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Sammanfattning

Exploateringskontoret i Stockholms stad har genomfört en undersökning om 
medborgarnas åsikter om Årstaskogen. Syftet med enkäten var att få in kunskap, 
idéer och synpunkter för den fortsatta planeringen av Årstaskogen. Enkäten handlade 
om hela Årstaskogen, både de delar som i framtiden kan bli bebyggda och den skog 
som kommer att finnas kvar. 

Undersökningen har skett i form av en öppen webbenkät, där vem som helst har 
kunnat svara. Information om enkäten har skickats ut till 17 390 adresser (hushåll och 
verksamheter) i södra Stockholm och annonserats i Södermalmsnytt och i Tidningen 
Årsta/Enskede. Det har även funnits information om enkäten på stadens hemsida: 
http://vaxer.stockholm.se/projekt/arstaskogen/ 

Totalt inkom 3365 svar via webbenkäten, vilka den externa konsulten Enkätfabriken 
har låtit göra en kvantitativ analys och sammanställning av. På vissa ställen har 
det gjorts kvantitativa textanalyser av fritextsvar, där svaren kodats och sedan 
kategoriserats. Löpande i rapporten presenteras även citat från dessa fritextsvar. 
Citaten har valts ut för att representera de mest återkommande åsikterna bland svaren.

En majoritet av respondenterna, 78 procent, bor i Årsta och södra Hammarbyhamnen, 
10 procent är bosatta på Södermalm. Totalt är cirka hälften av respondenterna födda 
i Stockholms län. 28 procent är mellan 31-40 år gamla, medan ungefär var tredje är 
51 år eller äldre. Könsfördelningen har varit relativt jämn, med en något större andel 
kvinnor som svarat.

Den huvudsakliga anledningen till att Årstaskogen besöks är för att få naturupplevelser, 
29 procent anger detta alternativ. Årstaskogen används även flitigt för idrott, motion 
och rekreation. I fritextsvaren framgår att en stor andel menar att besöket kombinerar 
såväl naturupplevelse som motion och rekreation.

Skogen besöks i ungefär lika stor utsträckning under vår, sommar och höst. Under 
vintern minskar framförallt de dagliga besöken. Det som skulle få besökarna att vistas 
mer i skogen under vintern är bland annat bättre vinterunderhållning av vägar, mer 
belysning, mindre bebyggelse samt fler motions-/ elljusspår.

På frågan om vad besökarna vill ha mer av i Årstaskogen svarar 66 procent 
naturupplevelser och 63 procent lugn och ro.

Angående vad respondenterna önskar att den nya bebyggda miljön ska tillföra, svarar 
cirka hälften ”naturupplevelse”, 42 procent svarar ”lugn och ro” och 25 procent vill att 
miljön ska tillföra platser med utsikt. Det är tydligt att en majoritet av respondenterna 
efterfrågar sådant som i första hand inte har med bebyggelse att göra. Detta framgår 
ytterligare i fritextsvaren, det vill säga bland de 21 procent som har svarat ”annat”. 
Flera skriver att de helst inte vill se någon bebyggelse överhuvudtaget. Det är även 
en stor andel som är missnöjda över att frågan formulerats utifrån förutsättningen att 
området ska bebyggas. Vissa är av uppfattningen att detta framställer undersökningen 
som vinklad. 

I rapportens avslutande del gavs respondenterna möjlighet att på en områdeskarta 
markera vilka platser de tycker skulle kunna förbättras. Det ställdes även en 
kompletterande fråga om vad respondenterna helst skulle vilja se på de markerade 
platserna. Platserna presenteras i sammanställning uppdelat på de olika fördefinierade 
kategorier som fanns i enkäten. Av resultatet framgår att det finns ett flertal platser 
med förbättringspotential. Inte minst saknar respondenterna belysning på flertalet 
ställen och upplever delen som vetter mot Gullmarsplan som otrygg. De få som kan 
tänka sig nya bostäder föredrar att de byggs i Årstaskogens utkanter, på befintliga 
parkeringar eller vid industriområden. 

På samma sätt som förbättringsområden placerades ut på kartan fick respondenterna 
möjlighet att placera ut sina favoritplatser. Även här presenteras platserna utifrån ett 
antal fördefinierade kategorier. Några av de mest uppskattade platserna är strandkanten, 
skogsområdet i områdets mitt (bland annat Trollparken) och kolonilotterna.  
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Bakgrund och syfte

För att möta bostadsbristen behöver fler bostäder byggas i Stockholm. 
Staden undersöker därför många olika platser där vi skulle kunna bygga nya 
bostäder. Södra delen av Årstaskogen är ett av dessa möjliga områden som 
den politiska ledningen har gett tjänstemännen i uppdrag att utreda. Samtidigt 
som Stockholm växer behöver staden skydda vissa grönområden.

Parallellt med utredningen om ny eventuell bebyggelse arbetar staden därför 
med att inrätta ett naturreservat för Årsta Holmar och delar av Årstaskogen.

Den 24 augusti 2017 fattade exploateringsnämnden beslut om att ge 
exploateringskontoret i uppdrag att starta utredningar om till exempel ekologi, 
infrastruktur och sociala värden.

Utredningarna syftar till att vara ett underlag för den fortsatta planeringen. 
Webbenkäten är en del i utredningsarbetet. Huvudsyftet med enkäten har varit 
att få in kunskap, idéer och synpunkter för den fortsatta planeringen av ny  
eventuell bebyggelse i Årstaskogen.
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Population och respondenter 
Staden har inte haft som ambition att göra ett statistiskt representativt 
urval. Målsättningen har varit att få många synpunkter och förslag från de 
som använder Årstaskogen och därmed ett bra underlag för det fortsatta 
planeringsarbetet.

Stadens bedömning har varit att de som berörs allra mest av ny eventuell 
bebyggelse i Årstaskogen är de boende närmast skogen. Därför gjordes ett 
direktutskick till närboende och verksamheter i postnummerområdena närmast 
skogen, totalt 17 390 adresser, i samband med att enkäten öppnades. För att nå 
även andra grupper, till exempel boende på Södermalm, annonserade staden 
i Södermalmsnytt och i Tidningen Årsta/Enskede. Information fanns även på 
webbplatsen http://vaxer.stockholm.se/projekt/arstaskogen/.
 
Totalt samlades 3365 svar in via webbenkäten. Svaren kommer från 
olika grupper i samhället. I jämförelse med populationen är kvinnor något 
överrepresenterade. Fördelningen är även något skev mot att yngre har svarat 
i större utsträckning än deras andel av befolkningen. Åldersfördelningen 
skiljer sig mot andra enkätundersökningar där det oftast är äldre som är mest 
svarsbenägna. En tänkbar förklaring till detta är att undersökningen enbart 
gått att besvara online.

Genomförande 
Exploateringskontoret stod för insamlingen av enkätsvar. Insamlingen skedde 
i form av en öppen webbenkät där vem som helst kunde delta. Det var 
även  möjligt att svara mer än en gång på enkäten. Insamlingsperioden för 
undersökningen pågick mellan den 28 augusti-24 september 2017. Svarstiden 
förlängdes på grund av att vissa adresser inte hade fått utskicket

Syftet med enkäten var att få in kunskap, idéer och synpunkter för den fortsatta 
planeringen av ny eventuell bebyggelse i Årstaskogen. Enkäten handlar 
om hela Årstaskogen, både de delar som i framtiden kan bli bebyggda och 

den skog som kommer att finnas kvar. Enkäten vände sig både till boende 
och verksamheter nära Årstaskogen samt till besökare från andra delar av 
Stockholm.

