubbägare och mindre kraft till boende (speciellt nyinflyttade), slopa öppettider för klubbar helt, och 
att staden, likt Amsterdam, skapar en position för kulturliv som bedrivs på natten. En kulturminister för klubbkultur.  
Låt inte denna fråga glömmas bort och gör Stockholm till en stad där unga människor som gillar att gå ut inte vill bo. 
Tack.  

1093 2017-01-04 Man 46-65 Ingen tillväxt så länge det saknas bostäder för cirka 25 000 bostadssökande.  

1095 2017-01-04 Kvinna 46-65 

Önskar att arkitekter och stadsplanerare får krav på/kräver att alla nybyggda hus byggs med hänsyn till omgivande miljö. Att det smälter in i stadsmiljön och 
att det byggs så att människor kan, vill och törs vistas på gator och torg. 

1096 2017-01-05 Kvinna 18-25 

Jag tycker inte det skall byggas eller finnas temporära byggnader som modulhus. Bygg ordentligt eller bygg inte alls. Finns det inte bostäder får folk vänta 
med att flytta hit (Ja det gäller alla nationaliteter) 

1098 2017-01-05 Man 26-45 

Tillåt att bygga riktigt högt om takterrass och/eller översta våningen är tillgänglig för allmänheten. På det viset kan allmänheten få tillgång till utsikten och 
ytan. 

1099 2017-01-05 Man 26-45 

Tillåt att bygga en våning högre för varje gata eller huskropp in från vatten (eller park) för att ge varje hus utsikt längst upp. Staden skulle också kanske få 
lite intressantare profil, som Mariaberget sett från Gamla Stan. 

1100 2017-01-05 Kvinna 46-65 

Blanda ägande, hyresrätt, bostadsstorlek, studenter, åldringar, dagis, bostadshotell för hemlösa, soppkök och villor i samma område. 
Sänk byggstandard generellt för ett billigare boende för alla. 

1101 2017-01-05 Kvinna 46-65 Bygg alla nya kvarter med park- och sportområde inom 5 minuters avstånd. Låt ett träd eller naturlig vattenkälla vara inom synhåll för alla. 

1102 2017-01-05 Kvinna 46-65 Bostäder och arbetsplatser med max 20 minuters resväg. 

1103 2017-01-05 Man 26-45 

Vi behöver en ökad och sammanhållen cykelinfrastruktur, då cykeln är det snabbaste och mest effektiva transportmedlet i och runt stockholm. Minska även 
parkeringsmöjligheter i City då markytan är för värdefull för att ges bort till parkerade bilar. Parkerade bilar genererar inget mervärde - ytor där folk rör sig 
gör det däremot. Låt även folk som använder kollektivtrafiken ta med cyklar som i resten av den civiliserade världen.  

1104 2017-01-05 Kvinna 46-65 

Bygg utanför tullarna, sjukhus och samhällsviktiga funktioner,  centrum kärnan kan bestå av banker,  kontor, inga bostäder i kärnan! Se på Los Angeles,  
New York etc. 

1105 2017-01-05 Man 46-65 

Stockholm behöver flytta ut tullarna rejält! Staden har inte vuxit på ca 80 år, bara förorter som tillkommit! 
Flest människor vill bo innanför tullarna men ytan är på tok för liten! 
Mitt bidrag är att prata om stad! I hela Stockholmsregionen finns bara två stadsmiljöer! Innanför tullarna och Sundbyberg! Allt annat är tragiska punkthus 
trafikleder!  
Så ur miljösynpunkt bör staden växa utåt! Samt det måste till politiska beslut som gör det möjligt för mångfald i staden! Gentrifiering kan styras men inte av 
marknaden! 

1107 2017-01-05 Kvinna 26-45 

om man vill förtäta staden varför bygger ni inte hela Gärdet? Nu letar ni små gröna ytor på de mest konstiga platser t.ex Enskedefältet och sockenplan för 
att bygga tät stad med högs hus. Tycker inte dessa områden skall bebyggas med höga hus utan snarare hus med liknande karaktär som övrig bebyggelse.   

1108 2017-01-05 Man 66+ 

Stockholm skall enkelt kunna växa genom att rman förbinder ekerö Lovö med bro från Hässelby strand. Mycket mark att bygga på och även ge populära 
sjönära bostäder och även kollektiv sjötrafik. 

1109 2017-01-05 Man 46-65 

Precis söder om Kista finns en påbörjad med ej avslutad tunnelbanastation. Här borde ett bostadsområde av skyskrapor byggas för att skapa bostäder åt de 
tusentals människor som varje dag tvingas pendlar timmar om dagen till och från Kista, från hela stor Stockholm 

1111 2017-01-05 Man 26-45 

Bygg på höjden men smart. I ytterområdena eller i nya stadsdelar. Hellre högt än tätt. Planera in även grönområden och lekyta för barnen.  
Glöm inte det unika med Stockholm. Det är: en storstad men aldrig för långt till grönområden och vatten. Tätort men inte för trångt. Bygg inte bort killarna.  
De behövs om vi ska bo i en stad att trivas i. Mvh boende i Vasastan.  

1113 2017-01-05 Man 18-25 

Bygg inte tillfälliga modulbyggen. Bygg hållbart, med klimatsmart uppvärmning och human arkitektur (inte så otroligt fyrkantigt och sterilt som det endast 
byggs nu). 
Och framförallt; innan ni bygger ut mer, ta hand om platserna som redan är byggda. Många förorter är genomslitna och behöver upprustning med fokus på 
hållbarhet i första hand. 

1114 2017-01-05 Man 0-17 Vidga Stockholm innerstad till Hammarbyhöjden-Björkhagen-Johanneshov-Liljeholmen-Aspudden-Årsta och förtäta på ett smakfullt vis. 
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1115 2017-01-05 Man 0-17 

I dag ser vi misstagen med miljonprogrammets bostadspolitik som gav en segregerad stad 30 år senare. Jag tror det är viktigt att bygga en stad för alla och 
inte en stad där plånboken avgör vad du har för möjligheter i livet.  
Bygg en blandstad med BRF och hyresrätter. Se till att inga fler hyresrätter ombildas!!! Den borgerliga regeringen sålde våra gemensamma fastigheter till 
privata aktörer, vilket har skapat än ännu mer segregerad stad! 

1116 2017-01-05 Man 66+ 

Biltrafiken i Stockholm måste minska rejält. Inte med de ynka 0,2 % som gäller just nu.  Trängselskatt på broarna. Använd pengarna till att bygga ut 
kollektivtrafiken. 

1118 2017-01-06 Man 26-45 

Jag tycker att det vore lämpligt att bygga en storskalig eko stad. Ett förslag är att Stockholms Stad kommer överrens med Ekerö Kommun och tillsammans 
bygger en ny mönster stadsdel på ön Kungshatt. Att skapa en förstad där all modern teknologi och gamla metoder som kompostering m.m kan skapa ett 
storskaligt föredöme inom hållbart byggande. Detta kan även lösa många nya bostäder dom behövs. 

1119 2017-01-06 Kvinna 26-45 

Jag tycker att innerstaden ska bevara sin mångfald som ABC stad, och ha kvar lättare industrier inom vissa områden, ex Hammarby Sjöstad, Trekanten för 
att ha en mer levande stad där allt inte bara är kontor eller bostäder. Mångfalden påverkar restaurangutbud, möjlighet till jobb i olika sektorer för olika 
inkomstklasser etc. Då får fler möjlighet att kunna jobba och bo i stan. Samtidigt så gör man miljön en tjänst när transportvägar kan kortas tack vare detta. 

1120 2017-01-06 Man 46-65 

Byggnadsplanerna vid Bägersta Byväg är ÅT HELVETE!!!! 
Ni kan inte bygga så höga hus vid Enskedefältets unika -30 tals hus! Fältet måste vara avskilt och ingen genomfartstrafik!!!!  

1122 2017-01-06 Man 46-65 

Fler hyresrätter behöver byggas . 
Staden måste flytta in i ytterförorterna igen rinkeby tensta botkyrka etc etc . Samverkan och inkludering segregationen måste motverkas  

1123 2017-01-06 Kvinna 46-65 

De senaste 30 åren vittnade vi om nya bostadsområden såm Hammarbysjöstad och Lilla Essingen m.fl. utan att förskolor och skolor har palnerats.  
Palner för nya områden borde inkludera omsorg om gator, parkering och handikapramper  
. Handikapramperna borde sandas och röjas.  
Planera tillsammans med politiker ungdomsgårdar med vettiga innehåll som ansvarsfull satsning för ett tryggt samhälle. 
Bygg mindre bostäder så fler har någonstans att no. Det är bäl bättre än att några bor flott och stort. 

1124 2017-01-06 Kvinna 66+ 

Inga fler höghus. Inga betonggetton. Mer luft och öppna ytor. Bygg som på 40-50 talet då barnen hade ytor att leka på. Vi behöver inte bli fler människor då 
tekniken utvecklas mer och mer. De enkla jobben försvinner. De nya husen idag ser ut som instutioner. Stod häromdagen på bron mellan Drottninggatan 
och Malmskillnadsgatan med några vänner och såg mot konserthuset och kulturhuset. Fyrkantiga dötråkiga lådor. Säger som Orup - Stockholm har blivit 
kallt. 

1125 2017-01-06 Man 66+ Stoppa Nobelhuset på Blasieholmen så bevaras huvudstad vacker.!!!  

1127 2017-01-06 Man 66+ 

Ett väldigt omfattande material som man inte kan detaljstudera 
Kan det vara så att man på det sättet utesluter att allmänheten ska ha  några åsikter om vad man beslutar högt över huvudet på oss vanliga skattebetalare 
och väljare Förra gången jag skulle ha åsikter om en stadsplan så fick man  en översiktskarta på vad man ville göra men det var över 40 år sedan Det här är 
mest vackra bilder och positiva ord om hur fantastisk  allt kan bli Finns det ingen kritik av utbyggnadsplanerna som man kan ta del av Är alla politikers åsikt 
att det här är det som vi Stockholmare vill ha Jag tycker att Stockholm är  överbefolkat redan nu Det finns massor av små orter uti landet som skulle behöva 
fler invånare De gröna fria ytorna mellan husen förvinner och trängseln ökar Det blir bara hus och trafikleder 

1128 2017-01-06 Man 18-25 

Jag har valt att fokusera på avsnittet om trafiken och mina synpunkter presenteras här nedan: 
I förslaget slår ni fast att "för att Stockholms trafiksystem ska fungera effektivt måste den andel av våra förflyttningar som görs med bil minska". Vidare 
skriver ni även ”Att upptäcka staden är en naturlig del i ett barns utveckling mot att bli en självständig individ. Möjligheten att utforska staden till fots och 
på cykel, och att på ett säkert sätt röra sig mellan skola, vänner och aktiviteter ska vägleda stadsplaneringen.” Med dessa formuleringar som utgångspunkt 
så bör trafikplaneringen för det framtida Stockholm prioritera de osäkra och otrygga bilarna i allt mindre utsträckning. Men hur rimmar egentligen den 
senaste tidens enorma satsningar på motorleder och förbättrad bilkapacitet med detta mål? Åtskilliga studier pekar på att fler motorleder leder till ökad 
bilåkning och Stockholm är inget undantag. Norra länken har enligt uppgifter i Dagens Nyheter lett till en ökad biltrafik och förbifarten kommer sannolikt 
även den att leda till ett ökat antal resor med bil. För att rädda den sista strimman av hopp i det mörker som framtidens bilköer kommer dra ner oss i så bör 
översiktsplanen slå fast att den planerade Österleden inte blir av. Om även Österleden byggs så skulle det vara ett svek mot den målsättning om minskat 
bilåkande som ni i och med denna nya översiktsplan sätter upp. 
Ni slår också fast att bilen kommer att ha en viktig roll även i det framtida Stockholm och att de nyttor som biltrafiken skapar ska värnas och främjas när 
bilresor ger hög samhällsnytta. Här når man någon typ av vägskäl; ska bilen vara viktig eller viktigast? Som det ser ut nu så upplever jag att bilen har något 
av en helig roll i Stockholm, som inte går att rubba. Allt planeras och anpassas för bilar, det är strikta krav på parkeringsplatser och att varje hus och port ska 
kunna angöras med bil. Om man ska åka kollektivt så är motsvarande målbild, enligt vad jag har förstått, att man ska ha en hållplats inom 400 meter. Bilen 
är alltså ansedd som det viktigaste färdmedlet för persontransporter. Jag vill i framtiden bo i ett Stockholm som vänder upp och ner på denna hierarki. Ett 
Stockholm där bilen förvisso fortfarande är viktig, för att säkerställa allas tillgänglighet och säkerhet, men där den är långt ifrån viktigast och där bilen får 
lämna plats åt kollektivtrafik, cykel och gång. Om jag har lyckats utläsa era formuleringar rätt så vill även ni sträva mot en sådan minskning av biltrafiken. 
Det är en ambitiös och korrekt målsättning, eftersom en stad blir så mycket attraktivare utan bilar. Jag hoppas nu bara att ni även vågar genomföra 
åtgärder för att ta steget bort från massbilismen. Ni vill väl, våga ta besluten som jag, ni själva och majoriteten av Stockholms invånare tror på! 
Vidare så bör investeringarna i kollektivtrafik och cykelvägar öka. I en jämställd trafiklösning så bör varje trafikslag få investeringar och medel som 
motsvarar deras andel av det totala antalet trafikanter. Det pratas exempelvis om cykelsatsningar och att Stockholm vill bli en cykelstad - då är det inte 
rimligt att summan av alla medel som satsas på cykel är så pass liten jämfört med bilarna, som får både förbifart och eventuell österled för många miljarder 
kronor. Det känns mer som en förhoppning än en målsättning att 15% av alla resor i högtrafik ska göras med cykel, med tanke på hur lite som faktiskt 
satsas. 15% av resorna borde i en rättvis stad rimligtvis innebära 15% av trafikinvesteringarna. Vill man nå mål måste man agera därefter. Jag älskar cykeln 
som färdmedel och i en trafiktät stad är den överlägsen både kollektivtrafik och biltrafik. Stockholm är idag en stad som det går an att cykla i, men med rätt 
investeringar skulle det (framförallt vår, sommar och höst) kunna vara en stad där cykeln blir ett självklart och säkert sätt att transportera sig med. När 
cykelnätet byggs ut så tycker jag att det är mycket viktigt att cykelbanorna separeras från gångbanorna. En cyklist har mycket lite gemensamt med en 
fotgängare och att, som i nuläget, blanda de två trafikslagen på små ytor är inte en säker och bra lösning. Det är inte heller det bra att placera cykelfiler mitt 
i bilvägarna, där de stackars oskyddade cyklisterna får tampas med bilar och stora lastbilar. Cyklisterna måste få många nya och egna, trafikseparerade, 
cykelbanor. 
Ni skriver också att stor stadsutvecklingspotential finns genom att på sikt omvandla vissa trafikleder till stadsgator. Jag skulle vilja se en storsatsning på 
detta! Det ger så många positiva effekter, som exempelvis fler bostäder, minskad biltrafik, mer attraktivt stadsrum. Drottningholmsvägen är ett bra 
exempel på en gata som bör kunna omvandlas, det är idag en effektiv, och dessutom bullrig, barriär i stadsbilden. Genom att bygga om och tvinga över 
bilister till kollektivtrafiken skapas en trevligare och hälsosammare stadsbild. När ni skriver om omvandlingen av trafikleder till stadsboulevarder påpekar ni 
att "Bil- och lastbilstrafikens framkomlighet klaras samtidigt som det ger plats för kollektiv-, gång- och cykeltrafik." Jag skulle vilja att ni vände på 
formuleringen så att det blir mer likt detta: "Vid en sådan omvandling är det viktigt att kollektiv- gång- och cykeltrafikens framkomlighet klaras samtidigt 
som det ges plats för bil- och lastbilstrafik." Det skulle stärka målbilden om en minskad bilism. 
I övrigt anser jag att den sista biten av Nynäsvägen, vid Globen och Tele2 arena, bör överdäckas. Anlägg en park ovanpå och bind på så vis samman 
stadsdelarna på vägens båda sidor på ett attraktivt sätt. Nynäsvägen är idag som ett stort sår i Söderort! Ja, det kommer vara ett dyrt projekt. Och ja, det 
kommer absolut att vara värt det. 
En annan insikt är att det i nya och planerade stadsdelar bör vara möjligt att börja med att anlägga kollektivtrafiken och sedan låta bostäder och handel 
växa fram kring den. Så gjorde man bland annat i Örestad utanför Köpenhamn och det har fungerat alldeles utmärkt. Det ger de nya invånarna hållbara 
vanor direkt. 

1129 2017-01-06 Kvinna 26-45 

Kan man få ta del av alla utredningar som föreligger de beslutade planerna på att bygga över 630 lägenheter på Bägersta Byväg/Sockenvägen? Med tanke 
på områdets K-märkning för historiskt värdefullt område och de mycket höga restriktioner som finns för utbyggnad av befintliga hus, måste gedigna 
utredningar ha genomförts av området innan man beslutar om detta. Hur får man ta del av dessa? Offentlighetsprincipen?  

1130 2017-01-06 Kvinna 46-65 

Var respektfull mot arkitekter och tidigare stadsplanerare. (Skräckexempel på motsatsen: 80-talshuset som byggdes framför Björkhagens stora höghus med 
blå flyglar vilket helt förstörde den pampiga anblicken och gjorde det ... bara fult.) Sätt er in i hur de tänkte och tänk vidare i samma banor. Om det är 
omöjligt: riv hellre, men dokumentera först! KRAFTIGT utbyggd kollektivtrafik (med tvär- och ringförbindelser), FÖRBUD mot biltrafik så långt möjligt. 
FRÄMJA cykel-, gång-, rullstols- och rollatortrafik, FÖR ALLA, med alla former av funktionsvariationer; ta tekniken till hjälp, anordna innovationstävlingar! 
Behåll gröna lungor (som är lungor för såväl kropp som själ). Nolltolerans mot nedskräpning, vandalism och krafsklotter men främjande av spontan- och 
gatukonst. Välfungerande rutiner för medborgarförslag (ett av de bästa i modern tid: bastun i Tanto) och annan direktdemokrati. Bygg ut båttrafiken! 
Mälaröarna skulle kunna hysa många, många fler med en tät året-runt-trafik på sjön. Till sist: Var rädd om "mitt" älskade Stockholm. Det är en fantastisk 
stad och det irriterar mig svårt att jag inte får se hur den ter sig om hundra eller ens femtio år. Eller så gör jag det någonstans ifrån och kollar att det blir bra 
:-). Om inte så tänker jag spöka för stadsplanerarna. 

1131 2017-01-06 Kvinna 46-65 

Stockholm är en stad för höginkomsttagare på många sätt. Få ner byggkostnaderna så att vanligt folk också kan välja var de kan bo och för att motverka 
segregationen. 
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1133 2017-01-06 Annat 
Vill ej 
uppge 

Har tagit del av förslaget av bebyggelse av området som angränsar Bägersta byväg. Som boende på Enskedefältet är jag väldigt oroad över att det planeras 
att byggas så pass många och höga hus i anslutning till Enskedefältet. Förutom att det förstör väldigt mycket rent estetiskt att smälla upp tiovåningshus i 
direkt anslutning till småvillor så är jag också oroad över; trafiken, brist på service (vård, skola, dagis mm). Marken består ju även av lera, är det verkligen 
klokt att bygga så mycket höghus på en så relativt liten yta då? Kommer detta att påverka de befintliga husen på Enskedefältet rent geologiskt?  

1136 2017-01-06 Man 66+ 

Bygg fler skyskrapor på Järvafältet, Hägersten,Älta och andra närförorter, men låt bli att förstöra malmarna och Gamla stan . De kan byggnads- 
minnesförklaras. 

1137 2017-01-06 Man 26-45 

Det ska alltid förtätas men det är förräderi från politikers håll när rekreationsområden, pulkabackar mm i ens omgivning byggs bort. Man har kanske flyttat 
hit för att dessa finns. Och när de lyckas hitta någonstans att bygga bostäder på så planeras det dåligt för ökade krav på förskola/skola och infrastruktur.  

1139 2017-01-07 Man 26-45 

Hur kan man låta Stockholm stad förstöra hela den charmiga trädgårdsfeelingen som finns  på Enskede fältet, hur kan man bygga höghus intill denna 
underbara villaförening, gatorna är inte avsedda för tung/byggtrafik och vart ska alla bilar ta vägen, och ska man låta Pommerska gatan, Livlandsgatan o 
Bägersta byväg bli genomfartsleder till Sockenvägen (läs Essingeled o Söderledstunnel). Lugnet i trädgårdsstaden lär inte vara sig helt likt vid rusningstrafik. 
Oroväckande ... I dont like this! 

1140 2017-01-07 Annat 26-45 

I dag ser vi misstagen med miljonprogrammets bostadspolitik som gav en segregerad stad 30 år senare. Jag tror det är viktigt att bygga en stad för alla och 
inte en stad där plånboken avgör vad du har för möjligheter i livet.  
Bygg en blandstad med BRF och hyresrätter. Se till att inga fler hyresrätter ombildas!!! Den borgerliga regeringen sålde våra gemensamma fastigheter till 
privata aktörer, vilket har skapat än ännu mer segregerad stad! 

1141 2017-01-07 Man 46-65 

Det har ju tidigare inte funnits några som helst tecken på att skapa en "tät, sammanhållen och klimatsmart" stad. (vad nu menas med klimatsmart?) Så vad 
finns det nu för nya planer på att istället skapa en sådan? Dvs - låt STADEN växa, både ut över tullarna och uppåt. Sluta skapa isolerade förorter. Jo, jag vet. 
Svensken är inte urbaniserad. Men fortsätter vi med det här satellittänkandet så kommer det heller aldrig att bli så. Stoppa alla stora shopping-centra. 
Integrera arbetsplatser, kulturutbud och service i nybyggnation. Låt staden växa organiskt så skillnad mellan innerstad och ytterområden upphör. Ur alla 
aspekter. 