Frågeformulär 
Frågorna i undersökningen har formulerats av exploateringskontoret och 
stadsbyggnadskontoret. Enkäten utgjordes av två typer av frågor. Dels fanns 
vanliga frågor, där respondenterna ombads besvara eller ta ställning i vissa 
frågor, och dels fanns ett antal frågor där respondenterna ombads att med hjälp 
av en karta pricka ut ett antal platser (exempelvis favoritplatser eller platser 
där de vill se en förändring).

Bearbetning av svaren 
Enkätfabriken har ansvarat för analys och sammanställning av de svar som 
inkommit i undersökningen. 

Rapportens disposition
Rapporten inleds med bakgrundsinformation, vilken bland annat utgörs av 
frågor om respondenternas ålder, kön och hemvist. Därefter följer frågor om 
Årstaskogen, i den ordning de presenterades i enkäten. Avslutningsvis ligger 
samtliga fritextsvar som en bilaga. Svaren har i de fall det varit nödvändigt 
anonymiserats, men presenteras i övrigt i sin helhet.

Karta över Årstaskogen

Genomförande
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Geografi

För att skapa en bild över var personer som deltagit i undersökningen är 
bosatta fanns i enkäten en fråga om postnummer. Som framgår i diagrammet 
nedan till höger bor en klar majoritet, 78 procent, av respondenterna i södra 
Hammarbyhamnen och Årsta. 10 procent är bosatta på Södermalm.  

Var respondenterna är bosatta (baserat på postnummer):
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Vilka svarade på webbenkäten?

Av de som svarat på enkäten är störst andel, 28 procent, mellan 31-40 år. 22 
procent är vidare mellan 41-50. Ungefär var tredje (32 %) är 51 år eller äldre, 
medan 18 procent är 30 år eller yngre. 

Hur gammal är du?
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Var är du född?
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Kön?

Vilka svarade på webbenkäten?

Vad beträffar födelseplats uppger en majoritet om 52 procent att de är födda i 
Stockholms län. 39 procent är födda i övriga Sverige, 6 procent i övriga Europa 
och 3 procent i övriga världen. 

Sett till könsfördelningen har en något större andel kvinnor (54 %) än män (43 
%) besvarat enkäten. En andel om 2 procent valde att inte uppge kön.
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Störst andel, 29 procent, svarar Naturupplevelse 
på frågan om vad som var den huvudsakliga 
anledningen till att de senast besökte Årstaskogen. 
En andel om 23 procent svarar att de besökte skogen 
för att träna eller motionera. 18 procent besökte 
skogen för att promenera och 12 procent för att 
finna lugn och ro. Observera att det endast gick att 
ange ett svar på frågan.

De respondenter som svarade ”annat” fick möjlighet 
att i fritext specificera anledningen till att de besökte 
Årstaskogen. I svaren framgår att flertalet passerade 
skogen, exempelvis på väg till jobbet. Flera skriver 
även att de passerade igenom skogen med cykel. 

Då ursprungsfrågan endast tillät ett svar har flera 
respondenter valt alternativet ”annat” för att i 
fritext formulera att den huvudsakliga anledningen 
var en kombination av de på förhand givna 
svarsalternativen. Flera skriver exempelvis att de 
var ute på en promenad med syfte att både få motion 
och att finna lugn och ro.

Vad var den huvudsakliga anledningen till att du besökte Årstaskogen senast?

Citat, svar ”annat”:

”Jag går där för att jag behöver lugn och ro, jag 
behöver motion, jag rastar hunden och jag ser många 
naturupplevelser – jag har stort behov av denna skog då 
staden stressar.”

”Lugn och ro, slippa trafikbuller. Efter en morgonpromenad 
i Årstaskogen är resten av dagen som ett nybonat dansgolv. 
Problem får sin lösning och det är lättare att andas.” 

”Naturupplevelse, finna lugn och ro i samband med löpning 
på ett naturligt underlag”

”Det är så många anledningar, men huvudsakligen för att 
komma ut ur stadslivet och må bra i skogen. Man finner 
lugn och ro i Naturupplevelsen nära man bor. Kontrasten 
mellan staden och Årstaskogen är bra för hjärnan!”
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Vad var den huvudsakliga anledningen till att du besökte Årstaskogen senast? 
Uppdelat på kön, födelseplats samt ålder:

Kön Född Ålder

Totalt Kvinna Man Stockholms 
län

Sverige Europa Övriga 
världen

<= 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71+

Naturupplevelse 29% 30% 27% 37% 29% 27% 39% 27% 26% 27% 30% 37% 32%

Idrott och motion 23% 19% 29% 16% 22% 25% 20% 29% 23% 27% 18% 14% 14%

Leka med barnen 7% 7% 7% 6% 7% 7% 12% 3% 14% 9% 2% 2% 1%

Finna lugn och ro 12% 13% 10% 16% 11% 12% 5% 10% 13% 9% 14% 13% 6%

Kultur 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Föreningsliv 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 2% 0% 1% 2%

Träffa vänner 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 3% 1% 1% 1% 0% 0%

Se på utsikten 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1%

Folkliv 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Restauranger och kaféer 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sol och bad 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0%

Promenad 18% 19% 17% 13% 20% 16% 11% 17% 14% 15% 22% 24% 29%

Gå ut med hunden 4% 5% 3% 4% 4% 5% 7% 5% 3% 3% 6% 5% 5%

Arbeta i koloniträdgården 1% 2% 0% 2% 1% 1% 0% 0% 1% 2% 1% 2% 1%

Pedagogisk verksamhet 1% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1%

Annat 3% 3% 4% 2% 3% 3% 5% 4% 2% 4% 3% 2% 8%

Summa 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Hur ofta besöks skogen under året?

Ungefär hur ofta besöker du Årstaskogen under året?

Vidare ställdes en fråga om hur ofta respondenterna besöker Årstaskogen 
under respektive årstid. Som diagrammet nedan visar är andelen besökare 
relativt jämn under vår, sommar och höst. 26-31 procent svarar att de under 
dessa årstider besöker skogen varje dag, medan cirka hälften svarar att de 
besöker skogen varje vecka. Totalt svarar 7 procent att de besöker skogen var 
tredje månad eller mer sällan under våren, sommaren och hösten.

Under vintern är det främst andelen som besöker skogen varje dag som 
minskar. Totalt uppger 16 procent att de besöker skogen varje dag, medan 
andelen som besöker skogen varje vecka är ungefär densamma som vid övriga 
årstider (44 %). 

Respondenterna fick även en följdfråga där de ombads svara på en fråga om 
vad som hade kunnat få dem att besöka skogen oftare under de årstider de 
inte är där i lika stor utsträckning. Här svarar en majoritet att de inte tycker 
att någonting behöver ändras, utan att det är bra som det är. Flera menar även 
att de redan är i skogen så mycket som de önskar. Bland de mer konkreta 
förbättringsförslagen efterfrågas fler och bättre gångstigar samt att dessa 
underhålls på vintern. Ett flertal nämner även att bättre belysning skulle få dem 
att vara ute mer i skogen. Annat som nämns är skidspår, badplatser/bryggor, 
bättre elljus- och motionsspår samt mer städning och skräpplockning. På nästa 
sida presenteras ett ordmoln över svaren.(Samtliga fritextsvar finns att ta del 
av i bilagan i rapportens sista del.)
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Vad skulle få dig att vara mer i skogen under de/den årstider du idag inte är där i lika stor utsträckning?

Nedan presenteras ett sammanställt ordmoln över vad som skulle få besökarna 
att vistas mer i skogen under de årstider de inte befinner sig i skogen i lika 
stor utsträckning. Ordmolnet har sammanställts genom en textanalys, där 
fritextsvaren kodats och därefter kvantifierats. De största orden/meningarna i 
molnet är således det som nämnts mest frekvent i fritextsvaren.
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Vilka är dina favoritplatser?

Vidare ombads respondenterna att placera ut de platser i Årstaskogen de tycker 
bäst om. Respondenterna fick välja platserna genom att markera ut dem på 
en karta. När platserna markerats ut fick respondenterna en följdfråga där de 
ombads svara på varför det är en favoritplats . Här kunde respondenterna även 
välja om de ville berätta något särskilt om platsen.

På följande sidor presenteras resultatet uppdelat på de olika kategorier som 
fanns fördefinierade i frågeunderlaget. Observera att vissa kategorier slagits 
samman på grund av för få svar.

Ringarna på kartorna är kluster av markeringar. Klustren är skapade utifrån 
närmsta grannar med en statistisk metodik. Det gör att ringarna är centrerade 
och att de ursprungliga markeringarna kan ha varit strax utanför ringen. 
Siffran i ringen visar antal markeringar. Ringarnas storlek baseras på antal 
markeringar som gjorts i den aktuella kartan. Färgerna på ringen är mörkare 
ju större andel av de totala antal markeringar för frågan som hamnar inom den 
aktuella ringen.

Totalt markerades 5135 platser med tillhörande beskrivningar. Bilden nedan 
illustrerar var flest markeringar gjorts på kartan.
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Restaurang, kaféer och folkliv

Faktaruta
124 markeringar
3% av samtliga markeringar

Man 48% (43% av respondenterna*)
Kvinna 50% (55% av respondenterna*)
Annat / vill ej uppge 2% (2% av respondenterna*)

Medelålder 43 år (43 år bland respondenterna*)

*Inom parentes visas statistik bland samtliga respondenter

”Jag har inte båt själv, men tycker det är väldigt trevligt med 
alla båtplatser/föreningar i innerstan. Just den som ligger i 
Årstaskogen är väldigt mysig runt vårkanten när det är dags att 
lägga i båtarna med mycket aktivitet och fixande.”

”Väldigt fint Valborgsfirande t.ex. Hit kommer gammal som ung.”

”Det är oerhört fina kolonilotter i Dianelund. De har dessut-
om fika i torpet, mycket trevlig mötesplats för årstaborna!”
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Naturupplevelser, lugn och ro samt utsikt

Faktaruta
2992 markeringar
63% av samtliga markeringar

Man 42% (43% av respondenterna*)
Kvinna 57% (55% av respondenterna*)
Annat / vill ej uppge 1% (2% av respondenterna*)

Medelålder 44 år (43 år bland respondenterna*)

*Inom parentes visas statistik bland samtliga respondenter

”Att gå på de smala stigarna i branten där ger mig 
känslan av att va djupt inne i en skog. Går inte att 
hitta nån annanstans så nära bebyggelse.”

”Här är det sol hela dagen så det är mysigt att picknicka och grilla på 
berget. Längre in i skogen finns små stigar och små berg där barnen bygger 
kojor och älskar att leka.  Så härligt att ha en sådan plats nära, när man bor 
i ett sådant tätbebyggt område som Årsta är.”

”Jag tycker att platsen väl fångar det fina med Årstaskogen. Det är vackert med 
sin kuperade och lite slingriga väg där vattenspegeln syns mellan träden. Det är 
samtidigt en tydlig stadskontakt med vyn över SöS på andra sidan. Gillar också 
utegymmet och båtområdet.”
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Rolig plats för barn

Faktaruta
609 markeringar
13% av samtliga markeringar

Man 46% (43% av respondenterna*)
Kvinna 53% (55% av respondenterna*)
Annat / vill ej uppge 0% (2% av respondenterna*)

Medelålder 41 år (43 år bland respondenterna*)

*Inom parentes visas statistik bland samtliga respondenter

”Alltid varit en inspirerande plats för fantasier och lek vare sig det 
har varit lekpark, dansbana eller kommunens upplagsplats.”

”Är nästan dagligen på olika platser i skogen med mina 
barn. Det är enda platsen de kan uppleva och förstå vad en 
skog är. Vi som inte har bil är aldrig iväg utanför tätorten. 
Årstaskogen är enda platsen som finns med skog i stan.”

”Det är så enkelt och trevligt att gå hit med barnbarnen och mata 
änder, titta på båtar och kolla efter helikoptrar som ska landa på SÖS.”
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Kultur och föreningsliv

Faktaruta
791 markeringar
17% av samtliga markeringar

Man 51% (43% av respondenterna*)
Kvinna 48% (55% av respondenterna*)
Annat / vill ej uppge 1% (2% av respondenterna*)

Medelålder 42 år (43 år bland respondenterna*)

*Inom parentes visas statistik bland samtliga respondenter

”Här är två av mina barn aktiva med utomhusaktiviteter inom Årsta 
Scoutkår som har mycket värdefull verksamhet både för barn och 
ungdomar. Även vuxna får växa inom föreningslivet genom att vara 
scoutledare. Scouterna är en miljövänlig, social verksamhet som vänder 
sig till alla  - oavsett inkomst och utbildning.”

”Härligt med småbåtshamn och 
båtliv på Årstasidan av Årstaviken.”

”Så unikt att denna plats finns. Trevligt med kolonilotterna, dansbanan och 
fina lekplatser för barnen. Ger så mycket luft mellan alla bostadshus och ger oss 
människor stor möjlighet att andas.”
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Sol och bad

Faktaruta
121 markeringar
3% av samtliga markeringar

Man 43% (43% av respondenterna*)
Kvinna 55% (55% av respondenterna*)
Annat / vill ej uppge 2% (2% av respondenterna*)

Medelålder 40 år (43 år bland respondenterna*)
*Inom parentes visas statistik bland samtliga respondenter ”Det är världens bästa badplats!”

”Fantastiskt med alla badbryggorna och att 
sitta här i solen eller ta ett kvällsdopp.”

”Väldigt mysig badbrygga där många tar ett kvällsdopp och 
har picknick. Alla typer av människor hänger här.”

”Fin liten bäck där andungarna kläcks, liten strand där man 
kan bada. Lugnt. Fin skog runtom.”
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Odling

Faktaruta
74 markeringar
2% av samtliga markeringar

Man 32% (43% av respondenterna*)
Kvinna 68% (55% av respondenterna*)
Annat / vill ej uppge 0% (2% av respondenterna*)

Medelålder 46 år (43 år bland respondenterna*)

*Inom parentes visas statistik bland samtliga respondenter

”Mycket vackra koloniträdgårdar som även ger den 
som inte odlar ett utbyte, av andras ansträngningar.”