1142 2017-01-07 Annat 46-65 Varför har ni förstört Götgatan?!?  

1143 2017-01-07 Man 26-45 

Oroad över trafiksituationen på Enskedefältet i det fall plan enligt diarienr 2015-15660 realiseras längs Sockenvägen och Bägersta byväg. 
Enligt planen avser man förlänga t.ex. Livlandsgatan ut till Sockenvägen, vilken med stor sannoliket kraftikt ökar trafikbelastningen genom området. 
Området är inte anpassat för att hantera detta. Dels betr. buller och vibrationer, men främst med den stora mängden barn i alla åldrar som rör sig i 
området. De kan idag känna sig trygga inom fältets gator och med enkelhet ta sig kring utan större risk. Ökar trafiken genom området för att t.ex. folk 
"genar" i rusningstid, så blir situationen betydligt mer otrygg. Detta vore mycket olyckligt. Som boende, med små barn, längs Livlandsgatan oroas jag 
mycket av detta, och dessutom av hur det riskerar att negtivt påverka marknadsvärdet på boendet. 
Dessutom trist att det enda närliggande promenadstråk där hundar kan få röra sig fritt, okopplade, försvinner. Väldigt många hundägare och hundar i 
trakten påverkas neativt av detta. Däribland jag själv. 
Gärna nya bostädet i det område som föreslås i planen, men inte allför trångt och högt.  

1145 2017-01-07 Man 46-65 

Hej! 
Jag har följande synpunkter på översiktsplanen! 
1. Södermalm och förtätningen av Ringvägen med bostadshus. Jag avråder från detta. Orsaken är att vi i anslutning till Ringvägen har ett stort sjukhus - 
Södersjukhuset med en av norra Europas största akutmottagningar. Blåljuskörningar med tillhörande ljudsignaler är legio på denna väg. Vi har två 
infartsdelar till Ringvägen och Södersjukhuset. Via Skanstull och Hornstull/Zinkensdamm. Båda dessa är extremt belastade. De boende i de planerade nya 
husen på sträckan Zinkensdamm - Skanstull torde störas kraftigt - om dessa hus skulle bli verklighet. Viktigt är ju säkerhetsaspekten vid olyckor, brand mm. 
Dessutom är ju Södermalm den till invånarantalet största stadsdelen - svårt att klara mer på den lilla yta som återstår. 
2. Förtätning i söderort i området Bagarmossen - Skarpnäck. När Bergholmsskolan (min gamla skola på 1950-talet) rivs för att lämna plats för bostäder så 
måste en samtidig vägförbindelse mellan de två ytterstadsdelarna byggas. Av säkerhetsskäl (räddningstjänst, akuta sjuktransporter, evakueringar mm) är 
det orimligt med den lösning vi har idag. För att idag via yttransport med motorfordon ta sig från Bagarmossen till Skarpnäck (ToR) finns bara en väg ut och 
tillbaka: Sockenvägen - Gamla Tyresövägen - Skarpnäcks sportfält. Jag hoppas att ni konsulterar räddningsstjänst (brandförsvar, ambulans mfl) i denna 
fråga. 
3. Naturvärdena i Stockholms stad bör bevakas noga! Eftersom jag är fågelintresserad och med i Stockholms Ornitologiska Förening så har jag naturligtvis 
ett intresse just för fåglarna. Just längs T-banelinje 17 och 18 finns ytor med intressanta fågellokaler. Där kan säkert Styrelsen för Stockholms Ornitologiska 
Förening lämna synpunkter, här är länken till föreningens styrelse http://stof.nu/styrelsen/. Likaså förutsätter jag att Naturskyddsföreningen i Stockholm 
har översiktsplanen på Remiss; här är länken http://stockholm.naturskyddsforeningen.se/. En ytterligare sak som påverkar såväl omfattning, tidsplan och 
struktur för stadens omvandling är omvärldsfaktorer såsom den framtida flyktingsituationen och bostäder för dessa. Detta uppdrag måste vi naturligtvis 
lösa på ett humant och bra sätt.  

1146 2017-01-07 Man 18-25 

Jag tycker kollektivtrafiken behöver utverklas, sänka priserna och locka flera till välja det istället för att ta bilen. Lösningen är inte flera vägar, lösningen är 
färre bilar!  

1147 2017-01-07 Kvinna 46-65 

Pittoreska och historiska Trädgårdsstaden Enskedefältet kommer att bli ett minne blott. 
Bebyggelsen kommer att dubbleras då komplementsbyggnader tillåts byggas på 30 kvm x två våningsplan. Dessa tillåts användas som gästhus 365 dagar om 
året, dvs permanentboende. 
Det kommer att förändra trädgårdsstadens unika bebyggelse och trädgårdar samt bli en påfrestning för redan idag utsatta VA. 

1148 2017-01-07 Man 26-45 

Mitt förslag är att utöka Farsta Strands betydelse som infartsparkering. Läget med både pendeltåg och tunnelbana är utmärkt. Nuvarande pendelparkering 
används fullt ut och kan utökas avservärt utan att inkräkta på naturvärden. Närheten till väg 73 är självklart också fördelaktigt. 
 
I samarbete med Cirkel K, som finns på platsen nu, och lämpligt energibolag skulle pendelparkeringen kunna förses med laddstolpar och annan 
fordonsservice. 
 
I och med detta skulle flera mål kunna uppnås. Dels fler som åker kollektivt, färre bilar i Stockholm centrum och stimulans för en fossilfri fordonspark i 
Stockholm. Vilket är i linje med Transportstyrelsens utredning (http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/nya-miljozoner-kan-ge-renare-luft-i-
staderna/ ). Där de rekommenderar att fossilfria zoner införs med start 2020. 
 
Detta skulle vara positivt för både Stockholms centrum (färre bilar), lokala invånare i Farsta (arbetstillfällen) och invånare i angränsande kommuner (trygg 
och enkel parkeringsplats samt laddmöjligheter). 

1149 2017-01-07 Man 26-45 

Stor Stockholms cykelnät behöver restaureras och ett helhetstag behöver tas över det kompletta cykelnätet. Idag hänger inget ihop, skyltningen är fel eller 
halvfärdig och cykelbanor är ologiska och slutar allt för ofta tvärt utan naturlig fortsättning. 
 
Börja åtminstone med att göra "cykel-motorvägar, ett fåtal välmarkerade cykelvägar som är säkra, fungerar och som hänger ihop. Gärna med röd eller gul 
vägmarkering, hela vägen, inte bara bitvis. 
 
Kom igen! Ta cykelbanor seriöst för en gångs skull! 
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1151 2017-01-07 Man 18-25 

Kommentarer om det framtida miljöarbetet i Stockholms förslag till ny Översiktsplan. 
 
Klimatet och miljöfrågorna är vår tids stora ödesfrågor. I förslaget till ny översiktsplan nämns miljön på flera ställen och det påpekas ofta att staden ska bli 
hållbar. Det framkommer bland annat att staden ska vara fossilbränslefri år 2040. Det är ett fint och ambitiöst mål, men för att det ska betyda någonting är 
det nödvändigt att också börja agera därefter. Alla beslut om vägar, bebyggelse och energiförsörjning bör tas med detta mål i åtanke. Att beslutsfattarna 
frågar sig själva om det tilltänkta beslutet bidrar till uppfyllandet av klimatneutralitetsmålet eller om det i själva verket försvårar, bör vara en självklarhet. 
I varje utbyggnadsprojekt bör och ska miljön prioriteras. Ett hus väntas stå i uppemot etthundra år och en stadsdels struktur kan tänkas överleva ännu 
längre. För att vi ska klara framtidens enorma utmaningar vad gäller klimat och miljö så är det av yttersta vikt att byggnaderna blir så miljövänliga och 
energieffektiva som möjligt samt att stadsdelarna planeras utifrån framtidens förväntade hållbara normer och inte nutidens bilburna och resursslukande 
norm. Det finns på flera håll i förslaget till den nya översiktsplanen små avsnitt med ”särskilda skäl att prioritera”. Jag vill se att målsättningar, gärna 
preciserade, som berör miljön skrivs in i samtliga sådana avsnitt. Utan en välfungerande miljö och en stadsstruktur som håller sig inom planetens gränser så 
kommer vi annars, redan inom en snar framtid, att ställas inför enorma problem. 
 
Av alla möjliga intressen så bör miljö och klimat därför alltid prioriteras högst. Vi har möjligheten att tänka och planera på lång sikt - använd då också den 
möjligheten! Låt alla blivande stadsdelar vara miljöprofilerade och drivande i utvecklingen av nästa generation hållbara stadsdelar och låt alla beslut 
grundas på en djup hänsyn till den lokala och den globala miljön. 
Och slutligen, stoltsera inte med att staden klarar tio av tolv miljökvalitetsnormer för luft. Beklaga er istället över att er stadens miljö och luft fortfarande är 
skadlig för dess invånare inom två områden. Använd alla möjliga medel för att rätta till detta. 
Jag vill också att Stockholm är en hållbar stad, som behåller sina grönområden och naturvärden även för framtida generationer. Glöm inte bort att väga in 
framtida generationers intressen. 

1154 2017-01-07 Man 46-65 Varför ska Stockholm växa??? Låt hela landet leva i stället! 

1155 2017-01-07 Man 26-45 

Fortsätta utveckla möjligheten att parkera sin cykel vid attraktiva platser såsom kontor och bostad.  
 
Sänka parkeringstalet för nybyggnation så att bilpooler och cykelparkering främjas för bostäder som byggs i tät stadsmiljö. 
 
Satsa på hållbara trafikslag där gaturum för privatbilismen tas i anspråk för att möjliggöra säker kollektiv trafik i form av bussar på separerade körbanor viss 
tid och bredare cykelbanor samt gångbanor. 
 
Stänga av fler gator för motorfordonstrafik och möjliggöra en levande stadsdel där gaturummet används för levande parkering.  
 
Gör det tillgängligt för yrkestrafiken men förbjud privatbilismen på dessa platser. 
Skapa cykelbanor som är breda nog att nyttjas som räddningsväg vid händelse av att körbanan för bilar är oframkomlig. Ha detta som standard när 
cykelbanor anlägga utmed vägar. 
Minska antalet parkeringsplatser i gaturummet och öka trottoar samt cykelbanors utrymme. Höj boendeparkeringsavgiften så att den motsvarar 
marknadspriset för vad parkering i innerstaden kostar. 
 
Använd referenser för vad privatvärdar tar i månadsavgift för markparkering som underlag. 

1159 2017-01-07 Kvinna 66+ 

Flytta ut kontor utanför stadskärnan bygg bostäder och ta marknadshyror för innerstaden den som bor så centralt kan betala rätt hyra bygg upp 
transport/tunnelbanor bussar tät trafik då behövs inte bilen Stockholm blir en levande stad sprid ut arbetsplatser runt om till norr och inland bygg 
fungerande järnvägsförbindelser bygg upplevelsecentrum utanför stadskärnan som utflyktsmål för familjer barn ungdom. Även för pensionärer trotts om vi 
är 60+eller 80 och är vitala vill vi ha trevligt och roa oss.  

1163 2017-01-08 Man 46-65 Hoppas på vägtullar vid Arninge mot Vaxholm så vi slipper fiskmåsarna. Boende i Vaxholm 

1164 2017-01-08 Man 46-65 

Hej. 
Genomför "promenadstaden" på riktigt. 
- Riv upp beslutade förbifarter och andra bilgenererande trafiklösningar! 
- Bygg blandstaden! Dvs blandning med bostäder, arbetsplatser och service i hela stadsdelarna. Blandad mångfald med hänseende på arkitektur, hustyper, 
upplåtelseformer, prisnivåer mm. Bygg stad - gator som man rör sig på, gårdar för de boende och torg/parker för ALLA. Det behöver inte bli så högt typ 5 
vån i snitt men tätt utan att ta mark av Stockholms grönkilar. 
- Markanvisa till flera byggherrar! Fler små markanvisningar. Markanvisa med kvalitetskriterier och fast pris. 
Ni kanske tror att ni redan gör allt det som jag beskriver ovan. Men det gör ni inte! Inte tillräckligt för att få en förändring. 
 
Hälsningar  

1165 2017-01-08 Man 66+ Det skrevs inte mycket om koloniträdgårdar! Hur ser planen ut? Kommer staden få flera eller färre koloniträdgårdar? 

1166 2017-01-08 Kvinna 26-45 

Byggnadsplanerna ( diarienr 2015-15660) vid Bägersta byväg i Enskede känns förhastat och har dålig fingertoppskänsla. Valet att bosätta sig på 
Enskedefältet är inte att få en "stadskänsla" med förtätning. Det är snarare den unika 30-talskänslan, med småskalighet och naturnära, orörda 
strövområden, som avgöra detta beslut. Granhäcken som skiljer Bägersta byväg från Årsta industriområde har flera betydelser. Förutom att den vackert 
sticker upp ovanför våra tak, erbjuder den en inte oviktig miljö för fåglar och andra smådjur. Trädens rötter påverkar dessutom den leriga marken på ett 
positivt och naturligt sätt.  
 
Att bygga höghus (10 vån) och punkthus i denna miljö, tyder på en enorm okänslighet. Att öppna upp området genom att göra genomfartsvägar av 
Livlandsgatan och Pommerska gatan, tyder också på okunskap och okänslighet. Att detta kommer att innebära ökad trafik är väl alla överens om. De smala 
villagatorna och lermarken kommer att orsaka många problem inområdet.  
 
Dessa planerade 635 bostäder innebär dessutom ett ökat tryck på förskola, skola, kollektivtrafik och bilparkering. Redan idag är buss 44 och tvärbanan 
(Linde) knökfulla på morgonen och kvällen. Enskede gård T-banestation ska läggas ner. ( Reklamen för området nämner Enskede gård som närmaste 
station. DN).  Alltså blir närmaste T-bana Sockenplan. 
Återta dessa planer. Bygg radhus i en höjd med samklang till befintlig bebyggelse. Undersök om området bakom Lidl är en lämpligare plats. Behåll 
granhäcken.  

1167 2017-01-08 Man 46-65 

Jag förstår inte varför man tar för givet att Stockholm ska växa. Sverige är ett av de få länderna i Europa som nästan uteslutande styr tillväxten till 
storstäderna. En hel del problem skulle inte finnas om tillväxten var mer utspridd. Titta på Norge, Tyskland eller Nederländerna!  

1168 2017-01-08 Man 26-45 

1. Bygg på höjden. Stockholms skyline är inget som vi måste bevara. 
2. Ta bort/gräv ned centralbron. 
3. Däcka över klarastrand 
4. Inför totalstopp på att riva bebyggelse som är äldre än 100 år. 
3. Sluta vurma för att bevara snabbuppbyggd struktur från 60-talet och framåt. Visst ska vi behålla vissa pärlor, men det mesta är inte värt att spara. 
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1170 2017-01-08 Man 66+ 

Det är på mellanrum man lever.  
 
När befolkningen ökar ställs höga krav på stadsplaneringen. 
 
Det är viktigt att parker och gator får ett större utrymme i stadsmiljön och möjligheten för människor att röra sig. Ett första steg är att lämna mer plats för 
gående i gatumiljön och ta plats från bilarna. 
Många fler människor använder gatan som ett extra rum. Framförallt genom det senaste årens trend med allt fler uteserveringar. Även i vårt kalla klimat 
finns det uteservering som har öppet året runt. Trottoaren bredd bör öka då det 1,5 m som är reserverade för gående utanför en uteservering oftast är för 
trångt.  
Gatan bör göras mer etiskt tilltalande. Förr fanns en Belysningskommitté som planerade gatubelysningen, gjorde belysningsplaner för gata och parker och 
tog fram mer etisk tilltalande belysning. Det mesta av belysningen är fortfarande anpassad för biltrafiken. En ny plan för belysning i staden bör tas fram.  
Gatans övriga "möbler" bör också designas. I Paris har varje område en egen design på gatu möbler, som papperskorgar, elskåp, pollare, hållplatser o.s.v. 
Man skall kunna ske skillnaden i gatumiljön om det är Kungsholmen eller Södermalm. Kanske bör det utlysas en tävling när det gäller gatumiljön/ 
gatumöbler. 
När befolkningen kraftigt ökar bör upprustning av våra parker genomföras för att förebygga ett ökat slitage. Planering av nya parker bör utredas. Planering 
av nya gångstråk bör genomföras.  
 
Monteliusvägen är ett utmärkt exempel där oanvända områden görs tillgängliga. Liknande stig borde planeras nedanför Skinnarviksberget.  
Med vänlig hälsning,  
Boende på Södermalm 

1174 2017-01-08 Man 46-65 

Enskedefältet: 
 
Vad är anledningen till att öppna upp fler gator för biltrafik till och från det lilla villaområdet?  
Visst kan man förstå att det finns många intressen som tycker den här stadsnära marken kan användas bättre. Riv ner stugorna och bygg lägenheter istället, 
det måste gå att få in flera tusen om man bygger tätt och högt. Det ligger väl fortfarande en ansökan om att få bygga hyresfastigheter i Vårflodsparken.  
Nu är det ju så att husen av någon anledning är K-märkta och får inte ändras i någon större utsträckning. Där finns strikta regler för byggandet som 
medborgare måste förhålla sig till. Detta kan man förstå då vi strävar efter att bevara miljöer som finns i vår stad.  
Alla dessa bra intensioner och fina ord hindrar uppenbart inte Stockholms stad att lägga förslag som helt går emot allt detta. Det förslag som nu ligger att 
bygga 10-vånings hus i anslutning till området. Att öppna upp flera gator för biltrafik till/från området. Att leda in genomfart rakt in i det barntäta 
villaområdet ..!? Man förstår verkligen ingenting av hur någon tänkt här, vad är anledningen? Till och från trafik för området fungerar bra som det är idag. 
Så den enda tanke jag kan komma på är att man ska leda en viss mängd av den ökande trafiken rakt igenom villaområdet! Sen när har vi börjat göra så i 
Sverige? Är det inte så att vi normalt vill försöka begränsa biltrafik inne i  bostadsområden? Här gör ni tvärt om... Mycket märkligt. 
Bygg gärna! Men med viss försiktighet och omtanke om hur befintliga områdan påverkas. Varför ändrade man de ursprungliga planerna på 5 vånings 
stadsvillor till nuvarande förslag med 10 vånings hus. Inte många motsätter sig att det byggs i närheten, hela Hemskogen finns att tillgå. Men 10 våningar... i 
anslutning till ett villaområde, påverkan blir enorm. 
Mvh 

1181 2017-01-08 Man 26-45 

Hej! Kul med utveckling! Jag, boende i området, tycker att området i Gröndal, kring fregattvägen och dess förlängning ut på klipporna mot Mörtviken har 
ett mycket mycket stort värde och det vore djupt olyckligt om områdets orörda karaktär skulle förändras. Det är en helt unik miljö med rikt djurliv och stora 
möjligheter till utflykts- och friluftsliv med fantastiska vyer ut mot Mälaren och ändå relativt nära city!  
 
 Platsen används av såväl boende som en god portion "externa" besökare - hoppas att det kan fortsätta på det viset. Att exploatera området med utvecklat 
byggande vore väldigt  synd. Tack för möjligheten att tycka till och säkert bidra till en lägre aktiveringsgrad bland de som nu lätt tar sig till motions- och 
rekreationsstråket men som får allt svårare i takt med att staden exploaterar.  

1182 2017-01-08 Man 66+ 

Sid 1(5) 
Kommentarer till Översiktsplan för Stockholm 2016.10. 
Det är en imponerande plan som nu föreligger om Stockholm och mycket arbete nedlagt. Det är antagligen inte möjligt att en tjänsteman eller politiker att 
äga kunskap om hela Översiktsplanen och allra minst kan medborgaren/  lekmannen göra det. Dock vill jag inte förringa mina kunskaper eftersom jag 
tidigare varit informatör på Bygginfo när bla. PBL infördes i landet. 
 
5. Lokala utvecklingsmöjligheter 
Har som boende i stadsdelen Hägersten/Liljeholmen sedan länge följt stadens utveckling. Genom mitt arv som tredje generation Stockholmare har jag fått 
en bra bild av området Liljeholmen/Hägerstens framväxt. Vårt områdes kvaliter är många men några är värda att belysa särskilt.  Stor möjlighet finns att 
läsa av bebyggelsens  historiska  mångfald med hus från 1700-talet till vår tid. Här finns en stor blandning av byggnader så som bostäder, affärer, industrier 
och offentliga hus som t.ex skolor, tullhus, kommunhus och godsstationer. Dessutom stora gröna växt -och lekområden som delvis ringas in av spännande 
sjöar. Detta gör området mycket tilldragande att växa upp i, leva och verka i. Dessa kvalitéer tas fram i Översiktsplanerna 1999, 2010 sid -58 och 2016 sid -
120  men sen saknas  dessa. 
Stora brister har skett vid Hammarby Sjöstads byggande med avsaknad av viktiga samhällsfunktioner som skolar, förskolor och lekplatser. Vilket har 
påpekas av stadsrevisorerna. Andra brister är de ensidiga huskropparna utan arkitektmångfald och spänning. Man har byggt bostäder med avsaknad av det 
tidigare områdets funktion med alla industrier.  Lumafabrikens finns kvar. 
Den hårda exploateringen har gjort att man tummat på kvalitéer som solljus, tillräckligt med parkeringsplatser, tillgängligheten och även hoppat över känd 
kunskap, att ytterväggar ska behöva vara luftade. Det är pinsamt. Bygginfo informerade byggbranschen för 30 år sedan att sandwich-ytterväggar ska ha 2-
stegstätning för att klara vårt klimat.  
Det är ytterst märkligt att bristerna i Hammarby Sjöstad upprepas vid omvandlingen av nästa industriområde,  Årstadal.  Bara hårdgjorda ytor och en ynka 
liten lekplats under bergets skuggor. Det blir målkonflikter på torget  
 
Sid 2(5) 
mellan skatare och närboende.  Ropen efter skolor är stort och även efter offentliga rum. Staden anser att innerstadens täthet ska flytta till närförorten. 
Men där finns ju åtminstone gröna innergårdar. 
Kommande nya planer fortsätter att berömma de befintliga och den omkringliggande bebyggelsen men det avspeglas sen föga i tänkta nya byggnader. Se 
ex Lövholmens planer. 
 
Exemplet. Lövholmen 
Jag har synpunkter på pågående stadsplaneområde, Lövholmen, på grund av tidigare nämnda brister. Det är viktigt med visioner men tråkigt när de sen 
fuskas bort vid byggandet. Stadsdelen ligger mellan Gröndal och Marievik (Liljeholmen) och är nu ett 100 %-igt industriområde med delvis utflyttade 
verksamheter. Tidigare fanns också bostäder mellan industrierna. 
Alla tomterna är privata och ägs nu, eller kommer att ägas av bostadsexploatörer. Området har i många delar varit i ” träda” , Kolsyrafabrikens tillverkning 
flyttade redan 1988 och under lång tid har inget framåtsyftande arbete blivit av fastigheterna. Svårt förfall har skett. 
Översiktsplanen lyfter fram det närliggande Gröndals kvalitéer med den nuvarande blandade bostads, -kontors och industribebyggelsen. Ett levande 
centrum hör också till dessa kvalitéer. Kontor och Industrierna har i Gröndal tyvärr under en kort tid rivits eller omvandlats till bostäder. Stadsdelen blir mer 
och mer enbart ett bostadsställe. Vilket är synd.  
Området öster om Lövholmen har mycket arbetsplatser och närmare Liljeholmsbron finns befintliga bostäder. Kring brons södra fäste (Marievik) har skisser 
visats på en ny till stor bostadsbebyggelse. Söder om Lövholmen finns 80-tals bostäder , servicehus och vårdcentral och en gammal brädgård. 
På Lövholmen har flera påkostade industriinventeringar gjorts av Länsstyrelsen och Mälardalens Högskola, fler kan finnas. 
 
Området Hägersten- Liljeholmen hade år 2015 84 900 invånare. Detta  är betydligt fler än var och en av stadsdelarna Kungsholmen, Östermalm och 
Norrmalm har.  De ytterligare redan planerade bostäderna generar 10 000 till invånare inom kort tid..  
 
Sid 3(5) 
Denna snabba och i många fall brutala utveckling med Liljeholmen i centrum, finns all anledning att syna och se vilka behov stadsdelen har. Området är så 
stort nu att det kan jämföras med en mindre stad i Sverige Genom att godtyckligt sätta innerstadstämpel på detta område så tycks exploaterings-graderna 
överträffa befintliga innerstadsdelarna med skyskrapor vi ej tidigare sett. De har redan börjat byggas. Stor risk är att de kvalitéer /värden som stadsdelen 
har kommer att byggas bort och inte ersättas av andra. Exempelvis  lovades in för omvandlingen av Liljeholmstorget en biograf, som aldrig byggdes och 
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inget annat offentligt rum har där heller skapats. 
 
Inflytandet i prioriteringen 
Jag har hos tjänstemännen i stan sökt underlag för hur man har beräknat denna tillväxt och vad befintliga vägar skolor , dagis ungdomsrum mm behöver  
vid denna stora invånarökning. Tidigare har detta inte skett tillfredställande. 
Strukturplanen för Lövholmen har inte lämnats ut, utan endast exploatörernas (”privata”)Strukturplan  (100 sidor) som  har inarbetat stadens önskemål. Ett 
syfte med strukturplanen är att få ett ”försprång i diskussionen kring huvud –knäckfrågor i bl.a skalor och volymer” i kvarteret mm. Nu verkar det som 
detaljplan redan är framlagd. 
Var det meningen med PBL? Borde inte  workshop ha fått ske först med invånarna i Stadsdelen där de olika intressena, -staden (med dess institutioner)–
byggkapitalet- kulturen-miljön-intresseföreningar mm kunde läggas fram först. 
 
Några reflektioner kan göras redan nu på strukturplanen, Oktober 2016,: 
- Endast några lådformade (lättast att göra bostäder av) byggnader blir kvar av en gammal industri. Den spännande Kolsyrafabriken ska rivas och Även 
Cementa silos.  Dessa huskroppar skulle kunna ge en kraftig karaktär åt området och påminner mycket starkt om tidigare verksamhet i området.  Över 
huvudtaget gäller för tidigare industrier i området så har stan tagit dåligt , fjuttigt, ansvar  för dess stora betydelse. Den första stora Nobelfabriken (obs år 
1885 ej 1891) i Vinterviken har man inte satsat mycket på. Jämför med en systerfabrik i Paulilles, Frankrike. Ett fint museum vid Medelhavet. Liljeholmens 
tågstation byggdes med stora lokstallar och verkstäder1860 och är starten för industriepoken i  
 
Sid 4(5) 
Stockholm. Ett museum vore på sin plats. Kanske i befintlig godsterminalen?  Silosombyggnader i Nyköping och Söderköping är bra exempel hur dessa kan 
användas till bostäder. Västerås har behållit stans värmeverk för äventyrsbad, elmuseum mm. Hamburg har mitt i stan kvar delar av varvsindustrins 
verkstäder.  Stockholm har varit en industristad, och av det syns väldigt lite. 
- Föreslagna bostäder är för enformigt utformade , ingen järv arkitektur. 
Detta med spännande utformning är ju signum för Gröndal + mångfalden av byggnader, som Översiktsplan hänvisar till.  
- Vissa huskroppar är alldeles för höga , 15 våningar. Anslut nya taklandskapet till tidigare nämnda hus  runt stadsdelen.  Söder om Lövholmen och Gröndals 
husen. Ca 4-6 våningar. 
- För små grönområden att röra sig på. Prioritera barn och ungdomar i området närmast vattnet. De är ju ”hemma” hela dagen. Jmf 80-tals bebyggelsen i 
Ekensberg där förskola, skola och idrottsplats byggdes närmast vattnet.  
- Bygg minst 50% hyresrätter annars dör staden, helst kommunala. 
- Tillgodose lokaler till kulturarbetare som jobbar i området idag  
- Dra ner på antal planerade bostäder/boende till hälften så att samhällets funktioner får plats enligt de tidigare påpekandena. 
- Kommunen ska inte släppa planmonopolet. Använd det istället.  
 
Sid 5(5) 
4. Allmänna Intressen 
Något om bostadsbyggandet 
-Det är inte första gången vi står inför stora behov av bostäder. Jämför med bostadssociala utredningen på 1930-talet och miljonprogramet 1960-talet. 
Samma offentliga tag behövs nu fast betydligt större för att kunna komma ikapp. 
Det är helt oacceptabelt  att inte alla i Sverige får ett bra boende. Ingen tjänar på det. Byggbranschen och de etablerade bostadsorganisationerna har visat 
att de inte klarar uppgiften själva. Regeringen måste ta beslut i rätt riktning. 
-Att slå vakt om befintliga bostadsområdens kvaliter kan inte ställas mot en exploatering som kommer att  reducera dessa befintliga kvalitéer. 
- För att förhindra falska motsättningar behöver nya attraktiva områden planeras i kommunen, länet och utanför dessa gränser. Tänk igen på ABC-staden 
eller ta fram andra spännande ex 
 
Gröndal den 8 januari 2017 
 
Bilder 
Lövholmen 1930 Oscar Blad ,Nordiska Museet 
Lövholmen  2000-talet, program för stadsutveckling, Stadsbyggnadskontoret 

1183 2017-01-08 Man 46-65 

Angående diarienr 2015-15660. 
Jag har tagit del av era planer och har följande synpunkter. 
1. Flerbostadshus högre än 3-4 våningar inom det planerade området är helt oacceptabelt. Endast flerbostadshus motsvarande dem som ligger vid 
Sockenvägen/Sockenplan är acceptabelt som en naturlig anpassning intill ett K-märkt historiskt värdefullt område som Enskedefältet. 
2. Ingen genomfört från det nya området genom Enskedefältet (avser bl.a. Pommerska gatan, Livlandsgatan, Bägersta byvägs förlängning till Sockenvägen) 
är acceptabelt då de kommer att användas som smitväg under morgon resp. eftermiddagsrusning. Gatorna på Enskedefältet är inte anpassade för 
genomfart (obefintliga trottoarer) pga. dess dåliga skick och geologiska förutsättningar (området vilar på lera). Risken för olyckor ökar förstås också. 
3. Saknar geologiska undersökningar och påverkan som underlag för nuvarande plan. Ser en stor risk att grundvattennivån påverkas med risk för 
sättningar/skador på husen på Enskedefältet. Flerbostadshus motsvarande dem som ligger vid Sockenplan har en mindre påverkan på t ex 
grundvattennivån är ju faktisk en slutsats man kan dra eftersom de funnits där sedan 1930-talet. Hur större hus påverkar vet vi inget om och därför är 
mindre hus att föredra. Jämför gärna även förslaget om tunnel till Henriksdalsverket, vilken man stoppade pga den känsliga marken. 
4. Förutsättningar för infrastruktur för mer än 600 bostäder saknas inom det planerade området. Hur ska parkeringar lösas (de flesta hushåll har idag en bil 
även om man åker kommunalt till sina arbetsplatser)? Tillräcklig dagligvaruhandel i närområdet är inte heller anpassad för detta då det redan idag ständigt 
är fullt på t ex ICA i Stureby (och de inte får bygga ut sin parkering).  
Ser fram emot er återkoppling. 
Med vänlig hälsning¨ 
Boende i Enskede 

1186 2017-01-08 Kvinna 46-65 Ni skriver att kollektivtrafiken skall prioriteras, men samtidigt smalnar ni av tvåfiliga gator så att bussar o ambulanser mm fastnar i bilköerna !! 

1187 2017-01-08 Kvinna 26-45 Ni måste omgående planera in akutsjukhus i ytterstaden. Ambulanserna kommer fastna i bilköer från söderförort.  

1189 2017-01-08 Kvinna 46-65 

Gräv ner och däcka över delar av Örbyleden. 
Genomfartstrafiken kan gå under jord. 

1190 2017-01-08 Kvinna 26-45 

Hej, 
Vi tycker att det är en bra idé att göra Stockholm mer sammanhållen, men det är viktigt att behålla mänskliga proportioner på byggnader och bevara gröna 
ytor också. Annars vill människor inte bo kvar. Vi vänder oss å det starkaste mot att göra genomfart genom Enskedefältet Diarienr 2015-15660 och även 
mot att det byggs hus högre än 5 våningar i närheten. Det är ju för att slippa höghus som vi valde Enskedefältet. Årsta associerar vi med Östtyskland. Allt 
annat än vackert. Snarare deprimerande. Underligt också att vi som bor på Enskedefältet har så strikta regler och att ni överhuvud taget kan tänka er att 
kombinera en trädgårdsstad med höghus. Fruktansvärt, tycker vi. 

1191 2017-01-08 Man 66+ 

Hej. 
Istället för att förtäta befintliga förorter alltför mycket skaöö man bygga upp nya. det finns gott om plats. T ex efter Nynäsvägen mot Haninge. 
Sedan måste man bygga upp infrastukturen samtidigt. Det finns inga planerade sjukhus över huvud taget.  

1192 2017-01-08 Man 26-45 Bygg cykelvägar med fokus på att de ska va den kortaste vägen...  
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1193 2017-01-08 Man 26-45 

Hej, jag vill härmed lämna min kommentar till er uppdaterade översiktsplan för ytterligare förtätning av Gröndal – en av Stockholms mest älskade lungor 
och industrihistoriskt intressanta platser.  
Gröndal har många pärlor att värna om både för oss som bor på denna plats, och för alla de närboende som under sin fritid kommer hit för naturen och 
lugnets skull.  
Som boende på Fregattvägen vill jag härmed komma med mina förslag på var det skulle kunna vara lämpligt att bygga i just vårt närområde. Samtidigt vill 
jag lyfta fram några platser som vi värnar och hoppas att få behålla orörda.  
Tänkbara platser för byggnation 
1. För ett tiotal år sedan revs ett av husen på Skonertvägen. Här skulle ett nytt flerfamiljshus kunna uppföras. 
2. Längs med Fregattbacken – alltså första sträckan av Fregattvägen från Gröndal sett, innan Essingeleden. Här skulle ett eller flera nya flerfamiljshus kunna 
uppföras. 
3. I skogspartiet, mellan husen i höjd med Fregattvägen 50 och sluttningen mot Gröndalsvägen.  
4. För ett antal år sedan byggdes en ny hyresfastighet på Fregattvägen 40. Parallellt med detta, skulle det vara tänkbart att uppföra ytterligare en fastighet.  
Platser som vi vill behålla orörda 
1. Bergsplatån framför Fregattvägen 87-89 – som sedan slutet på 1940-talet varit en av traktens mest populära och välkända utsiktsplatser över Ekensbergs 
varv och Mälaren.  
2. Bergsplatån framför Fregattvägen 75-79 i riktning mot Vinterviken. Är sedan många år en populär plats både för områdets barn, odlingar, fikakorgar och 
soldyrkare.  
3. Mullängen med angränsande skogsområde. Ett välbesökt friluftsområde för både vuxna och barn i Gröndal. Fungerar idag som en naturlig förlängning av 
Vintervikens strövområden.  
4. Mörtvikskroken. Skogsområdet med dess lummiga ekar kring Ekensbergs Båtklubb och Nobels arbetarbostäder, samt sträckningen mot Vinterviken.   
5. Hela Vinterviksområdet, och övriga sjönära områden i Gröndal.  
* Fregattvägens hus är inte lika kända som Gröndals terrass-, punkt och stjärnhus. Men är lika kulturhistoriskt intressanta. I början av gatan ligger några av 
stadens första barnrikehus och längst upp på gatan – Stockholms första prefabricerade flerfamiljshus.  

1194 2017-01-08 Man 26-45 

Bygg infartsparkering på flera platser... med stigande pris... men betydligt billigare än att ta bilen till stan. 
T.ex 
Vällingby 10 kr per dag 
Brommaplan (från Ekerö) 20kr per Dag 
Alvik 60kr per dag 
Givet att trängselavgiften är 35kr enkel resa. 
Och se till att det finns hyrcyklar vid infartsparkeringarna. 

1195 2017-01-08 Kvinna 46-65 

Trädgårdsstaden Enskedefältet - utpekad som kulturhistoriskt värdefullt område. 
Den här formuleringen tar man inte i beaktande när man planerar att bygga 10-våningshus vid Bägersta Byväg. Skall inte Söderort få bevara något av 
charmig bebyggelse, grönområden med viktig vegetation och avskärmning till trafik. 
Vare sig man bor i Enskede eller inte så har det alltid uppskattats stort att några områden får behålla de fina trähusen, fruktträdgårdarna och smågatorna 
med lite trafik som inbjuder till att ströva runt. 
Det är inte bara att man skall ta bort en fin granhäck utan man ser inte till att en ny bebyggelse harmoniserar med den gamla i området.  

1196 2017-01-08 Man 46-65 

Ang diarienr 2015-15660 
Som boende på Enskedefältet finner jag det ur ett stadsplaneringsperspektiv felaktikt att bygga en vägg av höghus mot väster som ersättning för den 
granhäck som är där nu. Enskedefältets karraktär som trädgårdsstad skulle te sig som ett museumföremål mot denna "New York"-fond. Det är estetiskt fel. 
 
Låt istället de höga husen börja på Årstafältet som planerat så blir övergången mellan 1930-talets Stockholm och nutid inte så brutal. Återta tidigare tankar 
om en lägre bebyggelse längs med Bägersta byväg för att bevara Stockholm kulturarv i möjligaste mån. Boende på Enskedefältet 

1199 2017-01-08 Man 26-45 

Ja.  
Minimera bilar och lastbilar. Förbjud helt i stora delar. 
Lasta om från lastbil till cykel och små elfordon vid stadsgränsen. 
Gör parker av valda delar av innerstadsgator. 
Bättre cykelinfrastruktur. 
Tillåt cykel på de flesta bussar och tunnelbanor. 

1200 2017-01-08 Man 46-65 

Noterade av ny översiktsplanen att Sthlm stad planerar att bebygga området vid Bägersta Byväg på Enskedefältet med 34 st höghus o upptill 30 meter, etc. 
Jag finner den planerade bebyggelsen som mycket opassande i förhållande till övrig befintlig bebyggelse med småhusområde. De som köpt hus i detta 
område har gjort det för att få ett lugn och harmoni - och inte en massa onödig biltrafik och att titta på folk i höghus. Jag tycker förslaget är helt ologiskt och 
det passar överhuvudtaget inte in bland nuvarande bebyggelse. Låt detta få vara det fina och vackra småhusområde som det är idag och som alla pratar så 
idylliskt om. Enskedefältet är inte bara uppskattat av de som bor här utan även av många som kommer på besök till staden och området. Området har tom 
varit noterat och fotograferat i böcker som beskriver snickarglädje i småhusanda. Låt detta få vara det idylliska och vackra område med små gröna oaser 
som det är idag. Med vänlig hälsning Boende på Enskedefältet 

1203 2017-01-08 Man 66+ 

Några fler skyskrapor i ytterkanterna av innerstaden vore inte fel. Nya attraktiva! förorter behöver skapas. Fler centra så att inte alla måste trängas på T in 
till och ut från innerstan. 

1207 2017-01-08 Kvinna 26-45 

Jag önskar verkligen att man ska tänka mer på stadens klimat för både människa, växter och djur. Jag hoppas att man kommer jobba med att både bevara 
viktiga bestånd, se till att nya stora stadsträd har förutsättningar att växa i vår stad samt arbeta mer aktivt med ekosystemtjänster.  

1208 2017-01-08 Kvinna 66+ 

minska biltrafiken i innerstaden och satsa ordentligt på utbyggnad av kollektivtrafik och miljöbilar. Bygg staden utåt, och skona innerstaden från skövling. 
Flytta kontor och verksamheter utanför tullarna, och ombilda till bostäder. Lägg ner planerna på fler stora trafikleder. Sluta att nybygga segregerade 
områden. 

1209 2017-01-08 Kvinna 26-45 

140000 bostäder. I hela Stockholm. 40000 av dem i Söderort. Bra att gamla Söder växer ihop med nya Söderstaden. Fint att det byggs bostäder. Men min 
oro är att kollektivtrafiken inte kommer klara den stora ökningen av boende i söderort. Skolor och övrig service- kommer det räcka till?  
 
Bygg inte bort alla grönområden. För boende i söderort har ingen glädje av Gärdet och Djurgården. Slakthusområdet blir toppen- en helt ny spännande 
stadsdel! Låt den redan nu bli levande och då inte bara på nätterna av klubbar utan även dagtid för barnfamiljer och Stockholmare som vill göra en utflykt. 
Stockholm market- Food trucks och handel i de befintliga lokalerna. Ett coolt område som bör öppnas upp redan nu och successivt omformateras till den 
nya stadsdel som just nu planeras av Stockholms stad. I byggprocessen tänka på omgivningen och ta till vara på det kulturhistoriska värdet i söderort. 
Exploatera med finess- det kan byggas utan att förstöra. Finns fina exempel där flerfamiljshus har uppförts och tillför området karaktär- det känns som att 
de alltid varit där. Naturligt och anpassat för området.  

1214 2017-01-09 Kvinna 46-65 

Det är verkligen viktigt att det byggs många hyresrätter - enkla, men i god kvalitet och med smart planlösning, förvaringsutrymmen och generöst 
dagsljusinsläpp - med låg boendekostnad.  
Satsa på cykel- och gångtrafikanter. Se till att stråken hänger ihop och att det blir tydligt hur en ska ta sig fram.  
Gör det lätt att vara en miljövänlig stockholmare.  
Glöm aldrig barnen, sätt dem i första hand.  
Bevara de gröna lungorna i staden och bygg där det ändå inget finns.  
 
Placera Nobel center utanför stadens centrum, allt kan inte vara i mitten.  

1216 2017-01-09 Man 46-65 

1. Det ska inte gå att överklaga nybyggnation hur länge som helst. Exemplet Årstafältet börjar bli löjligt, när en grupp menar att de tänker överklaga alla 
beslut för att försena processen. Det behövs massor av fler bostäder, framför allt hyresrätter i Stockholm, annars kommer våra ungdomar inte att kunna 
flytta hemifrån.  
2. Stockholm måste ge plats för livemusik i innerstaden. Stängningen av Debaser Slussen och Medis är inget annat än en kulturskandal. Det finns ett fint 
bibliotek på Medis, varför kunde man inte renovera det i stället, och låtit Debaser fortsätta vara ett starkt kulturellt inslag i staden. Livemusik, pop och rock, 
är ett av de allra största och populäraste kulturområdena. Då måste det finnas plats för det i innerstaden. Man skulle aldrig stänga Operan eller Dramaten 
och hävda att de skulle kanske kunna få en ersättningslokal i Slakthusområdet. Sedan kan man undra hur det plötsligt finns över en halv miljard för 
renoveringen av Medborgarhuset.  