”Trevligt med både kolonilott, dagis och festplats 
med majbrasa i samma område.”

”Naturskön miljö med utsikt över fantastiska odlingar. 
Hög biologisk mångfald.”
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Bra plats att rasta hunden

Faktaruta
62 markeringar
1% av samtliga markeringar

Man 50% (43% av respondenterna*)
Kvinna 48% (55% av respondenterna*)
Annat / vill ej uppge 0% (2% av respondenterna*)

Medelålder 46 år (43 år bland respondenterna*)

*Inom parentes visas statistik bland samtliga respondenter

”Det är lyx att ha mysiga, slingriga skogsstigar att gå 
med hunden. Här möter vi alltid andra hundägare (och 
andra motionärer) som njuter av den skogskänslan (som 
inte infinner sig på samma vis vid gångpromenaden 
längre ner mot vattnet).”

”Här kan hundarna svalka sig. Dock går vi längs hela 
Årstaviken när vi går på hundpromenad.”
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Det som framförallt efterfrågas av respondenterna är naturupplevelser (66 %) 
följt av lugn och ro (63 %). Platser med utsikt (35 %) samt platser för sol och 
bad (32 %) är ytterligare exempel på vad en stor andel av besökarna vill se mer 
av i Årstaskogen. Flera vill också ha mer idrotts- och motionsmöjligheter. 

Även här fanns möjligheten för respondenterna att välja alternativet ”annat” 
och därmed specificera sina svar i fritext. Detta gjordes av 8 procent och även 
här uttrycker en majoritet att de inte vill ha mer av något särskilt, utan endast 
vill se att skogen bevaras.

Vad vill du ha mera av i Årstaskogen?

Citat, svar ”annat”:

”Bevara skogen i sin helhet. Den är en viktig plats och lunga 
för staden!”

”Det är bra som det är!”

”Det vore fantastiskt om det gick att kombinera 
bostadsbyggande i vissa delar men ändå bevara lugnet och 
naturen på andra.”

”En skog är en skog, och behöver inte vara annat eller mer 
än en vanlig skog för att vara bra. Och människor behöver 
skog, vilket forskning visar. Särskilt i städer behöver man 
dessa lungor, för både klimatet och för själen. Så i mitt tycke 
behöver Årstaskogen bara fortsätta vara just en skog.”
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Kön Född Ålder

Kvinna Man Stockholms 
län

Sverige Europa Övriga 
världen

<= 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71+

Naturupplevelser 69% 63% 65% 68% 68% 64% 62% 67% 70% 67% 61% 65%

Fina parker 9% 14% 12% 11% 13% 16% 19% 12% 9% 11% 8% 7%

Idrott och motion 24% 34% 28% 28% 28% 32% 35% 28% 33% 24% 21% 11%

Roliga platser för barn 22% 22% 22% 22% 23% 26% 15% 28% 28% 15% 19% 19%

Lugn och ro 68% 57% 62% 64% 66% 55% 60% 63% 66% 66% 59% 61%

Kultur 4% 9% 7% 7% 7% 10% 10% 7% 6% 5% 7% 7%

Föreningar och fören-
ingsliv

4% 5% 4% 5% 4% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 2%

Bra platser att träffa 
vänner och bekanta

12% 12% 13% 10% 11% 17% 17% 11% 10% 12% 10% 9%

Lättillgängliga platser 12% 12% 14% 10% 12% 9% 9% 12% 10% 14% 17% 22%

Platser med utsikt 35% 35% 37% 34% 28% 23% 39% 31% 29% 40% 41% 50%

Folkliv 2% 9% 6% 5% 3% 9% 7% 6% 5% 3% 4% 3%

Butiker och service 1% 8% 5% 3% 1% 9% 6% 6% 4% 2% 1% 0%

Restauranger och kaféer 5% 15% 11% 9% 4% 10% 13% 11% 9% 6% 7% 5%

Platser för sol och bad 33% 31% 33% 31% 31% 25% 37% 34% 33% 28% 25% 22%

Trygga platser 21% 14% 19% 17% 15% 17% 18% 16% 18% 20% 18% 18%

Bostäder 3% 14% 9% 8% 3% 10% 11% 10% 8% 6% 3% 3%

Hundrastgårdar 6% 5% 5% 5% 8% 9% 7% 3% 5% 6% 8% 8%

Vinteraktiviteter (så som 
pulka- och skidåkning)

21% 19% 19% 21% 23% 23% 19% 24% 24% 14% 15% 14%

Platser för pedagogisk 
verksamhet

9% 7% 8% 8% 12% 15% 8% 9% 12% 6% 3% 7%

Annat 10% 7% 10% 8% 7% 7% 7% 6% 8% 11% 15% 17%

Vad vill du ha mera av i Årstaskogen? 
Uppdelat på kön, födelseplats samt ålder:
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Vad vill du förbättra i Årstaskogen?

Respondenterna ombads även att med hjälp av en karta pricka ut den plats/
de platser som de anser skulle kunna bli bättre i Årstaskogen. Efter att 
platsen markerats ställdes en kompletterande fråga om vad respondenterna 
helst skulle vilja se på platsen. I följande del presenteras resultatet för frågan 
om vad respondenterna helst skulle vilja se på de markerade platserna. 
Resultatet redovisas uppdelat på de olika kategorier som fanns fördefinierade 
i frågeunderlaget. Observera att vissa kategorier slagits samman på grund av 
för få svar. 

Ringarna på kartorna är kluster av markeringar. Klustren är skapade utifrån 
närmsta grannar med en statistisk metodik. Det gör att ringarna är centrerade 
och att de ursprungliga markeringarna kan ha varit strax utanför ringen. 
Ringarnas storlek baseras på antal markeringar som gjorts i den aktuella kartan. 
Färgerna på ringen är mörkare ju större andel av de totala antal markeringar 
för frågan som hamnar inom den aktuella ringen.

Totalt markerades 868 platser med tillhörande beskrivningar. Bilden nedan  
illustrerar var flest markeringar gjorts på kartan



24

Naturupplevelser, lugn och ro samt utsikt

Faktaruta
169 markeringar
21% av samtliga markeringar

Man 54% (43% av respondenterna*)
Kvinna 44% (55% av respondenterna*)
Annat / vill ej uppge 2% (2% av respondenterna*)

Medelålder 43 år (43 år bland respondenterna*)
*Inom parentes visas statistik bland samtliga respondenter

”En plats med potential, just 
nu är det mycket stök där.”

”Bygg större brygga för solbad”

”Bättra på flödet (om möjligt) i ån, så att vattnet inte 
blir stillastående tidvis och då börjar lukta illa.”