1219 2017-01-09 Kvinna 46-65 

Sluta vara så fega gällande höjden på hus i stan. Om marken ska bebyggas så känns det så slösigt med bara 4-6 våningar. Ta i ordentligt istället! Tillåt inte 
nya byggen med mindre än 10 våningar. Helst mycket högre! 
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1220 2017-01-09 Man 46-65 

Utveckla stadens badliv 
 
Det finns få badmöjligheter i Mälaren/Saltsjön för invånarna i innerstaden. En tydlig utveckling av strand- och badlivet bör prioriteras, även om det skulle 
innebära avveckling av tidigare båthamnar och båtparkeringsplatser. Även båtlivet bör utvecklas och utökas, men på helt andra platser, om det förhindrar 
utveckling av badlivet. En utveckling av badlivet innebär bättre varadagsliv för hundratusentals stockholmare där de snabbt och enkelt och gratis kan 
spontantbada. Mindre bilresande (för dem som har bil) till stränder som ligger utanför stenstaden. Mer motionsmöjligheter. Mer möjligheter till socialt liv 
för familjer, unga och gamla. etc. De båtparkeringsplatser/båtuppläggningsplatser som finns  till exempel i Årstaviken, tex nedanför Eriksdalsbadet, kan 
omlokaliseras och utvidgas till förmån för bad- och strandliv. En omlokalisering av båtplatser till förmån för att bygga stränder är negativt för några hundra 
båtägare men till nytta för hundratusentals stockholmare. Nu har vi struktur på starndliv visavi båtliv som bygger på hur staden såg ut på 1900-talet  med 
industrier vid Mälaren, med betydligt färre medborgare etc. Allt detta har förändrats, så bör även stadens ansvar över och utveckling av strandlivet 
förändras. 

1221 2017-01-09 Man 46-65 Skogskyrkogården är Stockholm stads enda världsarv! En satsning bör göras för att främja det som en av stadens viktigaste besöksmål. 

1223 2017-01-09 Man 26-45 

Stockholm behöver fler scener och kulturhus. Musik, teater, dans mm. 
 
Särskilt i ljuset av katastrofen att slänga ut Debaser från Medborgarhuset utan att ha alternativa lokaler tillhands. Att slänga ut fungerande privata 
kulturaktörer till förmån för kommunala, skamligt. 
Stockholms stad borde också ta över kontrakt på gamla kulturlokaler och se till att de inte blir Shurguardförråd (läs bion Draken) etc. Capitol på St 
Eriksgatan gick från att ha varit en scen för alla etablerade scenkonstformer till att bli en bio för medelålders, lönnfet, chablissippande 
vasastanöverklassare. Göta källare åker också ut.  
Detta är ju inget nytt, sånt här händer. Men det är dags att få det att sluta hända. Innerstaden riskerar total död när själviska och inkompetenta 
bostadsrättsföreningar får bestämma att det inte ska vara små krogar, scener etc i sina lokaler utan mäklarfirmor.  
Stockholmspubliken skriker efter mer livemusik och annan scenkonst. Men eftersom den behandlas så styvmoderligt, tror man att t ex livemusik är sånt 
man enbart avnjuter på Globen, inte i en källare vid Zinkensdamm. Detta är inte bra. Stockholms innerstad behöver 10 till scener med kapacitet 100-200 
pers, 5 st för 300-600 pers och 2-3 med kapacitet runt 1000 pers. Dessa lokaler kan gärna samsas med 2-3 scener i varje hus. Gärna ihop med film-, musik- 
och fotostudio, replokaler, kontor, barnföreställningar osv. Många lokaler utnyttjas katastrofalt dåligt dagtid/kvällstid.  
 
Med 1. goda kommunikationer, 2. ökad status för de mindre artisterna och 3. större självklarhet att avnjuta lokal kultur på promenadavstånd kan man 
etablera bra och självgående scener även i förorter 
Det går nuförtiden att effektivt bygga bort störande ljud från t ex musikuppträdande. Ljudanläggningar är bättre och billigare. Artisterna är ofantligt bra 
men får inte bli ännu bättre eftersom det inte finns någonstans att uppträda. 

1226 2017-01-09 Man 26-45 

Satsningar på idrott och kultur behövs i förort och närförort både i samband med utbyggnad och redan som det är i befintliga områden. Simhall, ridstall och 
ishall behövs längs Skarpnäckslinjen - varför inte ett allidrottscentrum vid Kärrtorps IP som port till Nackareservatet? Ridspår borde kunna anläggas in i 
reservatet. Det saknas också kulturskola och föreningslokaler i Björkhagen och Hammarbyhöjden. Satsa på ett kombinerat kulturhus i området (gärna vid 
Hammarbyhöjdens östra tunnelbaneingång mot idrottsplatsen) i vilket det finns utrymme både för stadens kulturverksamhet, föreningsliv och 
spontankultur. Tänk på att tillgängliggöra idrott och kultur för alla - oavsett kön, ålder, funktion, bakgrund mm - genom att satsa på underrepresenterade 
grupper. 

1227 2017-01-09 Kvinna 46-65 

Det är bra att man försöker göra det enklare att använda cykel i staden, men fokus är fortfarande i väldigt hög utsträckning en stad som anpassas efter 
biltrafiken. Kollektivtrafikens utbyggnad tillsammans med fler mer strategiskt utbyggda cykelvägar (inte bara dela gamla gångvägar och gör dem till både 
gång- och cykelvägar eller låta cyklar cykla på enkelriktade gator) gör Stockholm både tryggare, mer trafiksäker och inte minst mer hållbar. Titta på städer 
som Köpenhamn, Malmö eller Amsterdam för goda exempel där man tar cykeltrafiken på allvar! 

1228 2017-01-09 Man 66+ 

Hur blir Stockholm sammanhållen och klimatsmart. 
 
Det saknas det viktigaste kapitlet. 
Vattnet och dess effekter på människor, miljö, turism, kommunikation samt återkopplingen till Stockholms image i världen. Nordens Venedig. 
Alla stränder, strandpromenader bör prioriteras för människor, oavsett ålder och handikapp. Oavsett kommunikationsmöjlighet.  
Öar som Södermalm tex bör strandutnyttjande prioriteras. 
Alla skall ges möjlighet att färdas utmed stränder. På eller vid vatten. 
Otillgängliga ytor bör förbättras. Strandbroar kan läggas utmed stränder som av någon anledning bör bevaras i nuvarande otillgänglig form. 
Tillfälliga lösningar förordas under utredningstider, som flytbroar. 
Privata båtangöringar för sommartid utan att vinteruppläggning stänger stränder bör utvecklas. 
Vart beger sig Stockholmare och turister - jo till vattnet, hamnen när de är lediga. 

1230 2017-01-09 Kvinna 46-65 

Bygg fler bostäder till våra unga så att de kan påbörja sina vuxenliv.Bygg äldreboenden i samma stil som Blomsterfonden så att gamla ensamma och 
skröpliga kan få social samvaro och trygghet Snabba på förbifart Stockholm så att trafiken rullar istället för att stå still stora delar av dagen. 

1231 2017-01-09 Annat 26-45 

Ni stänger livescener. Först Debaser Slussen, sen så Debaser Medis och Göta Källare och nu senast har jag fått höra att Harry B James ska gå i graven. Vad är 
det med Sthlms stad och att stänga livescener? Jag saknar de allihop! Att gå på arenaspelningar är absolut inte samma sak. Det byggs biografer och 
gallerior, har vi inte tillräckligt med många redan? Se nu till och skärp er! Dessa livescener var en del av mitt liv och de fattas mig. Flera håller med mig. 
Satsa på kultur och mångfald, på hållbara koncept och utveckla de. Det går utmärkt i Gbg. Då borde Sveriges huvudstad också klara det. Det är ju pinsamt 
att kalla sig sthlmare när ni beter er på detta sätt. 
 
Vänligen trettioårigen  

1233 2017-01-09 Man 66+ 

Bevara den marina kulturmiljön på Blasieholmen d v s tullhuset från 1873 och de två sista historiskt intressanta hamnmagasinen. Dessa byggnader utgör ett 
unikt inslag i stadsmiljön och det vore en skandal om dessa skövlades. Ser inget skäl till att Nobel Centret byggs på en plats som sedan århundraden använts 
till marin verksamhet. 
 
Boende i Bromma 
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Politiken bör fatta ställningstagande för fler sekelskiftesbyggnader dvs. en stad av byggnadskaraktär i mångfald, innebär inte ett hinder för fortsatt 
byggande av nutidens modernistiska byggnadsstilar, på merpartens platser i staden där dessa stilar har sin givna roll. Fasaderna får gärna utsmyckas 
ytterligare efter vad som ibland kan påminna om sekelskiftesstil eller nyklassiskt efter arkitekternas egna tycke. Huvudsakligen hör ett uppbyggande av 
sekelskiftesstil hemma i Stockholms centralaste delar, i anslutning till det som redan finns.  Fortfarande är Stockholm glest i sin bebyggelse och gott om 
markytor finns att förtäta på det rätta sättet som Stockholm inte gjorde, mellan innerstad och förort. Uppbyggandet skulle kunna ske utan att riva befintliga 
byggnader. 
 
Motorvägarna genom Stockholm utgör en av de tydligaste orsakerna till ett bristande stadsliv och bör därför däckas över. Barriären mellan Riddarholmen 
och Gamla Stan leder till minskad vistelse i båda områdena. Såren i stadsbilden bör oundvikligt byggas bort och den nya stadsdelen av tät kvartersstruktur 
skulle av sin geografiska plats vara en ”gudagåva” för kulturell upprättelse av sekelskiftesstil.  Stadsdelen bör byggas på ett sätt som gör det möjligt, för att 
på ännu längre sikt kunna ta emot en expansion av klassisk promenadstad åt både norr och söder, mot Centralen respektive Slussen.  Viktigt är att gatorna 
utformas med omsorg, tex klassisk gatstenbeläggning. Verksamheter under dygnets alla timmar och stort utbud av shopping är naturligt för att ekonomiskt 
motivera en sådan stadsdel. Närheten mellan människor och möjligheter till möten är en av stadens grundidéer för bla. avancerade former av utvecklad 
handel. Koncentrationen av människor, som uppstår vid förtätning, är oumbärlig för en storstad med ambitioner att vara ekonomisk stark och på så vis 
skapas en konflikt mellan ekonomisk tillväxt och överflödig bilism ifall inte trafiken prioriteras så utrymmeseffektivt som möjligt när staden blir allt trängre. 
Koncentrationen skapar förutsättningar för ett större utbud av gatuhandel i områden där människor bor och arbetar. Närheten till allt minskar onödiga 
transporter och frigör tid. Förtätning skapar attraktionskraft och tillväxt för hela regionen. 
 
Nyurbanism (new urbanism) är ett stadsbyggnadsideal mot strukturlösa och förslummade innerstäder, som dagens Stockholm City lider av. 
Normalmsregleringen och misstaget att inte låta innerstaden växa tätt utåt sett, är exempel på brutal samhällsplanering. Innerstaden är för liten medan 
förortsområdena är för många.   Den en gång i tiden vackra meningen med ABC-städer, har förbrukats till vår tids värsta segregationsproblem och födelse 
av kriminalitet. Sergels Torgs-området väcker få personers beundran och områdets ogästvänlighet både natt och dag bidrar på det sättet till kriminalitet. På 
samma sätt kännetecknas fattigkransförorterna av trista miljonprogramsfasader, högt bilberoende och fula motorleder som skär genom stadslandskapet i 
områden där ingen helst vill leva. Områdenas svaga innebörd får företag och arbetsplatser att lämna, när kriminaliteten har så stort herravälde att inte ens 
räddnings- och myndighetsutövare vågar ta sig dit. Avstånden är större än de borde vara mellan innerstad och förort så länge den täta sammanhängande 
kvartersstaden är utarmad. Den kalla Stockholmsfaktorn kan inte brytas utan att på fullaste allvar ta intryck av nyurbanismens samtliga kriterier.     
 
Att bygga nyurbant handlar om att återskapa stadens rötter. Strävan handlar lika mycket om social som estetisk och ekonomisk.  På det hela saknar 
Stockholm kriterier för att bli en nyurban stad. För att uppnå detta ska den erbjuda mångfald av näringsverksamheter, småparker, arbetsmöjligheter och 
just bebyggelse. Därför är behovet av mer sekelskiftesstil och nyklassism centralt för att göra staden omväxlande till både utseende och funktion. Att stoiskt 
förespråka skyddandet av massbilism är ett Europeiskt främmande beteende och har länge varit Stockholmskonservativt. Den typen av konservatism är 
negativ för Stockholms utveckling eftersom bilars vakuumutrymme (särskilt när de är parkerade) motverkar nyurbanismens verkan för täta stadsstrukturer. 
Effekter som utglesning, skadade stadsstrukturer, tillväxtminsking och i slutändan bristande stadsliv är tydliga resultat av Stockholms långt komna 
handlingar om prioriteringar av bilnormen. Stockholm behöver sin biltrafik även i framtiden, men inte i överdriven omfattning att staden tar skada av den.  
Att förflytta sig med bil är avsevärt mer utrymmeskrävande, än med användning av gemensamma färdmedel eller cykel. Utrymmesmässigt kan ingen bil i 
världen lösa den ekvationen. Inte ens om den är utsläppsfri och självkörande.   
 
Väl definierade stadsrum hittas i kontinentaleuropas stadskärnor, men inte i det Stockholm som betongsocialismen tvingar oss att än idag leva med. 
Enformigheten av handelsutbud är stor och i förorten öppnar externa köpcentra vilket dränerar gatuhandeln på liv.  Utvecklingen av fler externa köpcentra 
strider starkt mot nyurbanismens kriterium om mångfald och är ekonomiskt ohållbara för Stockholm. När köpcentrat stänger, försvinner det offentliga 
rummet och området ödeläggs outnyttjat. De externa köpcentra erbjuder likriktning och upprepning. Följden av tragiska offentliga miljöer och gleshet 
innebär att kundunderlaget kring butiker blir lågt, vilket utarmar mångfald och valfrihet. Samma återhållsamhet som andra städer av västeuropeisk 
framgångsrikedom vidtar åt externa köpcentra, behöver även vårt stadslän vidta.  
 
Stockholm saknar idag europeisk identitet. Denna har inte funnits sedan tiden före de frivilliga massrivningarna och bilismens överdrivna framväxt ägde 
rum. Frankfurt am Main var en gång i tiden en av Europas vackraste städer, men nära på allt det vackra förstördes under andra världskriget. Nyligen 
ångrade Frankfurtborna beslutet att staden en gång i tiden förhastade sig av modernismen. Invånarna kände inte igen den egna staden identitet.  
Utvecklingen vände när staden bestämde sig för att riva flera modernistiska kvarter och för att få plats med alla näringsverksamheter i den förtätade staden 
uppstod konkurens om gatuutrymme. Gatornas verksamheter väcktes till liv när staden gavs tillbaka åt människorna, som bl.a. innefattade bredare 
trottoarer. För att kunna minska trängsel behövde bilnormen ersättas av mer utrymmeseffektiva transporter. Med upphörande av bilnormen var 
köpkraften till gatuhandeln inte längre ett hinder. Ekonomisk tillväxt skapas på sätt och vis av återhållsamhet av bilism, för att kunna ta vara på förtätning 
och ett attraktivare offentligt stadsrum. Nu är det dags att återställa stora delar av det Frankfurt som tidigare fanns, med fler sekelskiftesbyggnader, tom 
repliker. Motsvarande frivilliga utveckling sker överallt i Europa, utom i Stockholm, här vi fortfarande hyllar socialismens, en gång i tiden frivilliga 
”bombattentat”.  
 
Ifall Stockholm bygger en eller ett par stadsdelar av sekelskiftesstil, utan att riva det vi redan har, skulle det vara en ekonomisk investering för staden. 
Byggnadstilen innebär att den ekonomiska tillväxten av offentliga stadsrummet tas på större allvar. Åtminstone skulle detta leda till höjda 
exploateringsinkomster och markvärdesutvecklingar. Priset att bygga sekelskiftesstil kompenseras av att fler kan tänka sig att betala mer för att bo eller 
företagsetablera i ett område som är attraktivare än alla andra. Fler människor vill i sin tur flanera i ett sådant område ifall trottoarerna är tillräckligt breda, 
vilket leder till att mer kapital än annars spenderas i området.  Turistnäringen och gatuhandeln får ett uppsving. Hit vill företagen som betalar bäst etablera 
sig. När blivande fastighetsägare kan motiveras betala mer till det offentliga, skulle det kortsiktigt leda till ekonomisk återhämtning av nybyggande enligt 
sekelskiftesstil och långsiktigt vara en investering för Stockholms stad.      
 
Stockholm har högst kriminalitet av huvudstäderna i Nordeuropa, trots Capital of Scandinavia. Övriga Europa har i årtionden varit bättre föregångare till 
Stockholm av strategier till hållbart stadsliv och ekonomisk tillväxt. Lär av dessa städer och misstro inte våra egna historiska misstag. 

1236 2017-01-09 Man 66+ 

Allt som kommit fram inför nya ÖP behöver inte vänta. Ta tillvara ideer och förslag som med fördel kan genomföras inom dagens ÖP.. Den befintliga ÖP är 
ej heltäckande, så det behövs ej alltid långa ledtider. Var tacksam för medborgarinitiativen och ta tillvara dessa genom en omedelbar operativ effekt. 

1237 2017-01-09 Kvinna 66+ 

Jag tycker att staden borde arbeta för att Nobelmuseet byggs i anslutning till de historiska lämningarna, som finns i och intill Vinterviken, såsom gamla 
krutfabriken, bergtunnlarna för provsprängningar och de gamla arbetarbostäderna. Här finns plats för att bygga ett fint museum intill vattnet Kanske kan 
man anlägga en båtbrygga för trafik från centrala Stockholm och det finns också plats för att ordna parkering för turistbussar. Låt staden växa utanför 
tullarna med ett attraktivt och publikdragande museum. 

1239 2017-01-09 Man 26-45 

Bygg fler bostäder! Tänk långsiktigt när bostäder prissätts. Det är dyrt att bygga nytt, men kostnader och intäkter måste hanteras över långa tidshorisonter. 
Då kan boendekostnaden hållas ned. Ställ krav på byggföretagen och förhandla om lösningar som ger fler billiga bostäder. Bygg ut tunnelbanan! Det är dyrt, 
men bäst på lång sikt. Landstinget behöver övertalas om att det är det enda rätta. Tänk mer "regionalt" och samarbeta med de andra kommunerna så att 
bostads- och arbetsmarknaderna fungerar optimalt. Låt inte administrativa gränser utgöra hinder. Solna och Sundbyberg är bra förebilder, men det behövs 
motsvarande samarbeten med t ex Huddinge och Tyresö. Jobba för att begränsa överklagandemöjligheterna - exemplet från Enskede Gård är eländigt! Det 
ska inte vara möjligt att hindra förtätning av de glest bebyggda villaområdena. Bor själv i Liseberg som är ett utmärkt exempel på hur parhus, radhus och 
flerbostadshus kan blandas med enbostadshus. Ta med Enskedeborna dit och visa att det funkar utmärkt! Överdäcka och lägg vägar i tunnlar. Bilen kan inte 
stå på första parkett. Nynäsvägen och Huddingevägen borde överdäckas. Även andra leder nära stan kan göras möjliga för bebyggelse.   

1241 2017-01-09 Kvinna 26-45 

Jag tycker stockholm ska jobba mer med omställning till ett hållbart samhälle.  
Införa klimatsmart mat i skolor och äldreboenden. Sluta servera rött kött helt då det varken är hållbart eller nödvändligt.  
Inte bygga förbifarten då den gör stockholms uppsatta klimatmål omöjliga att nå.  
Även om drivmedlet i framtiden är ett annat än fossilt så har vi fortfarande problemet med microplaster som skavs av bilars däck.  
Satsa på ny solteknik i komunens verksamhet.  
Finns i form av takplattor, fönster, väggplaner mm.  
Förbättra stadens cykelstråk.  
Sänk kostnaden för SL-kortet.  
Och använd trängselavgiftspengarna till det som lovades. Kollektivtrafiken, inte nya motorvägar.  
Ta ut en avgift på platspåsar som de gör i England.  
Förbjud mataffärer att slänga mat.  
Ställ krav på miljövänlighet vid offentliga upphandlingar. 

G
od

kä
nt

 d
ok

um
en

t -
 A

ne
tte

 S
ch

ei
be

 L
or

en
tz

i, 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r,
 2

01
7-

06
-0

2,
 D

nr
 2

01
5-

10
14

3



1244 2017-01-09 Kvinna 26-45 

Gör åtgärder för att minska bullret från biltrafiken och Brommaflyget. Bullret är mycket störande för att man ska kunna trivas utomhus när man rör sig i 
staden. 

1246 2017-01-09 Man 46-65 

Gräv ner Essingeleden från Karolinska till Fredhäll, och gräv ner och däcka över Drottningholmsvägen från Kristineberg till Lindhagensplan. Då kan 
Kungsholmen läkas ihop och bebyggas med innerstadsbostäder, en helt ny "Karlbergsstad" kan byggas där motorleder går idag - utifrån Pampas marina upp 
mot Tomteboda och ta gamla barngården i anspråk (även däcka över järnvägen och binda ihop Karolinska med Huvudsta).  

1247 2017-01-09 Kvinna 26-45 

Kommentar till Översiktsplanen för Stockholms stad Dnr. 2015-10143 
På sidan 132 i förslaget till den nya Översiktsplanen står det "La¨ngs Drevviken kan plats fo¨r bosta¨der och service skapas parallellt med utvecklandet av en 
strandpark.".  
Hökarängens friluftsförening (HFF) vill påpeka att det förutom park och bostäder även planeras för ett kolonistugeområde längs med Drevvikens strand. Ett 
kulturhistoriskt värdefullt kolonistugeområde rustas upp och bevaras för framtida generationer och samtida besökare. HFF vill  därför att lydelsen i 
Översiktsplanen ändras till "La¨ngs Drevviken kan plats fo¨r bosta¨der och service skapas parallellt med utvecklandet av en strandpark och bevarandet av 
värdefull naturmark och ett kolonistugeområde." 
HFF vill också att kartan i Översiktsplanen speglar detta, att området längs Drevvikens norra strand (Larsboda) i Farsta inte markeras med rosa färg 
(stadsutvecklingsområde - omvandling) utan med lila färg (stadsutvecklingsområde - komplettering) vilket stämmer bättre överens med nuvarande plan där 
stora naturvärden och kulturhistoria bevaras och integreras i det nya. Kartan är översiktlig och inte detaljerad men det bör framgå att kulturhistoriska 
campingstugor ska bevaras på platsen antingen genom ett ord eller en symbol för kulturminnesmärke. 

1248 2017-01-09 Man 26-45 

Överlag har jag väldigt få klagomål vad gäller stadens visioner med översiktsplanen. 
Ett par anmärkningar och extra positiva hejarop skulle jag ändå vilja tydliggöra: 
1) Jag är inte säker på att internationell konkurens om kapital, kompetens och investeringar är ett argument som de som inte vill att Stockholm ska växa 
köper. 
2) Översiktsplanen status som icke juridiskt bindande öppnar onekligen upp för att den frångås i detaljplanearbetet. (Detta måhända vara ett utslag av PBL). 
3) Det är bra att det uttryckligen skrivs att stadsbyggnad är konfliktfyllt och att grönområden kan komma att bebyggas. Dock verkar inte översiktsplanen 
egentligen göra någon som helst prioritering av vilka intressen som ska väga tyngst vid dessa konflikter. 
4) Ett strategiskt dokument som rangordnar grönområdenas bidrag skulle kunna göra enklare att bevara det som är bevarandevärt. 
5) Förtätningen av Hägerstensvägen ser jag personligen väldigt mycket framemot. 
6) Billiga lokaler är svåra att återskapa eller bygga någon annanstans. Om man ska utveckla ett industriområde som Örnsberg hoppas jag att man inte 
"sanerar" området utan låter alla verksamhetslokaler vara kvar och förtätning sker med komplettering och ett uppöppnande av gatunätet (framför allt mot 
Hägerstensvägen och Axelsberg). Jag förstår att det kan vara frestande att vilja bebygga ett "brownfield" eller redan hårdgjord mark, men blandstaden bör 
ha plats för småskalig industri och billiga verksamhetslokaler. 
7) Det är bra att staden skriver uttryckligen att biltrafiken måste minska.  

1249 2017-01-09 Kvinna 66+ 

Nästan en 1/7 av Stockholm stads innevånare är 65+. Fler trygghetslägenheter behövs således. Staden kan vid markanvisningar ställa krav på byggbolagen 
att t ex vart 7:e hus ska vara hyresrätt för äldre. Då frigörs redan existerande bostäder plus att äldre slipper "husarrest" då orken tryter pga för många 
trappsteg.    

1250 2017-01-09 Kvinna 46-65 

Jag tycker de senaste årens utveckling förskräcker, överstora byggnader, på arkitektspråk "med ett självständigt uttryck" förfular Stockholms innerstad. 
Ingen tycker att Waterfront eller Stockholm Continental på Vasagatan förhöjer det upplevelsemässiga värdet, ja möjligen då de med ekonomiska intressen, 
de skrattar hela vägen till banken.  En stad är inte en skulpturpark där byggnaderna ska överrösta varandra. Jo, byggherrar och arkitekter tycker så, men det 
är ett särintresse som står emot allmänintresset. I översiktsplanen används en arkitektjargong som signalerar att det kommer att bli flera byggnader av 
waterfronts kaliber, "självständigt uttryck", "avviker", "variation" antyder att vi ingalunda har att förvänta oss byggnader som anpassas till 1800-talsstadens 
skala och enhetliga form, den arkitektur och skala som människor som inte är i branschen tycker om. Jag vill att begrepp och mål som "bevarande av 
befintlig bebyggelse" , "ny bebyggelse ska anpassas till den befintliga från 1600, 1700 och 1800-talen både vad gäller skala och formspråk", "stopp för 
rivningar av äldre bebyggelse" och "intim skala" ska tillfogas planen.  

1252 2017-01-09 Kvinna 46-65 

Skräpfri stad 
Trygg stad 
Grön stad 
Renovera gamla fina hus istället för nybyggnation 
Alla nybyggda lägenheter behöver inte vara handikappanpassade. 
Undvik att bygga betongkolosser. 
Utöka de bilfria delarna.  
Gärna en bilfri innerstad en söndag i månaden. 
Cyckelhyra vid varje station. 
Trevligare tunnelbanestationer med bättre luft i och som är ljusa och luftiga.  
Bygga för social samvaro. 

1255 2017-01-09 Kvinna 46-65 

Några funderingar kring förslaget till ny översiktsplan för Stockholm 
Förslaget innehåller många vackra ord och goda ansatser. Till syvende och sist verkar allt ändå koka ner till var vi kan bygga så mycket bostäder som möjligt. 
Men var ska alla jobba? I den stadsdelsvisa sammanställningen borde även antalet arbetsplatser redovisas, inte bara antalet invånare. Hur ska det skapas 
ett livskraftigt näringsliv i hela staden? 
En sammanhängande stad, toppen! Om staden samtidigt ska vara klimatsmart och tålig måste resandet minska. Den klimatsmartaste resan är trots allt den 
som inte behöver göras, eller som är tillräckligt kort för att göras till fots eller per cykel. 
Värna om förortens kvalitéer, t ex nätet av gång- och cykelvägar som binder ihop stora områden bilfritt. De är en del av en fungerande infrastruktur som 
måste bevaras och utvecklas i takt med eventuell tillkommande byggnation. Gör inte om misstaget från rivningen av Västbodaskolan, där de nya husen 
byggdes på gångvägen och gående och cyklister hänvisades till gatan. Det bilfria stråket ner till Magelungen bröts samtidigt. 
Det pratas mycket om den upplevda otryggheten som ska byggas bort. Vore det inte billigare med informationskampanjer om vad som verkligen är otryggt 
än att försöka bygga bort inbillad otrygghet med fler miljöer som är otrygga på riktigt? Det är i trafiken och utanför krogarna det farliga finns. Att bygga mer 
stadslikt, som t ex efter Ågesta Broväg med portarna rakt ut mot den trafikerade vägen i stället för in mot innergården, gör miljön olämpligare och farligare 
för barn (och alla andra).  
Bygga billigt, visst – men inte på bekostnad av den goda bostaden. Även driftskostnaden under byggnadens livslängd bör beaktas när man ser till kostnaden 
för byggandet. 
Öka inte ohälsan genom att tillåta bostadsbygge på bullriga platser. Man kanske kan få det hyfsat tyst inomhus, men även utomhusmiljön måste vara 
lämplig för barn och andra som vistas utomhus i bostadsområdet.”Utveckla parker och grönområden” verkar mest betyda byggande. Gör inte det allmänna 
som används av alla otillgängligt genom att bygga för särintressen. Ex förslaget om ”utveckling” av Gubbängsfältet genom bollplaner och omklädningsrum 
för idrottsklubbar samtidigt som skolor, familjer och andra som använder fältet idag hänvisas till områden som inte kan bebyggas (under kraftledningen och 
närmast Nynäsvägen). Visst, allmänheten ska få tillträde till planerna när de inte används av klubbarna, men på fråga sägs att det gäller efter kl 22. Det är 
inte många skolklasser som är ute då.  
Och hur utvecklar man en skog med fler funktioner? Genom att bygga bort den? (ang Majroskogen i  Farstaavsnittet) 
I all hast 
Boende i Enskede 

1256 2017-01-09 Kvinna 46-65 

Hej  
Med koppling till Planarbete med diarienummer 2015-15660 så vill jag å det bestämda framföra följande synpunkter på planering att bygga höghus i 
Enskedefältets trädgårdsstad. 
 
Det planeras idag att byggas 635 bostäder med 34 st höghus i direkt anslutning till en väl reglerad bebyggelse i Enskedefältets trädgårdsstad. Denna 
bebyggelse kommer att mycket negativt påverka miljön kring och om Enskede och Enskedefältet. 
 
- 34 st höghus om hela 10 våningar - vem kom med denna idé med höghus i direkt anslutning till en mycket starkt reglerad trädgårdsstad. Varför inte hålla 
stadsmiljön och bygga max 3 våningar samt utöka radhus och låghus som passar in i miljön 
 
- Kraftigt ökad trafik till Enskedefältets hus som Pommerska gatan mfl som blir genomfartsleder rakt in i ett villaområde vilket känns helt oplanerat och 
felaktig trafikdirigering 
 
- Granhäck och skog tas helt bort vilket försämrar ljuddämpning 
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1258 2017-01-09 Kvinna 46-65 

Om jag fick drömma skulle mitt Stockholm: 
- ha grönskande (vertikala) väggar och trädgårdstak men med bibehållna parker och grönytor. 
- bilar skulle inte vara tillåtna inom tullarna utan hänvisas tillinfartsparkeringar. (Därmed kunde tex den yta som idag upptas av parkeringshus frigöras för 
bostäder.) Taxi, färdtjänst, polis och räddningstjänsk skulle alla ha eldrivna fordon. 
- Det koleldade Värtaverket skulle vara stängt 
- Transporter till och från butiker/restauranger etc skulle ske nattetid med eldrivna fordon. 
- Stockholms vattenvägar skulle utnyttjas maximalt från "förort" in till centrum. (Se exemplet den omtyckta eldrivna färjan från Nacka.) 
- Kollektivtrafiken skulle vara gratis för att alla skall kunna resa och mötas. (Att Stockholm har en av de dyraste biljettpriserna av världens storstäder är 
varken bra för medborgarna eller turistnäringen.) 
Det finns så mycket att drömma om. Tack! 

1259 2017-01-09 Kvinna 46-65 

Planeringen av 635 nya bostäder i bl.a. Höghus på Bägersta Byväg på Enskedefältet är en ren katastrof!!! 
Området trädgårdsstaden på Enskedefältet är ett kulturminnesmärkt område som kommer att bli totalt förstört med höghus så tätt inpå.  
En annan aspekt på det är faran med projektet. Området vilar på lera och med den massiva nya bebyggelsen finns risk för sättningar och sprickbildningar i 
de befintliga kulturminnesmärkta husen. Det finns redan ett dokumenterat fall då hus på fältet fått sättningsskador och allvarliga sprickor pga av 
nybyggnationer borta i Årsta. 
Trafiken är ännu en aspekt. Redan idag är trafiken ett problem, samt parkeringar. Planer finns för att göra genomfartsleder av 2 gator på Enskedefältet. 
Redan idag riskerar barnen i området livet för att korsa Sockenvägen och Enskedevägen när de ska ta sig till skolor och idrottsplatser. Bilar överskrider 
dagligen hastighetsgränser samt kör mot rött. 
Det går inte att förtäta på ett sätt som förstör staden!!! 
Man kan bygga i lagom höjd och mängd. Det måste finnas utrymme för barn att röra sig fritt utan att riskera att bli nedmejade. Det måste finnas lite grönt 
kvar i bostadsområden. Nu verkar det som om staden bara vill bygga så mycket som möjligt till vilket pris som helst.  

1260 2017-01-09 Man 26-45 

Viktigt att det fokuseras på att snarast åtgärda den stora barriären Södertäljevägen. Det är ett nyckelområde för innerstadens spridning mot sydväst. Dels 
genom dess stora ytor som kan ge plats för många invånare. Dels genom dess barriäreffekter. Både öst-västligt med många tusentals drabbade av rejäla 
omvägar. Dessutom nord-sydligt genom att det hindrar stråk från Hornstull söderut genom dess oattraktiva miljö och brist på målpunkter. Då området är 
beskuret av geografin begränsas även möjligheterna till alternativa stråk och är därmed anledningen till områdets nyckelvärde för staden. Geografins 
begränsningar runtom gör det också viktigt med mycket hög täthet när området bebyggs. 
 
Det har varit mycket tal om att göra trafikleden stadsvänlig över årens lopp men utan några reella framsteg. Under tiden har inte mycket gjorts för att 
mildra dess barriäreffekter. För varje år som går är det ännu fler som drabbas av barriären istället för att den kan utnyttjas positivt genom ombyggnad och 
genom det lösa upp för spridning av staden mot sydväst. 

1263 2017-01-09 Kvinna 26-45 

Det är förskräckligt att det planeras att byggas skyskrapor på 30 meter mitt i vårt villaområde (Bägersta byväg). Det är inte hållbart att smälla upp över 600 
lägenheter på en putteliten gräsplätt, varken estetiskt eller miljömässigt. Även den tidigare planen på 300 lägenheter är definitivt i överkant. Enligt 
Stockholms stadsmuseum är Enskedefältet en kulturhistorisk värdefull miljö. De betonar vikten av att granhäcken blir kvar som en naturlig fond mot ny 
bebyggelse. De nämner även att granhäcken är en naturlig plats för fågelliv. Vad hände med att ta hänsyn till och bevara detta kulturarv? Det finns mängder 
med bra exempel på hur det kan byggas passande flerfamiljshus i ett villaområde. De engelska radhusen på Margaretavägen samt trevåningshusen på 
Stockholmsvägen i Gamla Enskede är sådana exempel. Rimligtvis borde det byggas lågt och smakfullt i och i närheten av ett villaområde. Det känns otroligt 
tråkigt och sorgligt att Stockholms stad inte tar hänsyn till och respekterar natur, miljö, kulturarv samt människors livskvalitet. Det är verkligen beklagligt att 
framöver kanske bli tvungen att söka sig till en annan kommun som respekterar sina invånare.  

1271 2017-01-09 Kvinna 26-45 Hur påverkar detaljplaneändringen den bevarandeplan som finns för Enskedefältet? Om den påverkar den negativt är det en oacceptabel ändring! 

1275 2017-01-09 Kvinna 26-45 

När det gäller Lilla och Stora Essingen har jag följande förslag till ändringar. 
 
Lilla Essingen har en mycket hög befolkningstäthet och är en av de tätast bebyggda stadsdelarna i Europa. Primusområdet har vissa möjligheter till 
stadsutveckling för blandstadsbebyggelse. Det är viktigt att bevara samt utöka de grönytor som finns vid Primusområdet. I övriga delar av Lilla Essingen är 
kompletteringsmöjligheterna begränsade. I den mån ny bebyggelse tillkommer är det viktigt att skapa plats för nya förskolor och skolor samt att förbättra 
kollektivtrafiken.  Att förbättra rekreationsmöjligheterna och kontakten med vattnet är angeläget.  
 
Stora Essingen har goda möjligheter till stadsutveckling.  

1276 2017-01-09 Kvinna 26-45 

Jag tycker att förtätning av kulturellt värdefulla områden endast bör få ske så att nybebyggelsen inte förstör det ursprungliga bostadsområdet. Följaktligen 
måste nybebyggelse i sådana områden vara låga, exempelvis radhus e.d. Logistik, skola, barns säkerhet i samband med trafikering till följd av nybebyggelse 
måste samplaneras på ett mycket bättre sätt än vad det verkar göras idag. Exploateringen av de få grönområden som finns närmre staden ser jag inte som 
något positivt på grund av att det i alltför stor utsträckning byggs och planeras bebyggelse av flervåningshöghus på alltför små ytor och alldeles för nära 
angränsande till befintlig villabebyggelse. Jag tycker också att Stockholm stad har en skyldighet att hörsamma boendes reaktioner o synpunkter på ett 
respektfullt sätt och föra dialog med boende i samband med planprocessen. Egen erfarenhet visar att så inte är fallet, snarare det motsatta. Jag hänvisar till 
exempel till planprocessen kring Enskedefältet där omfattande reaktioner från boende till trots, man har fördubblat antalet planerade bostäder, ökat 
höjden avsevärt på planerade höghus samt ämnar omvandla tre smala trädgårdsstadsgator till genomfartsleder mot Huddingevägen, Södra länken och 
Essingeleden. Återkommande svar från diverse instanser såsom Exploateringskontoret, Trafikkontoret, Utvbildningsförvaltning m.m. gällande planerna har 
bestått av att man skyller ansvaret på varandra istället för att ge något svar - rena rama lekstugan. Ett annat exempel på den uteblivna dialogen är 
byggplanerna vid Enskede gård, där de boende tvingades ta det hela ända upp i hovrättens där de tack och lov vann. Ja, det behöver byggas mer, men även 
längre ut. Det är dags att Stockholm blir större, inte bara tätare bebyggt nästgårds till centrum. Skärpning Stockholm stad!  

1277 2017-01-09 Man 46-65 

Jag ställer mig inte positiv till förtätning av närförorter där nybebyggelsen innebär att befintliga bostadsområden förstörs. Jag tycker att förtätning av 
kulturellt värdefulla områden endast bör få ske så att nybebyggelsen inte förstör det ursprungliga bostadsområdet. Följaktligen måste nybebyggelse i 
sådana områden vara låga, exempelvis radhus e.d. Logistik, skola, barns säkerhet i samband med trafikering till följd av nybebyggelse måste samplaneras på 
ett mycket bättre sätt än vad det verkar göras idag. Exploateringen av de få grönområden som finns närmre staden ser jag inte som något positivt på grund 
av att det i alltför stor utsträckning byggs och planeras bebyggelse av flervåningshöghus på alltför små ytor och alldeles för nära angränsande till befintlig 
villabebyggelse. Jag tycker också att Stockholm stad har en skyldighet att hörsamma boendes reaktioner o synpunkter på ett respektfullt sätt och föra dialog 
med boende i samband med planprocessen. Egen erfarenhet visar att så inte är fallet, snarare det motsatta. Jag hänvisar till exempel till planprocessen 
kring Enskedefältet där omfattande reaktioner från boende till trots, man har fördubblat antalet planerade bostäder, ökat höjden avsevärt på planerade 
höghus samt ämnar omvandla tre smala trädgårdsstadsgator till genomfartsleder mot Huddingevägen, Södra länken och Essingeleden. Återkommande svar 
från diverse instanser såsom Exploateringskontoret, Trafikkontoret, Utvbildningsförvaltning m.m. gällande planerna har bestått av att man skyller ansvaret 
på varandra istället för att ge något svar - rena rama lekstugan. Ett annat exempel på den uteblivna dialogen är byggplanerna vid Enskede gård, där de 
boende tvingades ta det hela ända upp i hovrättens där de tack och lov vann. Ja, det behöver byggas mer, men även längre ut. Det är dags att Stockholm 
blir större, inte bara tätare bebyggt nästgårds till centrum. Skärpning Stockholm stad!  

1279 2017-01-10 Man 46-65 

Bygg höga hus utanför stadskärnan. Vägen ut mot Arlanda tex. 
 
Bygg mer tunnelbana. Bygg kommunikationshubar strax utanför Stockholm dit det går snabbtåg (Maglev etc 20min från Gävle till kommunikatsionhuben)  
tex från Gävle, Norrköping osv. Från dessa tunnelbana, tvärbana och bussar till olika delar av Stockholm. 
 
Bygg vägar och masstransporter på tvären också så att man inte måste åka in till Gullmarsplan om man åker från Farsta till Kungens kurva tex. 

1280 2017-01-10 Kvinna 46-65 

Hej, det är inte ok att bygga 10-våningshus intill ett 75 år gammalt villaområde som det planeras vid Bägersta byväg vid Enskedefältet. Tänk om och sansa 
byggandet till max 3-våningshus. 

1281 2017-01-10 Kvinna 46-65 

Förtäta inte det redan så tätbebyggda Husby. Fler grönområden o öppna ytor behövs så att lgh får maximalt m dagsljus. Sluta nagga på Järvafältet! Husby 
har en unik och miljövänlig utformning med de fina gångbroarna o trafiksepareringen som två exempel. Lyssna på Husbys invånare. 

1283 2017-01-10 Man 46-65 

Angående byggnationen på Enskedefältet.  
 
Vi är för att man bygger bort granhäcken som nu finns och att det blir ett mer blandat boende anpassat till områdets karaktär men är extremt oroade för att 
det blir sättningar av tunga transporter. Redan idag förekommer det alldeles för tung trafik på framför allt Livlandsgatan i området och vi har problem med 
sprickor i huset och sättningar i grunden. Med byggnationen vid Enskedefältets skola och vid Bägersta byväg kommer det att bli en orimlig påfrestning på 
ett område som inte är anpassat för den typen av transporter och ett hot mot alla barn och fritidsaktiviteteter som pågår i Vårflodsparken och hela 
området. Idag är det i huvudsak barnfamiljer som bor här och det är ett livfullt område som välkomnar nya invånare men det klarar inte fler tunga 
transporter. Det går att lösa på annat sätt eftersom båda byggområdena har nära till andra transportleder.  
Vänligast  
Boende på Enskedefältet 
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1284 2017-01-10 Kvinna 46-65 

Stockholm håller på att bli Grönköping på musikområdet. Fler livescener i olika storlekar behövs. Stötta det fria kulturlivet med minimalt med styrning och 
framförallt rita in lokaler i nybyggnadsprojekten! 

1285 2017-01-10 Kvinna 26-45 

Se till att ordna med fler parkeringar! På Gärdet/östermalm snurrar bilarna runt varv efter varv och letar parkering. Det finns alldeles för få 
parkeringsplatser. När de måste flytta bilarna pga städdag så är det alltid flera som måste ställa bilarna olagligt (framför övergångsställe etc.) för att de inte 
har någonstans att parkera på gatan. 

1288 2017-01-10 Man 66+ 

Byggnadshöjder i de centrala delarna av Stockholms innerstad 
 
Västra city bör efter överdäckning av spårområdet inte tillåtas få högre byggnadshöjd än den om-kringliggande bebyggelsen, dvs max 8-9 våningar (inklusive 
den ”våning” i vilken tågen framförs). Högre höjder skulle skapa en visuell mur genom att husen, i synnerhet om de står tätt, på avstånd kommer att 
upplevas som en enda stor byggnadsmassa. Höjning av ett flertal hus i City är redan på väg att skapa en sådan barriäreffekt som i grunden förändrar 
stadsbilden och gör att kyrkor och andra höga historiska byggnader inte längre tillåts sätta sin prägel på stadsrummet. Detta är särskilt allvarligt från 
turistisk synpunkt. Det är ingen tillfällighet att turistbussarna stannar på Fjällgatan!  
 