”Mer utrymme för picknick. idag är de bänkar 
som finns i väldigt branta partier”
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Rolig plats för barn

Faktaruta
39 markeringar
5% av samtliga markeringar

Man 44% (43% av respondenterna*)
Kvinna 56% (55% av respondenterna*)
Annat / vill ej uppge 0% (2% av respondenterna*)

Medelålder 46 år (43 år bland respondenterna*)
*Inom parentes visas statistik bland samtliga respondenter

”Pedagogiskt lärande för barn 
om skogen, växter och djurliv”

”Här åker barnen pulka på vintern när det finns snö, men 
det är egengjorda pulkbackar och med en hel del risker 
(stenar/träd med mera) skulle vara fint med en riktig 
backe/backar. Vi har ju höjderna här, det är väl snön vi 
inte rår på men lite röj och plocka bort stenar så skulle 
det bli toppen!”

”Bygg ut trollparken så att även äldre barn kan 
uppskatta den. Kanske en typ av hinderbana  med 
linbana, klätterställning.”
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Trygghet

Faktaruta
65 markeringar
8% av samtliga markeringar

Man 43% (43% av respondenterna*)
Kvinna 54% (55% av respondenterna*)
Annat / vill ej uppge 2% (2% av respondenterna*)

Medelålder 43 år (43 år bland respondenterna*)
*Inom parentes visas statistik bland samtliga respondenter

”Platsen känns lite mörk ibland.”

”Kan vara både skräpigt och stökigt. 
Den minst trevliga delen av skogen.”

”Trapporna är ofta isiga på vintern.”

”Mer belysning i detta område”
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Restaurang, kaféer och folkliv

Faktaruta
72 markeringar
9% av samtliga markeringar

Man 60% (43% av respondenterna*)
Kvinna 35% (55% av respondenterna*)
Annat / vill ej uppge 6% (2% av respondenterna*)

Medelålder 41 år (43 år bland respondenterna*)
*Inom parentes visas statistik bland samtliga respondenter

”Anordna fler aktiviteter vid dansbanan och 
Årstaliden. Rusta upp dansbanan och bygg 
fina bänkar och sittplatser i Årstaliden.”

”Området nära Gullmarsplan i skogen är inte så välutnyttjat. Där 
borde det vara ett café eller liknande, typ under stora vägen. Nu 
är det bara trafik där, kanske kan man göra något i den änden. 
Ligger också när kommunikation. ”

”Hade varit mysigt med ett fik i 
anslutning till båtklubben”
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Fler bostäder

Faktaruta
180 markeringar
22% av samtliga markeringar

Man 71% (43% av respondenterna*)
Kvinna 27% (55% av respondenterna*)
Annat / vill ej uppge 1% (2% av respondenterna*)

Medelålder 38 år (43 år bland respondenterna*)
*Inom parentes visas statistik bland samtliga respondenter

”Bra platser för bebyggelse, 
stör inte djurlivet på samma 
sätt som längre in i skogen. 
Nära Gullmarsplans tunnel-
bana och kommunikationer”

”Väldigt dåligt utnyttjad yta, låga byggnader för kommersiella lokaler och ytor för att 
parkera lastfordon. Öppna ytor för parkering och lastning är lågutnyttjade ytor. Bullret 
från järnvägen löses med kontorslokaler direkt mot bullerkällan.”

”Det här är ett området som kan lämpa sig för nya bostäder, 
trots att det är grönt idag. Nyttjas inte alls lika mycket som 
delarna inom gamla reservatet som nu föreslår bli bostäder. 
Bygg på den här kullen istället.”
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Sol och bad

Faktaruta
106 markeringar
13% av samtliga markeringar

Man 39% (43% av respondenterna*)
Kvinna 58% (55% av respondenterna*)
Annat / vill ej uppge 1% (2% av respondenterna*)

Medelålder 41 år (43 år bland respondenterna*)
*Inom parentes visas statistik bland samtliga respondenter

”Gärna fler solbryggor. Blir väldigt 
trångt på de två befintliga under 
sommaren.”

”Fler bryggor för bad och sol, för få 
som det är nu, alltid fullt med folk.”

”Den nuvarande stranden som mest används av hundar 
skulle kunna rustas upp till en barnvänlig badplats.”
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Kultur och föreningsliv

Faktaruta
45 markeringar
6% av samtliga markeringar

Man 58% (43% av respondenterna*)
Kvinna 42% (55% av respondenterna*)
Annat / vill ej uppge 0% (2% av respondenterna*)

Medelålder 40 år (43 år bland respondenterna*)
*Inom parentes visas statistik bland samtliga respondenter

”Känns väldigt mycket som en ’baksida’ 
just nu där man skulle kunna göra 
något vettigare”

”Det här är ett lite hemligt ställe med stor potential. 
Ska man klämma in nåt som inte är skog skulle det 
passa här. I övrigt ligger värdet i skogen i att den är just 
en skog! Restauranger, kaféer och folkliv finns på nära 
håll men här njuter vi av naturen, nötskrikor, ekorrar 
och andra djur. Grön natur sänker blodtrycket och ger 
friskare medborgare - nåt vi alla tjänar på. Årstaskogen 
förlänger många liv.”

”En kulturpromenad om historien 
på Årsta gård med skyltar, bilder 
och berättelser i anslutning till de 
lämningar man ännu kan se.”
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Vad önskar du att den nya bebyggda miljön ska tillföra?

Citat, svar ”annat”:

”Bygg på industritomter och parkeringar. Bevara skogen 
som den är.”

”Det finns säkert mycket att önskas - mitt önskemål 
är inga nya bostäder. Tänk på att 10.000 människor 
ska flytta in på Årstafältet så småningom, som också 
kommer att behöva Årstaskogen för rekreation och 
andra aktiviteter.”

”Frågan är felställd - jag vill absolut inte ha någon ny 
bebyggelse i årstaskogen.”

”Ingenting. Det är redan en alldeles utmärkt liten 
skogsbit som fungerar utmärkt till rekreation, motion 
och något av naturupplevelse för stadsboende i Årsta 
och på Södermalmssidan. Viktigt att det så förblir.  
Stockholm måste ha fler bostäder men man gör ett stort 
misstag med tanke på människors välbefinnande om 
man börjar nagga på de gröna lungor som finns inom 
stadens centrala delar. ”

I enkäten ställdes även en fråga om vad 
respondenterna skulle vilja se att den nya 
bebyggda miljön tillförde. Här önskar 52 
procent naturupplevelser och ytterligare 42 
procent lugn och ro. 25 procent vill att miljön 
skall tillföra platser med utsikt och en liknande 
andel, totalt 24 procent, önskar fina parker.

21 procent svarade ”Annat” och gavs därmed 
möjlighet att i fritext specificera vad de 
önskar. Även här framgår det tydligt att 
respondenterna helst skulle se att det inte 
skedde någon bebyggelse överhuvudtaget. Av 
de 957 ”annat”-svaren som inkom uttrycker en 
klar majoritet att de vill att skogen skall bevaras 
i sin nuvarande form. 

Flera  uttrycker även ett starkt missnöje över 
att frågan formulerats utifrån förutsättningen 
att området skall bebyggas i någon omfattning, 
vilket de menar inte är rättvist samt gör 
undersökningen vinklad. 
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Kön Född Ålder

Kvinna Man Stockholms 
län

Sverige Europa Övriga 
världen

<= 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71+

Naturupplevelser 56% 47% 50% 53% 57% 53% 54% 51% 55% 52% 47% 41%

Fina parker 22% 26% 24% 25% 24% 28% 29% 28% 21% 21% 17% 11%

Idrott och motion 21% 23% 23% 22% 19% 21% 26% 25% 23% 16% 17% 11%

Roliga platser för barn 23% 24% 24% 23% 22% 23% 17% 32% 24% 17% 17% 20%

Lugn och ro 48% 36% 41% 44% 46% 40% 44% 44% 41% 43% 36% 34%

Kultur 8% 13% 10% 11% 9% 13% 13% 12% 10% 8% 6% 10%

Föreningar och föreningsliv 5% 8% 6% 6% 6% 15% 9% 8% 4% 5% 4% 1%

Platser att träffa vänner och 
bekanta

13% 17% 16% 15% 9% 19% 23% 17% 12% 11% 8% 9%

Lättillgängliga platser 12% 11% 13% 9% 11% 15% 13% 11% 9% 14% 12% 14%

Platser med utsikt 25% 25% 26% 25% 20% 23% 27% 25% 20% 29% 22% 33%

Folkliv 5% 14% 9% 9% 6% 17% 14% 10% 9% 5% 7% 1%

Butiker och service 4% 16% 11% 10% 3% 17% 16% 10% 9% 8% 4% 4%

Restauranger och kaféer 12% 26% 19% 18% 15% 19% 24% 20% 18% 13% 13% 7%

Sol och bad 23% 19% 21% 20% 19% 19% 23% 23% 22% 20% 11% 9%

Trygga platser 19% 18% 19% 19% 18% 15% 21% 20% 16% 20% 15% 14%

Fler hyresrätter 15% 24% 20% 20% 12% 21% 22% 23% 19% 14% 14% 16%

Fler bostadsrätter 6% 18% 12% 12% 6% 11% 14% 13% 12% 9% 6% 4%

Spännande arkitektur 9% 20% 14% 15% 10% 17% 15% 16% 15% 11% 6% 13%

Förskolor och skolor 10% 12% 11% 11% 5% 17% 12% 16% 11% 5% 2% 3%

Bättre kommunikationer 8% 15% 11% 12% 9% 23% 16% 15% 8% 9% 4% 6%

Hundrastgårdar 6% 4% 4% 6% 6% 6% 7% 4% 3% 5% 11% 4%

Annat 23% 18% 21% 19% 25% 32% 15% 17% 21% 32% 27% 31%

Vad önskar du att den nya bebyggda miljön ska tillföra?  
Uppdelat på kön, födelseplats samt ålder:
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Bilaga

• och leka med barnen
• Passage
• Årsta Scoutkår har verksamhet som nyttjar skogsområdet runt 

Årsta IP
• Passerade igenom den, påväg till en vän
• Idrott i kombination med naturupplevelse.
• Hundpromenad
• + naturupplevelse och mountainbike samt löpning
• Rekreation , motion
• Går inte att svara med bara ett alternativ! 
• Löpning, naturupplevelse och lugn.
• Använder den även för återhämtning och motion
• Promenad, motion, naturupplevelse, lugn och ro, se på utsik-

ten, allt är lika viktigt. Varför får man bara välja ett alternativ?
• Rekreation, tystnad,djurliv,meditation, motion, skogskänsla
• Årsta scoutkår. Var ute och hade aktiviter i skogen med våra 

scouter.
• Cykla och promenera
• Att plocka blåbär
• Jobbar på Årsta gård särskola
• Och promenad, lugn och välbefinnande 
• Jogga och använda utegymmen
• Underbart med riktig natur så nära
• Besöker ofta min dotter som bor i Årsta och varje gång går vi 

klånga promenader kors och tvärs i Årstaskogen!
• Meditation
• promenera
• Samt motion
• Uppleva den underbara naturen
• Idrott och hälsa, promenad, pick-nick, bad
• Och naturupplevelsen 
• Kombination av naturupplevelse, mysa med mitt barn och 

finna lugn med fisk luft! Med stor chans att få syn på djur.
• Jag  bor här , ’på Dellensvägen. Går i skogen varenda dag, 

Motionerar, träffar vänner och fikar. Badar vid Årstaviken
• Naturupplevelse o lugn o ro
• Bada. 
• Se vad som fanns där (jag bodde i Årsta tidigare). Strandpro-

menaden går jag några gånger om året, i skogen vistas jag 
aldrig.

• Skogen finns där för oss som bara vill vara i naturen En rekre-
aktionsplats för både oss som bor i Årsta och de som kommer 
från andra ställen i Stockholm.

• går där igenom sent ibland när jag besökt vänner i årsta.
• Jag jobbar som Stockholmsguide. Att få visa upp denna unika 

och underbara skog är fantastiskt. Både för svenska och inter-
nationella besökare. 

• Promenad  + titta på utsikten
• Aldrig där, otrygg plats utan direkt syfte
• Scouterna
• Naturupplevelse,  kultur, lugn o ro mm. 
• Det mesta ovan.
• Jag cyklar där på väg till Södermalm etc. Verkligen vacker 

! Trist att det bara gick att fylla i ett alternativ i ovanstående 
fråga. 

• Naturupplevelse med djur och insekter, med barnet.
• och leka med barnen, 
• med scouterna i Årsta, aktiviteter med och för barn 
• Scoutförening
• på upptäcktsfärd med mitt barn i skogen. Titta på löv, kottar, 

stora granar och bara vara i naturen.
• Men även att  motionera, promenera, rasta hunden. 
• Jag sportar, leker med barnen, umgås med vänner, tid för mig 

själv
• Protestaktion mot Bygget i Årstaskogen.
• Påfyllning av energi, rekreation och motion
• Promenader med mina vänner 
• Det var närmsta vägen att cykla

• Rekreation och motion
• Går varje vecka med mina barn på förskolan som jag arbetar 

på i Årsta. Barnen(och jag) älskar skogen. Barnen klättrar, 
upptäcker, samspelar m varandra ser djur och natur på nära 
håll. Inga konflikter mellan barnen i skogen.

• Rekreation
• Använder skogen som mitt medicinskåp, balanserar på 

trädstammar som ligger på marken,  vilar ögonen på de höga 
tallarna, vidgar mina sinnen genom att uppleva det liv som 
ryms i den mjuka mossan.  Ibland går jag bara ut och andas 
den luften som finns bara i en skog. Återhämtar mig i en miljö 
där jag bara kan få vara i det jag behöver vara i just då.

• lek med barn , utflykter med elever och promenader
• Med mitt barn och mina hundar
• Träning för min dotter som har autism
• Cykla längs vattnet
• Naturupplevelse, lugn, och ro promenader joggar  ute med 

barnen
• Hämta energi,sitta att blicka över årstaviken och promenera 

ger mej just de i årstaskogen
• Promenera
• Sjukskriven, utbränd och behöver komma ut i naturen
• Och även finna lugn och ro.
• Ströva runt och bara andas och vara. Idagens samhälle behövs 

en oas som gör att den stressade, sjuka och många gånger de-
primerade stockholmaren behöver en oas där man kan slå ner 
sin rumpa och som sagt bara vara. Jag har en kolonilott i Årsta 
skogen och jag pratar dagligen med mäniskor som är lyriska 
för att dom kan gå, springa och ta med sina utländska besökare 
och visa vilken lunga detta är för Stockholmarna.