Det är i detta sammanhang särskilt viktigt att undvika ”de små stegens tyranni” som lätt blir följden av att man ger vika för enskilda fastighetsägares krav på 
att få lägga till några våningar på befintliga hus i City och på malmarna alternativt riva väl fungerande hus bara för att få en större och mera lönsam 
byggnadsvolym. De mycket små tillskott av centralt belägna bostäder och lokaler som dessa påbyggnader kan ge står inte i rimlig proportion till de skador 
på stadsbilden som projekten förorsakar. Bygg¬nadsordningen måste bli tydlig på denna punkt, annars äventyras kulturmiljövårdens riksintresseområde för 
Stockholms innerstad. 

1290 2017-01-10 Man 66+ 

Skydda staden mot stigande havsnivå 
 
I planförslaget sägs: ”För att möjliggöra önskad stadsutveckling krävs också ett långsiktigt regionalt utvecklingsarbete i frågor som rör avrinningsområden, 
stigande havsnivåer och Mälarens långsiktiga utveckling.”  
 
Detta är en viktig fråga där staden bör ha en väl underbyggd position beträffande vad som bör göras. Osäkerheten skulle minska påtagligt om regionen 
snarast kunde enas om att någon gång i framtiden (när behov finns) anlägga skyddsvallar mot havet i sunden vid Vaxholm respektive i Baggenstäket 
(alternativt Fällström) och sedan pumpa ut vatten när detta krävs för att hålla nivån på rätt höjd. Det är inte bara planeringen i Stockholm som berörs utan 
också översiktsplanerna i flera grannkommuner. Fördämningarna ska förstås inte byggas i närtid, men det är bra att tidigt vara överens om hur problemet 
ska åtgärdas och till vilka platser fördämningar och pumpstationer ska förläggas. Jag har beskrivit detta närmare i en promemoria som jag 2009 tillställde 
länsstyrelsen och det dåvarande regionplanekontoret. 

1291 2017-01-10 Kvinna 46-65 

Tycker att man ska vara mer varsam när man bygger nya hus och ändrar infrastrukturen i största allmänhet. Gör inte bebyggelsen så att redan befintlig 
bebyggelse blir av med både ljus och grönområden. Bygg hellre längre utanför Stockholms närförorter. Det görs och har redan gjorts så mycket så att 
Stockholms närförorter inte länge är trivsamma. På sikt måste man ju ändå bebygga längre ut så varför inte göra det redan nu. Alltför tät bebyggelse är lika 
med otrivsamt!  

1292 2017-01-10 Man 66+ 

Planerna verkar genomtänkta men frågan är om alla politiskt ansvariga och beslutsfattare förstår vad som skrivs. Behandlingen av frågan Nobelmuseets 
planering förskräcker och bidrar till misstroende mot beslutsfattarna. Det finns uppenbarligen möjligheter att kringgå viktiga fakta när stor prestige är 
inblandad. Snälla planerare: Förstör inte en vacker stad för Stockholms allmänhet och gäster genom att låta enskildas intressen gå först! Se till att det finns 
mötesplatser, dit alla kan komma och se och möta varandra! Bygg inte bort tillgängliga ytor och utsikter, vilket nu håller på att ske i en rasande takt! Jag är 
rädd att segregation och främlingskap håller på att förstöra vår fantastiskt fina och fredliga stad. 
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Hej, jag är ytterst tveksam och ställer mig frågande till bebyggelsen vid Enskedefältet, närmare sagt på Bägersta Byväg. Jag bor på Livlandsgatan, relativt 
långt ifrån Bägersta Byväg men känner mig ändå oerhört bekymrad för hur byggandet ska påverka husen som idag står på fältet. Jag märkte av när 
Stockholm Vatten höll på utanför vårt hus under sommaren 2015. Det gjordes vibrationsmätningar redan då och som jag har förstått det så avbröts det 
arbetet p.g.a att husgrunderna inte klarade av det. Våra hus står på lergrund och är oerhört känsliga för vibrationer. En stund efter vattenarbetet så började 
ett vattenrör i vår källare läcka och det var nyligen utbytt och ordentligt svetsat så vi misstänker att detta skett pga vibrationerna av Stockholm Vattens 
arbete.  Jag har även förstått att man har haft för avsikt att sätta upp farthinder på gatorna på fältet tidigare men att detta inte varit genomförbart p.g.a de 
vibrationer och gungningar som dessa skulle medföra på husen längs gatorna. Hur kan ni då motivera sprängningar för garage till 10-våningshus längs med 
Bägersta byväg och Sockenvägen, vi boende på fältet vill inte att våra hus ska rasa ihop för era nyproduktioners skull. Jag förstår faktiskt inte alls hur ni har 
tänkt, de besiktningarna och det ansvaret ni kommer att få ta på er för alla de hus som ligger på det kulturellt minnesmärkta området? Vidare stämmer den 
planerade bebyggelsen inte alls in med området i övrigt och det faller sig också märkligt. Vi får inte måla om husen eller knappt bygga en takkupa utan att 
följa riktlinjerna för Enskedefältet, men att sedan Livlandsgatan, Pommerska gatan ska mynna ut i, och att Bägersta byväg ska kantas av höghus? Hur 
stämmer det in? Håll era till de från början planerade stadsradhusen om högst tre våningar längst Bägersta Byväg och ta högre hus närmare Lidl, måste det 
vara tio våningar i detta område överhuvudtaget eller kan man inte begränsa sig till fem eller sex? En annan sak jag oroar mig över är hur ni har tänkt med 
trafiken, Livlandsgatan och Pommerska gatan står planerade som genomfartsgator i era planer? Enskedefältet är ett område med oerhört mycket barn, som 
cyklar, skatar och åker rullskridskor på gatorna, att ha dessa gator som genomfartsvägar för massa nya hushåll känns oerhört oroväckande, samt även där 
ökar ju vibrationsbelastningarna på husen. Tänk om, tänk till och tänk rätt. 
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Granhäcken vid bägersta byväg (enskedefältet) är omtyckt bland löpare och hundägare, samt de barn som bor i närheten. Vidare skyddare den de äldre, 
närliggande husen mot vind och buller. Behåll den! 
 
Vidare är stråket på samma ställe, dvs där oumbärligt för hundägare och strövare. Om det promt ska byggas där, se till att de smälter in i omgivningen och 
inte förstör gemytligheten på Enskedefältet. Bygg inte högre än granhäcken! 
 
Ta i beaktning att att enskedefältet är en leråker. Vem ansvarar för ev sättningar vid byggnation vid bägersta? vem ansvarar för ev prövningar innan och 
efter?  
 
Se till att alla barn fritt kan röra sig i enskedefältet, utan att det blir en genomfart till Stureby. Vägarna kan inte vara särskilt anpassade till en ev sådan trafik. 
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Hej jag bor på Enskedefältet. Jag tycker det är jättekul att det ska byggas lägenheter och stadsradhus vid Bägerstavägen. Dock ifrågasätter jag skarpt om den 
leriga marken och omgivningen klarar av ett så omfattande projekt - det har ju utökats med boende för 300 personer till 600 personer. Gatorna är inte 
anpassade för så mkt trafik, de är redan mkt usla, och den leriga marken leder till sättningar i existerande hus vid för stor exploatering. Man borde göra 
mera undersökningar om vad som är möjligt innan man tar fler beslut, och också göra byggnaderna mera anpassade till området (ex ett så högt hus med 10 
våningar verkar ju bara absurt när man ser planerna och tittar på hur området ser ut i dag). Mvh Christina Wiklund, e-mail: christina.wiklund@telia.com (jag 
önskar vänligen att detta diarieförs) 
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Hej! 
 
Jag är boende på Enskedefältet och följer med intresse och viss oro projektet för Bägersta Byväg (Enskede gård 1:1). 
I grunden är jag väldigt positiv till att det byggs mer samt förtätas och jag är medveten om att i det så ingår det också att behöva acceptera att området 
kring där man själv bor kan påverkas. Det är helt rimligt. 
När jag läser startpromemorian märkt med diarienr 2015-15660 så är gillar jag i huvudsak vad jag ser. Dock har jag två farhågor: 
1) Förändrade biltrafikflöden inom Enskedefältet. Man nämner att man vill förlänga Pommerska vägen och Livlandsgatan in i det nya området och det i sig 
låter helt rimligt men man bör vara tydligare men hur man tänker kring biltrafiken. Min absoluta övertygelse är att inga bilar  ska under några 
omständigheter kunna använda dessa gator för att transportera sig mellan de två områdena. Enskedefältet med dess trånga gator, lekande barn och hus 
och trädgårdar i direkt anslutning till vägarna är inte lämpat för biltrafik annat än för de boende. Som husägare i området är jag väl bekant med det faktum 
att det bullrar och vibrerar i huset varje gång en enkel personbil kör förbi på gatan utanför. Jag tror att den här uppfattningen delas av 
stadsbyggnadskontoret men här behövs ett förtydligande från er sida. 
 
2) Hög bebyggelse i anslutning till Enskedefältet. Den del av småhusområdet som ligger i direkt anslutning till det nya området kommer få kraftigt sänkt 
boendekvalitet om den nya bebyggelsen blir för hög. I de bilder som visas i startpromemorian så ser bebyggelsen inte så hög ut men min oro grundar sig i 
att man avser att klämma in så mycket som 600 lägenheter på så liten yta. Det har jag svårt att se är möjligt utan att bygga väldigt högt. Återigen här krävs 
tydligare besked kring bebyggelsens höjd. 
 
Med det sagt så vill jag säga att förslaget ser intressant och spännande ut och jag kommer att följa det fortsatt med stort intresse! 
Mvh 
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Mina synpunkter berör det planerade bygget mellan Enskedefältet och Årsta industriområde, diarienummer 2015-15660.  
 
Jag motsätter mig mot att det planeras att bygga 30-meter höga byggnader i anslutning till vårt område som kommunen själv håller så hårt på att bevara 
som den är med liknande småhus. Vårt område är idag en ganska unik idyll som kommer att förstöras av stora höghus och ett stort nytt bostadsområde.  
 
Vänligen återgå till tidigare planer om färre boende och mindre byggnader.  
 
Att öppna upp fler vägar in till Enskedefältet kommer generera i mer trafik i området och vi är  ganska säkra på att vårt område kommer användas som 
genvägar bort mot Stureby.  

1302 2017-01-10 Man 66+ 

Hela Stockholmsområdet borde skrota nuvarande kommungränser och i stället skapa 5 Stockholmsdelar. En City, en norr, söder , öster och väster. 
Nuvarande uppdelning ger inte varje kommun total kontroll över vad som ska ske inm den egna kommunen, När jag ser Stockholm kommuns gränser 
förstår jag varför T-banan hela tiden koncentrerar sig på in och ut ur city. I översiktsplanen finns dessutom knutpunkter som inte binds samman beroende 
på avbrott i kommungränserna. Vidare har Stockholms södra delar utarmats på arbetsplatser. Ericsson, Telia och Vatterfall har flyttat till norr för att komma 
nära flygplatserna Bromma och Arlanda. Om Stockholm ska kunna utvecklas bör man ta MER hänsyn till en ABC stad där Arbete, Bostad och Centrum finns i 
närheten och inte som i dag Bostäder på söder och arbete i norr. Nuvarande utveckling skapar trafikproblem. När jag körde en utländsk kund i min taxi från 
Solna, sa han "det var endast i Stockholm han sett att man åkte till city efter arbetet". Jag rättade då till honom och upplyste om att i Stockholm finns 
jobben i norr och bostäderna i söder. Att då bygga förbifarten i stället för att jobba för en mer ABC-stad är inte klimatsmart. 
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Om Sthlm ska växa och förtätas behöver vi komma bort från bilnormen. P-platser ska inte krävas vid nybyggnation. Ta bort p-platser längs gator i 
innerstaden, bygg inga fler vägar.  Istället behövs en utbyggd och effektiv kollektivtrafik 
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Tunnelbanelinjen som är tänkt att gå från Hagsätra till Nacka är galenskap rent ut sagt, vet inte om ni har möjlighet att göra något åt den men hur ser ni på 
att folk ska trängas i hissar 90 meter under jord efter ett Derby på Tele2-arena? Jag vill inte hamna i samma hiss som ett hetsat huligangäng för att jag råkar 
passera den vägen efter en match. Förstår inte alls hur det är tänkt ur säkerhetsaspekt vid både bråk och brand? Vidare skärmar ni av alla oss boende längs 
Hagsätralinjen från möjligheterna att snabbt ta oss till och från Skanstull och Slussen med kommunala transportmedel, bilkörningen lär ju knappast minska 
med dessa planerna. Jag vill inte ens åka någonting någonsin som befinner sig 90 meter under marken och vet att många känner som jag i den frågan. Som 
kvinna känner man sig oerhört utsatt bara av att vara kvinna, att sedan hamna ensam i en hiss som tar flera minuter med någon man uppfattar som 
obehaglig, det vill jag inte ens tänka på.  Det är inte klimatsmart när folk kommer att välja bilen för att känna sig trygga!!! 
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Jag hoppas att staden ser till att ta klimat och miljöanpassningar på allvar, både för att driva fram ett större fokus på hållbara städer och för att det om ett 
par år, när klimatförändringarna blir allt tydligare, kommer att ha gett Stockholm ett enormt försprång. Framförallt hoppas jag på en stad som är anpassad 
främst efter cyklister och kollektivtrafik, inte planerad efter biltrafik. Bort med parkeringsplatser inne i staden, öka grönutrymmen där stadsbor kan bidra till 
livsmedelsförsörjningen och en renare luft. Skapa trygga cykelvägar som får företräde framför bilvägar. Satsa på stadsutveckling även i förorterna, så att 
inte alla måste ta sig in till city var dag för att jobba, handla och uppleva kulturella evenemang. Det hoppas jag på! 

1306 2017-01-10 Kvinna 66+ 

Är motståndare till bygget av Nobelhuset men om bygget ändå genomförs föreslår jag att men behåller tullhuset och och använder det som en vacker entré 
till Nobelhuset. 
Bygg inte i stadens parker, fler invånare kräver fler rekreationsytor. 
Varför utökas kontorsytorna i innerstaden när det är bostäder som behövs? Fler kontor genererar ännu mer trafik in till city. 
Om staden äger marken varför då inte sätta press på byggherrarna att t.ex 50% ska vara bostäder. 
Låt inte företagen bestämma hur staden ska se ut, de har bara kortsiktiga behov. Var rädd om gamla hus, det är de som ger staden karaktär. 
Ingen turist kommer hit för att se ett hus i glas och stål! 

1307 2017-01-10 Kvinna 46-65 

Jag tycker att man skall välja områden där det inte växer någon skog. Ni medverkar till klimatuppvärmningen med att hugga ner skogspartier för att ge plats 
åt hus. Dessutom behövs all skog som finns idag, för att göra Stockholm till en fridfull plats.  
 
Bygg på områden som är plana och där det inte finns något att förstöra. T.ex fält, industriområden, gör vägar till stadsgator och bygg bostäder utefter 
gatan. Plantera gärna mycket träd utefter gatan.  
 
I många områden skulle kringboende bli glada om platsen blev mer tilltalande. 
Låt skogarna vara. Både för människors trivsel och för de vilda djuren. En stad som inte kan ge plats åt hjortar, harar o.d. är inte en bra stad. 
 
Jag bor i en förort sedan barndomen. Det är fina platser att bo i om de inte förtätas och rensas på alla träd. Låt oss som varit stockholmare i hela våra liv få 
behålla en stad som går att trivas i. 
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Förslag 1. Plantera nyttoväxter 
Jag föreslår att man inom kommunen vid plantering av växter prioriterar plantering av nyttoväxter såsom fruktträd, bärbuskar, kryddväxter, rotfrukter, 
grönsaker m.m.  Jag föreslår även att man även planterar växter som bin och humlor gynnas av, som pollinerar växter.  
 
Det finns många positiva aspekter med att plantera nyttoväxter inom kommunen: För miljö, djur och för invånarna i kommunen: Vi behöver nyttoväxter för 
pollinerande insekter vilka gynnar den biologiska mångfalden. Många insektsarter har stor betydelse för jordbruket, exempelvis som pollinerare av grödor 
samt  arter som kontrollerar skadeinsekter. Det är exempel på vad vi 
 
kallar ekosystemtjänster. Många forskare menar att tillgången till ekosystemtjänster kommer att få ökad betydelse i den anpassning av jordbruket som i 
framtiden behöver ske för att möta nya utmaningar, som klimatförändringarna. 
 
Det är även viktigt med lokalproducerat ur miljöhänsyn, och vi behöver mer giftfri odling då konstgödsel kommer att ta slut. Dessutom så kommer vi ur ett 
globalt perspektiv behöva mer mat i världen och ett ökat intag av frukt och grönsaker kan minska sjukvårdskostnader. Samvaro, ansvarstagande och 
utomhusvistelse i dagsljus och frisk luft är andra faktorer som stärker folkhälsan. Slutligen blir det fler naturliga grönområden inom kommunen. 
 
“Vi ser att stadsodling skapar ett ekologiskt lärande där människor, förutom att odla, lär sig om naturens ekosystemtjänster, vikten av biologisk mångfald, 
om staden och om politik. Det gör att folk bryr sig mer om miljöfrågor, vilket är viktigt för hela planeten. Dessutom kan det skapa större förståelse för de 
obekväma miljöpolitiska beslut som måste fattas.” (Se källa 1) 
 
Länkar med mer information:  
1. http://www.svd.se/i-framtiden-maste-vi-odla-i-staderna 
2. Malmö kommun:http://malmo.se/Kultur--fritid/Idrott--fritid/Natur--friluftsliv/Stadsodling.html 
3. http://www.takepart.com/article/2014/07/09/public-fruit-trees 
MVH  
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Förslag 2. Hundlekplats 
Jag föreslår att man skapar fler hundlekplatser inom Stockholms stads kommun och gärna då på en plats som är möjligt för många att nå genom att 
promenera dit från sin bostad. 
Jag föreslår dessutom att man utrustar hundlekplatsen med stängsel runt om lekplatsen och med en stolpe med hundbajspåsar samt en stor tunna som 
kommunen sköter tömningen av.  
 
För många hundar och deras ägare vore det en fantastisk fin möjlighet om man inom Stockholms stad kan avsätta fler områden för en hundlekplats relativt 
centralt så att ägarna kan promenera dit med sina hundar. Likväl som kommunen avsätter områden för t ex idrott, rekreation och parker är det rimligt att 
kommunen avsätter ett område för rekreation och kanske även träning av hundar. 
 
Det är idag inte alltid tillåtet eller uppskattat att hundar får springa lösa, även om de är under uppsikt av deras ägare. I synnerhet gäller detta tätorten och 
centrum. Därför vore det bra om kommunen kan avsätta plats för och stängsla fler hundlekplatser. Observera att det är en stor och genomtänkt utformad 
hundlekplats som ska tillfredställa hundens behov av spring och lek som förslaget avser.  
 
Det finns många familjer inom kommunen som har en hund som familjemedlem. Den fyrbenta familjemedlemmen betyder mycket för familjens 
välbefinnande och det är rimligt att hunden får en möjlighet att leka och springa utan koppel i en skyddad miljö.  
 
Mer information och källor 
Täby kommun är en av flera kommuner som har anordnat en hundlekplats och den beskrivs i nedanstående länkar: 
http://www.taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Nyheter/Hundlekplatsen-fardigstalld/ 
http://www.taby.se/Uppleva-och-gora/Idrott-parker-och-friluftsliv-/Hund-i-Taby/ 
MVH  
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Förslag 3. Bygg endast eller i första hand på redan exploaterad mark och behåll grönområden i tätorterna 
Jag vill med detta medborgarförslag föreslå att man inom Stockholms stad  av miljöhänsyn vid nybyggnation i första hand bygger på redan exploaterad 
mark. 
 
Det är värdefullt av miljöhänsyn och för vår hälsa att vi i städerna behåller grönområden som ger vila, rekreation och som även hjälper till att rena luften 
från avgaser och liknande.  
 
I samband med att vi nu behöver fler bostäder så vill jag peka på att vi har många ytor inom Stockholms stad som redan är exploaterade och som nu kan 
lämpa sig väldigt bra för att “återvinna”. Det finns många exempel på detta i Sverige numera varav t ex Hammarby Sjöstad och det nedan nämnda 
Hjorthagen i Stockholm är intressanta att titta på. Det finns även mindre kommuner som har gjort ett bra arbete med att forma om lite trista exploaterade 
områden till fina, praktiska och trivsamma bostadsområden. Läs mer om Hjorthagen: http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/norra-djurgardsstaden/Flytta-
hit/Hjorthagen/Norra-2/  
 
Om vi återvinner exploaterade områden så vinner vi många saker: 
Vi kan behålla grönområden som vi annars kommer att bebygga 
Vi slipper ha exploaterade och kanske lite nedgångna områden som vi istället nu kan bebygga 
Kanske kan vi också behålla och använda infrastruktur som redan finns kring och i exploaterade områden. 
Det finns säkert många fler saker vi vinner om vi återvinner exploaterade områden beroende på vilka områden vi väljer att återvinna och beroende på 
områdets egenkaraktär 
 
Nedan har jag skrivit lite mer om några av vinsterna och med källor om man vill läsa mer. 
Ett bättre djurliv, ökad biologisk mångfald och för en bättre stadsluft:  
I hotet av klimatförändringarna är det nödvändigt att vi ändrar på vårt levnadssätt vad gäller exploatering av mark. Stadsträden utgör oerhört viktiga 
byggstenar i skapandet av en hållbar stadsstruktur. Träden har många viktiga egenskaper,  bland annat genom att gynna djurlivet, så man minskar risken att 
arter isoleras och dör.  
 