• Gå ut med hunden kombineras med min motion.
• Besöker Årsta skogen varje dag i olika anledningar. 
• Genomfart till årstadal
• Även för motion (promenader och löpning) samt parlek med 

1. Vad var den huvudsakliga anledningen till att du besökte Årstaskogen senast? Om annat, var god specificera:
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min son.
• Naturupplevelse, fysiskt och psykiskt välmående utan mo-

tortrafik/bebyggelse.
• Flera samtidigt: promenad, motion, utsikt, naturupplevelse...
• Uppvuxen i Årsta 1947-67,  löpträning i skogen med Årsta-

skolan
• röra på mig då jag har svårt att gå. uppe i de ”övre” delarna.
• Det är just för att det är en Naturupplevelse som jag finner 

lugn och ro.
• Promenad
• Cykling
• Motion och naturupplevelse
• Naturupplevelse och hundpromenader.  Under många år mo-

tion, boende på Söder
• cykla
• Leka med barnen 
• kombinaerat med motion/träning
• Jag bodde i området tidigare
• Utegym eller jogg
• Äger en kolonistuga i Dianelund, Årsta. Ett välbesökt och 

populärt område. Hit kommer Årstabor, stadsbor och många 
turister från Sverige och utlandet. I skogen utanför våra 
kolonilotter vistas barn och skolungdomar. Här finns natur för 
hundpromenader, lugn och rekreation. Varför bygga bort detta 
och ”skapa” parkområden?

• Cykelpromenad, stavgång 
• Jag väljer alltid skogen vid promenad. 
• Promenad i naturen
• Gick till pendeltåget som jag gör varje dag
• Lugn o ro, leka m barnbarn
• Idrott + bada
• gå till jobbet
• Promenad med hunden, träning, lugn och ro, utsikten etc
• Den är väldigt tråkig om man vuxit upp här och jag går inte dit 

om jag inte måste.
• Även i mitt arbete som fritidspedagog för elevernas lärande, 

fantasi, motorik, naturupplevelse, rekreation och känsla av 
sammanhang.

• Många av dessa alternativ passar i

• samt lek med barnen och egen tid. 
• Det är kombinationen orörd natur, lugn och ro samt promene-

ra/jogga som gör att jag ÄLSKAR Årstaskogen. Utan den vet 
jag inte ens om jag vill bo kvar. 

• Promenera i skogen
• även natur och njuteri däri
• Både gymping och promenad
• Promenad o njutning 
• Uppleva tystare miljö
• Även motion, rekreation, naturupplevelse samt lugn och ro.
• frisk luft 
• Power walks och gå ut med min sysslings hund
• Fika, Trädgårdsföreningens loppis samt musikunderhållning 

på Dianelund
• Brukar även motionera och promenera i skogen.
• Motion å lugn. Bott 30år i Årsta. Gammal Årsta scout
• Gå från liljeholmskajen till årsta berg station
• man kan mer se det som en kombination av motion och upple-

velse av naturen.
• Naturupplevelse, lugn och ro, utsikt, motion, arbete med 

kolonilott
• bott i årsta i 8 år, aldrig rört mig i skogen. 
• Fixa med båten på båtplatsen, träna i utomhusgymmet
• För att transportera mig från punkt a till punkt b
• Cykling från arbetet
• Borde kunna välja fler alternativ, då lugn och ro är en del av 

min motion. Därför väljer jag att springa runt Årstaviken. Jag 
hade också barn i vagn med mig. Och att se utsikt och vara 
nära vatten.

• Även för att njuya av naturen, gå ut med hunden ja listan kan 
göras lång!

• Naturutforskande med barn.  Kojbyggen,  rollekar om 
stenåldern och indianlekar,  middagsätande,  promenader till 
Gullmarsplan,  letande efter örter,  motion tillsammans med 
hunden

• Promenera, uppleva en fantastisk natur, låta mitt barn leka i 
skogen som han älskar

• Vill tillägga att vi gör detta som familj, jag, min fru och våra 
två små döttrar.

• För mig även hundpromenad,finna lugn o ro samt se på utsik-
ten

• Leka med barn
• JAG GÅR IGENOM SKOGEN TILL OLIKA AKTIVITE-

TR DÅ DET ÄR TREVLIGT ATT PROMERA I EN SKOG 
TYST OCH FRISKT

• Fin promenad stråk
• Samt idrott och hälsa
• Få andas naturluft, få naturupplevelse
• cyklade hem från kollonilotten på söder och besökte Diane-

lund
• promenader
• Motion.nature,utsikten
• Naturupplevelse, fågelskådning, dans  på Årstaliden 
• Naturupplevelse i form av promenad, vilket gör att det är en 

kombo med idrott och motion
• Det är viktigt för innerstadsbor att ha nära till naturen. Jag 

mediterar i Årstaskogen.
• Jag går så gott som dagligen i skogen, både för att röra på mig, 

för naturupplevelsen och för frisk luft
• Vet av erfaren het hur viktiga dessa skogar är och man bör 

spara så många det bara går
• Promenera i skogen och njuta av naturen
• Jqag cyklade igenom
• Finna lugn genom promenad i skogen, frisk luft 
• Idrott och motion, Finna lugn och ro. 
• Löpning 
• Leka m barnen, sedan använder jag årstasgogen till rekreatio, 

badliv, promenader, picnicar väg till jobbet.
• Besökte båtklubben.
• Hundpromenader
• Lugn plats
• Joggar, går och cyklar, använder alltså primärt slingorna. Ofta 

som transportsträckor mot söder eller Liljeholmskajen.
• Få naturupplevelse och motion. Lila viktigt för mig!
• Jag gick på den övre gångvägen för att slippa bli påkörd av 

cyklar ner till Dianelund och ner till Skanstull.  Senare tillbaka 
samma väg. Jag går också till Liljeholmen genom skogen. Går 
minst ett par gånger i veckan. Tidigare  kunde man springa 
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på stigarna men nu är det för mycket kull fallna träd att som 
ligger i skogen. Stadens emtomolog värnar mer om  småkryp. 
Stadens politiker kunde säga åt dem att just nu  börjar det se 
för skräpigt ut.

• Promenad med vän och sedan picknick på brygga
• Motionspromenader
• Promenad från Årsta mot Gullmarsplan
• Slippa avgaser, andas frisk luft och finna lugn och ro.
• skogspromenad vid vattnet
• Promead och natur
• Låg och mellanstadie verksamhe
• Promenera i skogen och leka med barnen
• En kombination av flera: motion, naturupplevelse, lugn och fin 

utsikt.
• Evenemang. Koloniföreningen firade 100  år.  
• Koloniområde
• Uppleva årstidernas gång i natur och i koloniträdgårdarna
• Leka med mitt barnbarn
• uppleva naturen, leka med barnen och få ta del av livet vid 

vattnet
• löpning
• Lugn och naturupplevelse
• Ledare i Årsta Scoutkår
• Jag brukar se Hammarby träna på Årsta IP 
• Idrott, föreningsliv, rekreation
• Det är skönt att cykla på en ”skogsväg” istället för alla asfalt 

och betongstråk
• Eftersom jag bor på Liljeholmskajen så är Årstaskogen en av 

anledningarna till att jag flyttat hit från Uppsala. Årstaskogen 
är otroligt viktig för mig och min fru och vi besöker skogen så 
gott som varje dag för promenader, motion och avkoppling

• promenera för att koppla av och njuta av årstidens växlingar i 
naturen

• Anledning är även hundpromenader, lära barnbarn upplevelse 
av skog och mark

• Besöka en unik stadsnära skog som jag hoppas kan bevaras  
för ALL FRAMTID!