Genom att välja träd utmed trafikerade gator som har god tolerans mot luftföroreningar, stoftsamlande förmåga och/eller som tar upp mycket koldioxid, 
kan man använda trädens goda egenskaper vid nyplanteringar och skapa en bättre luft i staden till fördel för invånarnas hälsa.  
Källa:SLU:  http://stud.epsilon.slu.se/838/1/johnander_v_100209.pdf (s101) 
 
Bättre luft i staden ger bättre hälsa för invånarna:  
Flera tusen människor dör en för tidig död i Sverige på grund av olika partiklar. För att minska partikelkoncentrationerna behöver utsläppskällorna minska 
drastiskt.(...) En teoretisk fallstudie i rapporten visar att partikelkoncentrationerna kan minska med uppåt 25% genom ett stort buskage av växter. 
Källa: SLU: http://stud.epsilon.slu.se/2534/1/johnson_h_110502.pdf (s 4) 
 
Kommunen kan söka bidrag för saneringskostnader 
Regeringen har, i syfte att stödja sanering av mark i anslutning till bostadsbygge, avsatt 300 miljoner kronor för 2016 och 2017, samt 200 miljoner kronor 
per år från år 2018 och framåt. 
Källa: Naturvårdsverket: http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Efterbehandling-infor-bostadsbebyggelse/ 
MVH  
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Förslag 4. Bin och bikupor 
Jag föreslår att man inom Stockholms stad på olika sätt stöttar bisamhällen och eventuellt biodlare så att bin gynnas och att kommunen på detta sätt 
stödjer bin, pollinerare och växtlighet. 
Bakgrund 
Alltmer har det blivit så att bin och en del andra pollinerare har fått svårt att överleva. Det beror delvis på olika bekämpningsmedel men också delvis på att 
bina har svårt att finna föda över en hel säsong. 
Det har sedan en tid tillbaka uppmärksammats att bin och andra polinerare har svårt att klara sig i det moderna samhället och jordbruket. Redan på ganska 
kort sikt kan det innebära att både enstaka eller hela områden av bisamhällen slås ut och upphör att existera. 
Än värre är det att hela raser/varianter av bin försvinner. 
Det är enormt allvarligt eftersom dessa djur dels har rätt att existera för sin egen skull men också för att de levererar mycket stora värden till oss människor 
när de polinerar våra växter; träd, odlade blommor, bärbuskar och andra nyttoväxter samt naturligtvis även växter som inte bara är till omedelbar synlig 
nytta för människan. 
Det innebär att bin och andra polinerare utför ett arbete som vi människor tjänar mycket stora pengar på och utan vars arbete vi människor inte kan få 
tillräckligt med föda. Det är helt enkelt inte möjligt för oss människor att leva i en värld utan tillräckligt många bin och polinerare. Det är därför livsviktigt att 
rädda dessa bin och bevara dem.  
Mer information och källor 
Sveriges Biodlares Riksförbund har en relativt kortfattad beskrivning på sin hemsida om hur man kan ha biodling i tätort som är väl värd att läsa. 
Källa: Sveriges Biodlares Riksförbund 
http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/32/1/ 
Förslag 
Utifrån ovanstående beskrivning av bakgrund samt källhänvisning m m vill jag föreslå följande: 
Jag föreslår att: 
Man inom Stockholms stad låter parkförvaltningen eller motsvarande se över och vid behov komplettera växtlighet så att bin och andra polinerare kan finna 
föda under hela säsongen.  
Att man inom Stockholms stad utvärderar arbetet varje år under de närmsta tre åren. Utvärderingen kan och får gärna ske i samarbete med biodlare, 
fältbiologor och/eller andra intresserade grupper inom civilsamhället. 
MVH  

G
od

kä
nt

 d
ok

um
en

t -
 A

ne
tte

 S
ch

ei
be

 L
or

en
tz

i, 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r,
 2

01
7-

06
-0

2,
 D

nr
 2

01
5-

10
14

3



1313 2017-01-10 Kvinna 26-45 

Förslag 5. Fler återvinningsstationer för hushålls-avfall samt inlämningsstationer för farligt avfall ska finnas i tillgängliga utrymmen i närmiljön. 
Jag föreslår att Stockholms stad ska: 
se till att det finns fler och lätt tillgängliga återvinningssationer för hushållsavfall, inklusive textilier och el-artiklar.  
 öka antalet inlämningsstationer för farligt avfall som ska finnas i tillgängliga i närmiljön inom kommunen. 
 informera tydligare inom kommunen om invånarnas skyldigheter och nödvändighet vad gäller avfallshantering. 
Bakgrund 
För miljöns skull är det viktigt att vi har en effektiv avfallshantering. Genom att utnyttja resurserna i hushållens avfall bättre kan vi minska en negativ 
miljöpåverkan. 
Farligt avfall innehåller eller består av ämnen som har farliga egenskaper. Det är således mycket viktigt att sådant avfall hanteras på rätt sätt. 
Avfallshantering: 
En effektiv avfallshantering är nödvändig för att skona vår miljö. Det finns scenarioberäkningar som visar att avfallsmängderna i Sverige kan fördubblas till 
år 2030 om inga åtgärder vidtas för att vända trenden. Att vi arbetar för en resurseffektiv material- och avfallshantering som är fri från farliga ämnen, är 
viktigt för att vi ska ha en chans att nå det övergripande målet för miljöpolitiken i Sverige. 
Källa: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6502-7.pdf?pid=3811 (s 14) 
Hushållens avfall ökade dramatiskt i mängd under 1900-talet. Återanvändning är därför viktigt, eftersom om produkter stannar längre i 
”konsumtionssfären” genereras mindre avfall. 
Inom kategorin “hushållens avfall” finns flera av de avfallsströmmar som under sin livscykel ger upphov till störst klimatpåverkan. Exempel är el- och 
textilavfall. 
Källa: Naturvårdsverket: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6502-7.pdf?pid=3811 (s 64) 
 
Farligt avfall: 
Den totala mängden farligt avfall som uppkom under 2012, var 2 800 000 ton. 400 000 ton kom från hushållen (Källa: Naturvårdsverket: “Avfall i Sverige 
2012”, Rapport 6619). 
Man brukar klassificera farligt avfall med vad som är uttjänta rester av kemikalier med farlighetsmärkning. Farlighetsmärkningen kan exempelvis bestå av 
en farosymbol på förpackningen eller annan farlighetsinformation som visar att kemikalien tillhör faroklassen ”miljöfarlig”. 
Källa: Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Klassificering-av-farligt-avfall-/  
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/ 
Läs mer: Klassificering av farligt avfall: 
Källa: Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Klassificering-av-farligt-avfall-/ 
 
Om vi minskar mängden hushållsavfall med bara fem procent skulle utsläppen av växthusgaser minska med motsvarande 300 000 ton koldioxid per år. 
Källa: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6502-7.pdf?pid=3811 (s 14) 
Referenser till andra kommuner eller länder 
 
Ett gott exempel 
Kretsloppsparken Alelyckan i göteborg. På Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg samlas funktioner för återvinning, återanvändning och avfallssortering på 
en och samma plats. 
 
Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg förebygger 360 ton avfall om året genom att produkter återanvänds istället för att slängas. Om samtliga 
återvinningscentraler i landet skulle göras om till kretsloppsparker liknande Alelyckan skulle 80 000 ton avfall förebyggas genom återanvändning. Om dessa 
produkter återanvändes skulle det ge en minskning 
 
av utsläppen av växthusgaser motsvarande 300 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Det motsvarar 100 000 bilar som kör 1 500 mil vardera. 
 
Källa: Naturvårdsverket: 
 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6502-7.pdf?pid=3811 (s. 67) 
MVH  
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Jag tycker inte förtätningen är till godo för Stockholmaren. Av flera skäl, infrastrukturen hänger inte med vars sig för bil eller kollektivtrafiken, det som 
byggs tränger ut sportanläggningar, arbetsplatser och natur. 
 
Stockholm borde inte bygga mer utan det borde byggas nya städer runt mälaren istället. Tyvärr har fokus en miljon invånare i kommunen blivit ett ledmärke 
som de nuvarande invånarna inte sagt ja till.   

1315 2017-01-10 Man 26-45 

Förtäta inte Ringvägen på Södermalm med byggnader. Utveckla den istället till ett levande gångstråk med utökad plats för gående, cyklister samt ge 
utrymme för uteserveringar och sittområden. Detta anknyter till temat Promenadstaden på ett mer tydligt sätt och skulle kunna erbjuda både boende och 
turister ett grönskande promenadstråk hela vägen från Gamla stan till Skanstull/Hornstull. 

1317 2017-01-10 Man 0-17 

Det absolut viktigaste är integrationsfrågan. Sverige blir mer och mer segregerat eftersom våra politiker verkar vara helt inkompetenta när det gäller 
invandring. Man har kört med "alla ska in", men nu när till och med vänstern fattar att det inte är så simpelt vet ingen vad man ska göra. Och ingen vågar 
säga något om dem problem som finns med invandring och segregation eftersom man då av PK-vänstern blir utpekad som rasist och SD'are. De som sitter 
vid makten just nu kommer ha mycket att behöva svara för när terrordåden börjar här i Sverige om några år. Desto längre segregationen pågår, desto mer 
intensiv blir missnöjet hos de utsatta. Resultatet blir alltid våld.  

1318 2017-01-10 Kvinna 66+ 

Hej,  
 
Jag är ordförande i en bostadsrättsförening i Gröndal och vill härmed lämna våra kommentarer till Stockholms stads förslag till uppdaterad översiktsplan 
och då särskilt vad avser ytterligare förtätning av Gröndal – en av Stockholms mest älskade lungor och industrihistoriskt intressanta platser.  
 Gröndal har många pärlor att värna om både för oss som bor på denna plats, och för alla de närboende som under sin fritid kommer hit för naturen och 
lugnets skull.  
Som boende på Fregattvägen vill vi härmed komma med våra förslag på var det skulle kunna vara lämpligt att bygga i just vårt närområde. Samtidigt vill vi 
lyfta fram några platser som vi värnar och hoppas att få behålla orörda.  
I grunden är vi kritiska till ytterligare förtätning av Gröndal med sin fantastiska natur och möjlighet till rekreation, bara ett stenkast från staden. Vi vill ändå 
peka ut ett antal platser för eventuellt nybyggande och några platser som vi värnar extra om och hoppas att få behålla orörda. 
1. För ett tiotal år sedan revs ett av husen på Skonertvägen intill Essingeleden. Här skulle ett nytt flerfamiljshus kunna uppföras.  
 2. Längs med Fregattbacken – alltså första sträckan av Fregattvägen från Gröndal sett, innan Essingeleden. Här skulle ett eller flera nya flerfamiljshus kunna 
uppföras mellan förskolan och Essingeleden. 
 3. I skogspartiet, mellan husen i höjd med Fregattvägen 50 och sluttningen mot Gröndalsvägen.  
4. För ett antal år sedan byggdes en ny hyresfastighet på Fregattvägen 40. Parallellt med detta, skulle det vara tänkbart att uppföra ytterligare en fastighet.  
 
Platser som vi vill behålla orörda 
1 Vi vill i princip få behålla all den gröna skogsmark som finns runt husen längst uppe på Fregattvägen och hela berget eftersom det bidrar till en god miljö, 
och till ganska stor del skärmar av bullret från Essingeleden. Det är många människor som rör sig i området och promenerar ner mot Mörtviken och 
Vinterviken. 
 2. Bergsplatån framför Fregattvägen 87-91 (bortom vändplanen) – som sedan slutet på 1940-talet varit en av traktens mest populära och välkända 
utsiktsplatser över Ekensbergs varv och Mälaren.  
3. Bergsplatån framför Fregattvägen 75-85 i riktning mot Vinterviken. Är sedan många år en populär plats både för områdets barn, odlingar, fikakorgar och 
soldyrkare.  
4. Mullängen med hela det angränsande skogsområde. Ett välbesökt friluftsområde för både vuxna och barn i Gröndal. Fungerar idag som en naturlig 
förlängning av Vintervikens strövområden.  
4. Mörtvikskroken. Skogsområdet med dess lummiga ekar kring Ekensbergs Båtklubb och Nobels arbetarbostäder, samt sträckningen mot Vinterviken.   
* Fregattvägens hus är inte lika kända som Gröndals terrass-, punkt och stjärnhus. Men är lika kulturhistoriskt intressanta. I början av gatan ligger några av 
stadens första barnrikehus och längst upp på gatan – Stockholms första prefabricerade flerfamiljshus. 
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Det är märkligt att en stad som Stockholm inte är tydligare än den nu framlagda översiktsplanen gentemot sina invånare, tjänstemän, medarbetare, 
företagare - både exploatörer, innovatörer och brukare. Förslaget till översiktsplan är en vision inte ett styrdokument, vilket blir patetiskt om man vill 
strukturera staden för framtiden. Som ÖP nu är presenterad är "adhoc", "högst röst vinner" och "jag kom först" som råder. Det jag som invånare förväntar 
mig är att det ska finnas en översiktsplan med regler och styrdokument som alla som ska bygga bostäder, lokaler, skolor, förskolor etc ska förhålla sig till, att 
Stockholms landskap och karaktär syns, att årsringar är tydliga och att staden faktiskt tar ansvar för strukturen i alla områden/stadsdelar, både de 
ekonomiskt starka, men särskilt i de svagare ekonomiska sådana.  Staden måste våga ta ansvar och vägleda! 

1320 2017-01-10 Kvinna 66+ 

Skickar här en sammanfattning av Enskedefältets trädgårdsförenings yttrande, diarienr 2015-15660, som jag till fullo stöder.  
 
Summerade synpunkter, krav och förslag från Enskedefältets trädgårdsstadsförening 
1. Ett oeftergivligt krav är att Enskedefältets karaktär skall bibehållas i sin nuvarande form. Granhäcken är därvid en naturlig avgränsning till planerat 
nybyggnadsområde och skall behållas. Inga gator från Enskedefältet skall dras in det nyplanerade området. 
2. Det nyplanerade området skall anpassas i storlek efter kraven i punkt 1. Nuvarande förslag om ca 600 + 35 bostäder från tidigare ca 300 + 20 är alltför 
högt. Huskropparnas höjd maximeras till fem våningar. 
3. Planområdet bör som helhet dras nordväst mot industriområdessidan. 
4. Infarter till det nya området måste dras från Sockenvägensidan, förslagsvis i höjd med Rackethallen och från Lidl-området. 
5. Parkeringsplatser för de nyinflyttade invid Bägersta Byväg måste anordnas inom det nya planområdet och inte på Enskedefältet där speciellt Bägersta 
Byväg redan nu är överbelastad. 
6. Sockenvägen kan med fördel flyttas mot industriområdet. I sammanhanget kan påminnas att här låg tidigare ett industrispår. 
7. Alla byggnadstransporter skall ske från Sockenvägssidan. 
8. En miljökartläggning t ex av grundvattennivån måste genomföras inför exploateringen och alla skador (typ sättningsskador vid tunga transporter) till följd 
av byggnationen till fullo och löpande åtgärdas av staden/exploatören. 

1322 2017-01-10 Kvinna 66+ 

Stockholms city kan inte förtätas mer, inte heller på höjden. Staden kan lämpligen växa söderut och norrut i första hand. Kanske det inte ens är lämpligt att 
just Stockholm växer utan att andra städer/kommuner istället växer in mot Stockholm. 

1323 2017-01-10 Kvinna 26-45 

Bygg gärna tätt och högt (stadsmiljö) vid utpekade centrum men att försöka klämma in byggrätter på varenda yta i närheten av uppväxta villaområden och 
grönområden tror jag inte blir långsiktigt bra. Variationen är viktig!  

1324 2017-01-10 Annat 
Vill ej 
uppge 

Fram till 2030 ska 130 000 lyor byggas säger ni. Hur många har byggts sedan målet sattes och hur många kvarstår därmed att byggas? För målet sattes inte 
2016/2017 utan för ett antal år sedan.  

1325 2017-01-10 Kvinna 46-65 

Hej, 
Jag bor i Nälsta, nära Vinstavägen, i Vällingby och jag såg att man vill bygga hus på Nälstastråket. 
Det skulle vara väldigt tråkigt om man börjar bygga på vårat enda grönområde vi har kvar. 
Det är så vackert och rofyllt där, och det är många som utnyttjar området för rekreation. 
Det är redan väldigt bebyggt med vägar och hus överallt i Nälsta. 
Vi behöver våran gröna lunga. 
Och börjar man bygga så kommer man att fortsätta att bygga, och grönområdet kommer att minska mer och mer. 
Jag förstår att man behöver bygga bostäder men vi behöver också våra grönområden för att må bra. 
 
Jag bor i en förort för jag vill bo nära grönområden.   

1326 2017-01-10 Kvinna 26-45 

Det är en stor sorg att se att man satsar på en tät storstad istället för att bevara den natur som finns. En tät stad utan naturliga grönytor ger inte våra barn 
en sund uppväxt med lek och rörelse i sin närmiljö. Vuxna går på gym istället för att ta en promenad. Det allvarliga hälsoproblemet med stillasittande barn 
och vuxna framför skärmar är redan nu ett faktum och är vår tids största folksjukdom. Låt våra barn få växa upp till friska människor, bevara grönytorna!  

1328 2017-01-10 Kvinna 46-65 

I am very disappointed by the way Stockholm is growing. I have been living in Stockholm for more than 10 years now and I realized that the urban planning 
has become worse and worse over the years.  
 
I am closely following the Stockholm politics and I talked and met several politicians personally.  
At first, I thought that the city had many problems (e.g. lack of accommodations, segregation, unemployment, or social problems in the suburbs) because of 
the short-sighted and provincial mindset of the Alliansen’s government in Stockholm and in Sweden. Sten Nordin has the main fault of having given away 
the urban planning of Stockholm to incompetent  people such as the Stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal and Regina Kevius. Joakim Larsson 
(Exploateringsborgarrådet) and Regina Kevius were a pest for the city: bad planning, green areas disappearance, football pitches replaced by luxiurious 
bostadsrätt, etc. The colossal building scandal of Nya Karolinska is their legacy. Unfortunately they are still around as politicians playing havoc on this poor 
city.  
 
Sadly, things have not improved with the red-green coalition. I voted for them and certainly I will reconsider my vote in the next elections. The green party 
is just inexistent, they are politically a null, a pure vacuum. The social democrats compete with Alliansen in short-sightedness and they try to rule out 
citizens’ opinions and contributions from the democratic scenario. The Vänster is lost and cannot do anything against the power the its allies. Roger Morget 
(current Stadsbyggnadsborgarrådet) is not only incompetent, he is also misinformed and misleading. One I hear him talk, I always think that he does not 
know what is talking about. Often data and info he utters are incorrect. He continuously boasts about the number of accommodations and he does not care 
how he builds and where he builds. The Nobel project will be another huge flop, just like the Nya Karolinska and a huge waste of political time, when there 
are so many more important and urgent problems to solve. Just move this Nobel building away from the city center, and possibly resign from your position, 
Roger Morget. 
 
Both Alliansen and Röd-Gröna were and are without any vision for the urban future of Stockholm: no innovation, no forward-looking thinking: only concrete 
everywhere.  
The idea of promedadstad is laughable and shows a very provincial view of urban organization: it reminds me the American dream of the 50, while we are 
in 2017.  
 
Förtätning in a city like Stockholm shows that politicians are not only blind but also ignorant. We are not talking about Los Angeles or similar cities where 
the urban area is sprawled for thousand miles. We are talking about a city, Stockholm, whose major beauty is the small greens interspersing the buildings to 
foster social life and healthy children. Now all this will disappear because of the a few short-sighted and narrow-minded politicians guided by ruthless 
managers. Very frankly, Pelle Björklund (VD, Svenska Bostäder och Stadsholmen) during a meeting said that he does not care about urban planning, he does 
not care about cost, or the future, he just want to build and make profit wherever and whenever politicians let him build. He borrows money from the 
municipality to fill up Stockholm with concrete. Does not matter whether it is bostadsrätt or hyresrätt. It will be concrete everywhere: that’s the political 
fashion right now. I am very ashamed that I supported the Stockholm green party for a while. I will certainly not support them any longer.  
 
Instead of förtätning the city and recreating the monster of metropolitan towns with millions of inhabitants, Stockholm should support the development of 
the whole region and of Sweden as whole. Sweden is dying, people are abandoning small towns to move to big cities and make the accommodation bubble 
larger and larger, and unemployment worse and worse. One solution is to encourage companies to decentralize their offices in the whole region and all 
over Sweden, thus reinvigorating the country’s economy and thus creating new jobs. 
 
In conclusion, the urban plan proposed for Stockholm is miserable, extremely expensive and ineffective. Two examples for all:  
1) Detaljplan för Hornsbruksgatan mm (Södermalm 3:21 mm) i stadsdelen Södermalm, Dp 2009-15437.  The proposal consists of five buildings and 37 small 
accomodations. This very modest will take 7 yeas and costs with a huge implementation cost.  
2) Plankan case is very emblematic of the inefficiency of the housing building in Stockholm. It is a case that has been going on for about 10 years. Svenska 
Bostäder is about to borrow 520 millions SEK from tax payers allegedly to build a monstrous 50-student-flats tower over the empty space of a subway 
tunnel over 20-meters-long. pillars. Why such a bad plan? Ask Susanne Stenfeldt, the uninspiring architect of such an architectonic monster.  Not 
surprisingly no bygglov has been granted yet for such a project, but SB is borrowing money from the municipality anyway. A possibly the 
kommunfullmäktige will agree on wasting this huge amount of money for a useless building.  
 
We know that all the synpunker we sent are ignored by the politicians and their managers, they will just make the tjänstmen laugh. <U+263A> 
Synpunkter seem to be more of a marketing strategy than a democratic prosess.  
Final recommendation: revise your plans. Stockholm does not deserve such rubbish.  
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Den tycker jag inte är bra. Vissa områden har idag en bra boendemiljö. Men nu tar ni inte hänsyn till det utan försöker trycka in bostäder på de fina 
grönområden som göra att miljön är så bra. Det verkar vara en förutsättning för att klara tillväxten i Stockholm.  Ni har inte råd att skapa ny områden - för 
där finns ingen infrastruktur som kommunikationer, vatten och avlopp. Utan det gäller att klämma ut så mycket som möjligt av den nuvarande stadskärnan.  
Förr eller senare får vi stå till svars för en sönderbyggd stad och människofientlig stad. Låt istället övriga landet få del av välståndet - där människor behövs 
för att få ha kvar skolor, butiker och skattekraft. Stockholm behöver inte roffa åt sej all skattekraft för att själv få tillväxt in till slutet ...... 

1330 2017-01-10 Man 26-45 

Bevara grönområdet timmerfallet för framtida alviksbor. Undvik flytt av spårvagn 12, låt den gå upp vid t-bane perrong samt överdäcka 
drottningholmsvägen. 

1331 2017-01-10 Kvinna 26-45 Mer hyreslägenheter nära tunnelbanan! Byggstopp för bostadsrätter! Värna om fina naturområden som till exempel Vinterviken.  

1332 2017-01-10 Man 46-65 

Bygg tät sammanhängande kvartersstad utan s.k. "gröna kilar" (bygg istället högkvalitativ anlagd park) med åtminstone den täthet som UN Habitat föreslår 
(minst 15 000 invånare per kvadratkilometer). Kvarteren bör vara indelade i flera fastigheter och vara helt slutna för att bättre skapa stråkbildning och ge 
ökad säkerhet för barn genom ett säkert ute rum där man bor. Husen bör läggas direkt mot gatan som i den traditionella stenstaden och hela 
bottenvåningen bör vara publika lokaler för olika verksamheter. Avskaffa helt parkeringsnormen, ev. parkeringsplatser om de bedöms behövas bör alltid 
ligga i garage under respektive fastighet. Omvandla alla motorvägar genom staden till stadsgator, eventuellt bygg över dessa med stadsgator och kvarter 
och behåll motorleden i tunnel. Börja omvandlingen av tunnelbanan till maglevtekniken, som är tystare och resurssnålare, med lägre underhåll och 
driftskostnader. Bygg ny tunnelbana, gärna en yttre tunnelbanering som knyter ihop de nya stadsutvecklingsområdena, som Skärholmen/Kungens Kurva 
med Flemingsberg, Farsta och Handen och Nacka samt Barkaby Sollentuna och Täby. Bygg kvartersstad för 500.000 boende från Hundudden till 
Bergshamrabron. Bygg en Österbro från Hundudden till Nacka, en förbindelse som bör kunna utnyttjas av gående, cyklande, spårvagn, bussar och biltrafik 
samt utgöra en vacker port mot Stockholm för ankommande med kryssningstrafik, färjor eller andra typer av båtar. Bygg så mycket skyskrapor som möjligt, 
speciellt i Värtan och i Slakthusområdet samt Årstafältet. Bygg en ny gång/cykel/spårvagn och bilbro från Årstaskogen till Södermalm ungefär i höjd med 
Södersjukhusets södra del. Bebygg Årstaskogen som trappavsatser ned mot vattnet, med hög täthet. Bygg innerstad i Skärholmen genom att knyta ihop 
Vårberg/Vårby Gård/Skärholmen med kvartersstad av innerstadstäthet för 20-30.000 nya boende. Satsa på lokaler för klubbliv och på små scener för band 
under utveckling. Gör om Skeppsbron till en Kungsträdgårdsliknande park. Gör Strandvägskajen till ett nöjesstråk, med restaurangpaviljoner, bryggor och 
klubblokaler, flytta bensinstationen och snygga till stråket från Nybroplan till Djurgårdsbron. Bygg ett nytt mediacentrum där radio tv och filmarkiven är 
tillgängliga för allmänheten och radio/tv och filmhusen samlas under ett tak, kanske i Skärholmen, Årstafältet, Järvafältet, eller Liljeholmen. Flytta 
Stadsbiblioteket från Sveavägen och låt Medelhavsmuseet ta över lokalerna. Bygg ett nytt stort stadsbibliotek/kulturcentrum på Gullmarsplan (ovanpå T-
banestationen) eller på överdäckningen av centralen, direkt ovanpå spårstationen. 

1334 2017-01-10 Man 46-65 

- Planerna för byggande och trafik MÅSTE omfatta kranskommunerna, dvs hela storstadsområdet. Nya bostäder i tex Lidingö påverkar inte minst trafiken. 
 
- Planerna på byggande av Årstafältet är sorgligt. Jag kan förstå och tycka det är ok med förtätning i Å 

1336 2017-01-10 Man 
Vill ej 
uppge 

Med anledning av "ny översiktsplan", har Enskedefältets trädgårstadsförening, informerat om nybyggnad på Bägersta byväg. 
 
Skulle vilja uppmana till läsning av artikel " Stadsbyggnad" i DN-Stockholm, sidan fyra, den 9/1-17  "Grannarna segrade-villaområdet bevaras". Ett stycke i 
texten behandlar byggnadslovsärenden som verkar ha speciell snabbväg till godkännande om det är byggbolag som vill bygga, oavsett vad, medans enskilda 
personer, inte utan en hel del krånglig och onödig plus dyr byråkrati kan få ett bygglov. Skapa inte konflikt med vanliga invånare. 

1337 2017-01-10 Kvinna 26-45 

Målen för stadsbyggandet som tas upp är bra. Särskilt bra är målen om en sammanhängande stad och god offentlig miljö. Dessa måste värnas i förhållande 
till målet om en växande stad, redan i början av stadsutvecklingsprojekt. I synnerhet är tillgången till gröna områden viktig att inte prioritera bort. Redan nu 
märks ett enormt tryck av vid strandpromenader, parker, friluftsområden. Stockholmare uppskattar att vara ute i naturen.  
 
En sammanhållen och sammanhängande stad behöver inte vara en tät stad, i vart fall inte överallt. Nybyggda områden som Hammarby sjöstad, 
Liljeholmskajen känns betydligt tätare än stora delar av innerstan.  
 
Vad gäller Södermalm: vad menas med förslaget att göra Ringvägen till en "stadsgata"? Hur skulle det skilja sig från den blandade bebyggelse som finns på 
Ringvägen idag?  

1338 2017-01-10 Man 46-65 

Diarienr 2015-15660, Byggnation vid Bägersta Byväg. 
 
Innan byggnation startar ska en geologisk undersökning genomföras av alla fastigheter på Enskedefältet. Vid nybyggnation av grunder  kommer 
grundvattennivån att påverkas, troligtvis sänkas, det kommer att inverka på stabiliteten av befintliga fastigheter.  
 
Vi kan reda idag se förändringar av fastighetens grundkonstruktion efter att nya ledningar för vatten och avlopp genomfördes sommaren 2015. Rörgravens 
material är ersatt med grus och singel istället för lera.  
 
Husets grund måste därför absolut pålas om ytterligare påverkan av grundvattnet sker när det skall byggas enligt Dnr 2015-15660.  
Boende på Livlandsgatan 

1339 2017-01-10 Kvinna 46-65 

Synpunkter på diarienummer 2015-15660 
Med anledning av exploateringen och bebyggelse av Enskedefältet så vill jag lämna mina synpunkter samt ställa några frågor som jag inte lyckats hitta svar 
på. 
Initialt så gällde det ca 300 bostäder och 20 radhus. I den senaste informationen gäller förslaget helt plötsligt 600 lägenheter och 35 radhus. Hur kommer 
det sig att man fördubblat antalet bostäder? Var finns information om detta?  
Varför har samrådet som skulle ske nu på våren 2017 flyttats till hösten?  
Ingen information har ännu skickats direkt till boende i området. Hur kommer det sig? Varför skickas ingen information via post? 
 protokollsutdrag 18 maj kan man läsa  ”Peter Backlund (L) och Erik Slottner (KD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.” Vad innehåller 
deras förslag?  
Med tanken på områdets karaktär så ställer jag mig mycket frågande till bebyggelsens omfattning. Med tanke på att det är mycket stränga regler vad gäller 
om och tillbyggnader så är det för mig ofattbart hur man helt plötsligt bortser från dessa  strikta regler och vill uppföra f lerbostadshus och höghus så nära 
inpå .  
Det som oroar oss mycket är också hur själva bygget samt den ökade trafiken kommer att påverka våra hus. Flera boende på Enskedefältet vittnar om 
sättningar i sina hus. Redan nu så vibrerar vårt hus rejält när tyngre fordon kör förbi både på Sockenvägen och på Bägersta Byväg.  
Jag backar också självklart upp de mer utförligare förslag som skickats in tidigare å Enskedefältets Trädgårdsstads förenings vägnar samt synpunkter och 
frågeställningar från andra boende i området.  
 
Med vänlig hälsning  
Boende på Bägersta Byväg 

1341 2017-01-10 Man 46-65 

Hej, 
 
Jag vill yrka på att skogspartiet Timmerfallet tas bort ifrån den nya översiktsplanen, som berör den kommande exploateringen av Alviksområdet. 
Området erbjuder idag unika rekreationstillfällen för alla som bor i området. Dagligen kommer också många ifrån Ulvsunda och Traneberg för att gå i denna 
skog. Många har inte möjlighet att ta sig ut till större rekreationsområden som exempelvis Tyresta utan blir hänvisade till de gröna lungor som finns kvar. I 
skogen möter man många hundägare, många pensionärer och småbarn eftersom det även ligger ett dagis i anslutning till detta grönområde - vad skall det 
bli av dem. 
Det också en naturlig förklaring till att Timmervägen, som vetter mot Timmerfallet inte bebyggdes på den sida där Timmerfallet börjar - nämligen den 
extrema höjdskillnaden. Skulle man exempelvis bygga hus i Timmerfallet vid den bortre änden av Timmervägen så skulle det bli en höjdskillnad på ca. 40 
meter emellan husets fram och baksida. En exploatering här skulle alltså inte bara bli oerhört kostsam men också oerhört förfulande. Förövrigt finns dessa 
höjdskillnader (mer eller mindre) längs med hela den sträcka som planeras för bostäder. Vad om ser ut som en idealiskt plats när man ser på en vanlig karta 
ser alltså radikalt annorlunda ut när man kommer ut och studerar hur området ser ut på plats. 
 
Så mitt förslag lyder alltså: 
Rädda denna gröna lunga genom att lyfta bort Timmerfallet ifrån den aktuella översiktsplanen. 
 
Med vänlig hälsning 

1342 2017-01-10 Kvinna 46-65 Varför får man ingen bekräftelse på sitt förslag?  
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1343 2017-01-10 Man 66+ 

Hej. 
 
jag har en del åsikter när det gäller bostadsbyggandet i vår stad. har svårt att förstå varför ni vill bygga där det finns enn massa träd, som måste fällas för att 
bostäder skall stå där. 
Tänker bla Vikstensvägen i Kärrtorp där det bla finns vilda djur att ta hänsyn till, om jag inte missminner mig  har vi inte ett miljömål att ta häsyn till. 
Känner ni till att det finns ett stort fält vid Gubbängen Nära Örbyleden, och det är dessutom en mycket idag ful plats. Men där skull en stadsdel rymmas, 
varför undanlåter ni denna plats för bostäder.  
Sen om vi förflyttar oss till Högdalen. Där har vi en plats där idag står en "flummig" byggnad som kallas Cyklopen där finn mycket mark att bygga på. 
Idag är det en plats där vi har sk EU-migranter, jämna dessa bråten och sopor med marken och se till att marken kommer till nytta. 
Om vi går tillbaka till Örbyleden, varför inte göra om denna led till sk stadsgata och bygg där också och låt vår natur vara ifred. I denna tid då allt blir mer 
uppstressat så behövs det en "oas" att dra sig tillbaks till. Vi mäniskor och djur behöver naturen. Hoppas att ni tänker om. 
 
Mvh  

1344 2017-01-10 Kvinna 46-65 

Hej! 
 
Bott i ett litet småhus på Enskedefältet i över 30 år och byggt om huset vid två tillfällen. Ena gången fick vi vänta nästan ett år på tillstånd och betala dyra 
nya ritningsförslag mm då området är så kulturintressant och skyddvärt att vi fick rätta oss efter detta när vi byggde till. Har även vandrat runt med 
broschyrer gällande alla häckar som ofta skymmer för de lekande cyklande barnen som det finns gott om på Enskedefältet. Att nu kommunen som sagt sig 
värna vårt områdes historiska värde nu vill dra genomfartsvägar genom detta 30 talsområde är helt förskräckligt. Var tog värdet av att bevara detta 
kulturintressanta område vägen och att skydda de små barnen från trafiken? Bevara detta område väl avgränsat med den alltid lika uppskattade 
granhäcken som för oss är en så härlig inramning. Att bygga ett område på andra sidan denna rad av granar är förstås helt i sin ordning - men för allt i 
världen - inga höghus som skymmer kvällshimlen. Även om det behövs bostäder måste Ni värna de fina områden som finns kvar i vår allt mer förtätade 
stad. Med vänlig hälsning  

1345 2017-01-10 Man 26-45 

I min stadsdel Hägersten-Liljeholmen  så har det redan byggts ut på varenda lönsam markplätt, och nu skall förtätas ännu mer. Översiktsplanen beskriver 
förorterna som platser med stora möjligheter till stadsutveckling. Många av oss som bor i förorten ser inget positivt med inriktning på stadsmiljö. De värden 
vi sökt med vårt boende överensstämmer inte med innehållet i översiktsplanen. Förtätningen verkar ta död på de sista naturmiljön vi har t.ex.. Sedan verkar 
inte det vara rimligt beräknat med samhällsservice; skolor, kommunikation mm. Det talas också i planen om samverkan med grannkommunerna. Det syns 
inte i planen hur det skall se ut. För att inte tala om miljökonsekvensanalyer som behöver genomföras, samt samråd med oss som bor i förorten. 
 
Jag vill diskutera konsekvenserna av förtätning. Jag och grannar i området har där jag bor, Fruängen, varit i kontakt med politiker både från staden och 
stadsdelen för att diskutera detta. Bara några få har varit villiga att tala med oss (Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
 
Så jag undrar; kommer vi att få vara med på samråd med stad- och byggherrar lokalt i de områden vi bor ? Eller är detta forum det enda där jag får vara 
med och uttrycka mig och försöka påverka demokratiskt hur utvecklingen av staden skall komma att ut för mig/oss? 
Boende i Fruängen. 

1346 2017-01-10 Annat 
Vill ej 
uppge Bygg inte i grönområdet här hos mig. Där leker en massa barn! 

1347 2017-01-10 Man 26-45 

Hej! Jag tycker mycket är bra i det jag läst. Det jag inte har läst, som jag saknar, är att ytor för organiserad idrott, spontant bollspel och annan lek ska 
prioriteras. Och att från början planera in ordentligt med ytor till skolor och förskolor. Om man inte tycker att man får plats med det här är det i mitt tycke 
ett feltänk i grunden. Då är det bättre att förtäta en given stadsdel till den grad att sådana ytor fortfarande finns och därefter ge sig i kast med nästa 
intilliggande område på samma sätt. Det är som jag ser det helt otänkbart att inte prioritera sådant som kan stimulera unga människor till att vilja bilda 
familj och göra många barn. En ung familj måste känna hopp och att man satsar på de unga familjerna. Särskilt i vårt land med en allt äldre befolkning. Och 
särskilt som invandringen verkar strypas till ett minimum. 
 
Med vänlig hälsning  
Leg Läkare, Södersjukhuset   

1348 2017-01-10 Kvinna 46-65 Vill inte att alla grönområden försvinner. 

1349 2017-01-10 Man 18-25 

Av den nya översiktsplanen önskar jag mer konkretisering. Mer bostäder, mer stad, mer bättre kommunikationer. Med dessa tre faktorer kan Stockholm 
stad utveckla den vinnande tillväxtfaktorn, urbanitet! 
 
Som en del av konkretiseringen önskar jag att översiktsplanen ser över rimlig markanvändning. Är det rimligt med koloniträdgårdar innanför tullarna, 
enkom för enskilda medborgares sentimentalitet? Är det rimligt med en "nationalstadspark"? Själva ladugårdsgärdet torde väl ändå kunna exploateras. 
Bostäder är ett mer angeläget allmänt intresse än en central åker till hundrastgård, som PBL säger. 
 
Jämför med bra exempel, en behöver inte leta länge. Exempelvis grannkommunen Sunbyberg bygger flest bostäder per capita, utan att röra sina 
grönområden. 
 
Mer stad. Stad är det mest attraktiva bostadssättet. Bygg kvartersstad och slut huskropparna. Detta främjar urbanitet och "levande mötesrum". 
 
Cykelmiljarden kan varit det bästa som hänt Stockholm trafikmässigt. Den och citybanan. Fortsätt utbyggnaden av cykelkommunikationer, och snåla inte! 
Titta på framgångsrika cykelstäder i Europa. 
 
Tack. 

1353 2017-01-10 Man 26-45 Låt Stockholms gröna ytor förbli gröna. Bygg på höjden där det går istället. 

1354 2017-01-10 Man 18-25 

Stockholm är en av världens vackraste städen.  
 
För att staden ska behålla denna status måste vi vara mycket försiktiga med vilken typ av exploatering som tillåts. 
Vi måste värna om det som att folk i allmännhet tycker gör Stockholm vackert och trivsamt. 
Stockholms skönhetsråd bör därför ges stort inflytande över utformningen av större ny- och ombygnationer av fastigheter i Stockholms innerstad. 
Det behövs tydligare skrivningar om skydd av kulturhistoriska byggnader och platser.   
Begreppet "hög täthet" används slentrianmässigt som ett egenvärde men det framgår inte hur tät stadsbebyggelse som avses. 
En viss grad av täthet medför positiva effekter som god närseervice och bra kollektivtrafik. 
För hög täthet ger dock flera negativa effekter som trängsel, minskat solinfall, sämre tillgång till rekreationsytor med mera. 
Stockholms innerstad har redan nära omptimal täthet och ytterliggare förtätning bör hållas begränsad ytterstaden. 
Att Stockholm ska vara en växande stad är inte ett självändamål och bör därför inte vara en målsättning i sig då detta kan stå i konflikt med ovanstående 
målsättning.  
Istället bör Innerstaden avlastas från exploateringstryck genom utveckling av ytterstadsområden samt områden ännu längre ut i regionen.  
 
Översiktsplanen är så allmän och vagt formulerad att den kan tolkas till vad som helst och därmed inte fyller något syfte. 
Den ger intryck av att vara formulerad för att inte utgöra hinder för marknadsintressen som vill exploatera på allmänhetens bekostnad. 
 
Jag står för övrigt till fullo bakom de synpunkter på översiktsplanen som lämats 2016-12-21 av Svenska Byggnadvårdsföreningen och 2017-01-10 av 
Kulturarvet - Ej till salu! . 
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1355 2017-01-10 Man 46-65 

I live in Elsa Beskowsgata in Fruängen and have strong opinions concerning the plan to build an 8-storey residential apartment block on the green area 
between Elsa Beskowsgata 15, 21 and Fruängsgårdens old people's home, or "servicehus". 
 
I have lived in Elsa Beskowsgata for 18 years and watched my children grow up there. I have always been extremely thankful that we ended up living in this 
area. I know of nowhere else in Stockholm where integration and diversity are so evidently successful. Here my children have grown up as truly multi-
cultural citizens, with friends from all corners of the world, including native Swedes. In my experience, most other places in Stockholm are much more 
segregated one way or the other.  
 
This is one aspect but without the interaction the courtyard and the other shared green areas the area would not have been quite as successful. Here there 
has always been integration between ages as well as cultures. I had friends visiting from Portugal whose 7-year-old daughter played out without a parent 
for the first time in her life. Here, from 5 years, children have safely played out with parents and other neighbours looking out for one another's children. In 
a way you rarely find in Britain (where I come from) or Stockholm, from what I hear. 
 
If the green area is lost to an 8-storey block, the youngest children will no longer have a safe place to play that is still watched over by friendly adults. The 
alternatives then are the woods between Elsa Beskows and the "dagis", but they are not an option for younger children as they are no longer visible there. 
Then there is the "konstgräs plan" in Fruängens bollplan, but that is across the road. so again, no use for children without a close adult accompaniment, 
visual supervision alone is not enough.  
 
The road has gradually become busier and busier, this will only be worse with a new block. 
 
So the generation that is now under 5 will have lost the life my children had.  
 
Then, one politician talked about how his friends needed houses there, it was wrong to say not in our back yard. But if young, upwardly mobile adults move 
in, they are perhaps transient, going to move on. Most people with children who grew up with my children stayed here at least for the whole of their 
children's childhood. Because there really was nowhere better to go. Purely because of the unique socio-cultural environment we have had here. 
 
Why choose to risk losing one of the very few areas that has worked well in inner Stockholm when there are other empty spaces available. It is tragic. 
 
And I don't even have time here to go into the impact on the old people in the Servicehus of losing their only accessible piece, not only of green, but of 
interaction with other generations, apart from staff and visiting families. Or of the impact on the loss of daylight to two sides of two buildings and the 
integrity of those, especially the old, whose homes will be closely overlooked. 

1356 2017-01-11 Man 46-65 

Tycker det är bra med förtätningar och att göra stadsbilden mer stadslik. Bra att blanda bostäder, kontor, affärer, caféer, restauranger. Bygg tätare men 
lämna gröna lungor mellan stadsdelar. Låt unika områden som t.ex. Gamla Enskede och enskedefältet behålla sin särprägel. Bygg mycket och tätt kring t-
bane-stationer som Kärrtorp, sandsborg, sockenplan, Gubbängen etc. Knyt ihop stadsdelar med spårbunden kollektivtrafik. Planera mindre för p-platser, då 
minskar också bilarna. Mer cykel, promenad,kollektivtrafik, blandad bebyggelse.  
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