• Transport
• Naturupplevelse mitt i stockholm

• Hundpromenader
• motion joggning och promenad/avkoppling
• Mina barn är en dag i veckan i skogen med sitt fritids på 

Skanskvarnsskolan
• Löpning
• bor precis vid skogen, så jag går där varje dag och jag har 

utsikt över skogen, vilket är varför vi valde att flytta hit
• Samt lugnet och ron i närliggande natur
• Motion i en naturupplevelse och utan biltrafik , vilket ger lugn 

och avstressning
• Leker med barnbarn och gör utflykter, motion o promenad,
• Närheten till vatten, inga bilar, lugnet,hundar
• motion
• Jag har gått varje dag i vår fina skog sedan 1969
• motionera, vara ute i naturen, plocka blåbär, cykla.
• Bersökte släktingar
• Geocaching
• Flera av alternativen samtidigt
• Springa, träning, njuta av området, titta på utsikten, få avkopp-

ling
• Koloniföreningar jubilerade
• Ser inget värde i Årstaskogen och är aldrig där.
• Bor intill, barnen använder skogen dagligen, vi grannar träffas 

för picknik, lek etc
• Lugn och ro, slippa trafikbuller. Efter en morgonpromenad i 

Årstaskogen är resten av dagen som ett nybonat dansgolv. Pro-
blem får sin lösning och det är lättare att andas.

• Promenader och motion
• Naturupplevelse
• Samt promenad medan familjen 
• I stort sett alla anledningarna ovan.
• naturupplevelse, bad i Årstaviken, finna lugn o ro...
• Rekreation för kropp och själ. Har sedan barndomen utnyttjat 

skogen flitigt.
• Naturupplevelse, leka med barnbarn
• Naturupplevelse samtidigt med motion
• Passerade igenom
• Vi gör lite av alla förslag utom koloniträdgårdarna. Varför kan 

jag inte välja fler alternativ!!?

• Träffa vänner,sol och bad, föreningsliv, Rörelse, lek, rekrea-
tion, pedagogiskt, upptäcka, 

• Motion
• Promenad
• Även att njuta av koloniområdet
• Utöver naturupplevelse är det också motionera i trygg omgiv-

ning. 
• Idrott & motio
• Äger en kolonistuga i Dianelunds Koloniträdgårdsförening. 
• Jag bor vid Årstaskogen och är ofta där, det är vår lunga för 

avkoppling, promenader, picknick och för att njuta av djur och 
natur

• Leka och naturupplevelse 
• Och för motion samt göra utflykter med matsäck med mina 

barnbarn
• samt promenera och hålla igång kroppen
• naturoch djurupplevelse
• Lugn o ro , naturupplevelse
• hundpromenader med ÅrstaborÅ
• Deltog i en guidad visning av koloniområdena Skanskvarn 

och Dianëlund med Enskede_Årsta hembygsförening 
• koloniträdgårdsarbete
• Och motion
• Jag bor där, en av anledningarna till att jag flyttade dit var 

naturen och skogen
• I kombination med naturupplevelse och lugn och ro. 
• Lek med barn, upptäcka och lära barnet om naturen.
• Följa årstiderna, motion, naturupplevelse, plocka bär, lära bar-

nen mer om naturen, frisk luft, fantastiskt med lättillgänglig 
skog där barnen får lära sig mer om allemansrätt och ta hänsyn 
till naturen.

• motion
• Vi promenerar i grupp i Årstaskogen och går jag på promenad 

ensam så år det Årstaskogen som gäller
• Jag äger och driver förskolan Bränningevägen i Årsta. Någon 

av mina 4 barngrupper är i skogen varje dag.
• Jag tog även ett dopp från en av våra bryggor
• +leka med barn + sol och bad + motion
• promenader, cyklar med sonen, motionerar
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• Samt naturuppleves 
• Promenader, leka med barnbarnen, meditation, vila i tystnaden 

efter stressig arbetsdag
• Promenera och njuta av den vackra naturen, andas frisk luft 

och fotografera.
• Joggade
• En blandning av naturupplevelse, finna lugn och ro samt 

meditation.
• scouter
• lugn och ro
• finna lugn och ro i tillvaron
• Jag motionerar/promenerar eller springer, behöver frisk luft, 

rensa huvudet, komma ut
• Rasta hunden samt terränglöpning. (finns otroligt fina stigar att 

springa på som ej är asfalt eller grus)
• stavvandring
• Uppleva lugn och ro. Motionera. Se och lyssna på fåglar och 

djur. Se vårblommor(vitsippor blåsippor och liljekonvaljer) 
Njuta av tystnaden.

• cykeltur. fikade och grillat i gröningen. badade i somras. 
• promenad avslappning på flackt område i solen
• springer/löptränar alltid i Årstaskogen! 
• promeneda,njuta av naturen ,går till jobbet
• Ibland går vi den vägen till och från Liljeholmen.
• Jag är också där ofta för att bara njuta av skogen, utsikten och 

naturen
• Sitta på klipporna och ta det lugnt, promenera, ta ut katterna 

och ibland ta med mat och äta picknick 
• Cyklar till och från jobbet
• Årstaskogen fyller många syften i min vardag såsom; motion, 

hundpromenader, plats för reflektion, umgänge med nära och 
kära i naturen

• promenader till och från Gullmarsplan och Liljeholmen
• Se hur få människor som utnyttjar området, och tänkte på att 

så central mark inte är bebyggd, när 100.000-tals människor är 
utan bostad!

• En kombination av naturupplevelse, motion och lek med 
barnen

• Naturlig natur!!!!

• Besökte Dianelunds 100-års jubiléum
• Promenerar dagligen med min son genom årstaskogen  till 

hans skola. 
• För att det är en så härlig plats! 
• Picnick med familjen
• Gick till jobbet
• Och natur upplevelse
• även motion
• Joggintur/promenad i härlig miljö
• Använder skogen även som promenad, och motionsimråde. 
• Promenera i naturen nära där jag bor
• Jag gillar att promenera och går mormalt minst en timme  om 

dagen  om vädret är bra
• Att Årstaskogen för mig är mitt andra hem!!! Visa hur viktig 

Årstaviken är för mina barn!!!!!!!!!! och för alla så man får 
koppla av från all stress/billjud i samhället!!!!

• Avkoppling, stressa av, rekreation, motion
• hundpromenad med en av döttrarna
• Född  uppväxt i Årsta skog
• Gå ut med hunden
• ovan i kombination med promenad hem från jobbet via Gull-

marsplan
• Njuter av blommorna och dofterna i de tre kolonier.
• Motion
• Inte alls
• Scouter
• Jag och min dotter går genom skogen varje dag till och från 

förskolan och har en ”naturruta” som vi tittar till varje dag 
för att se om det hänt något nytt. Vi odlar också i pallkragar 
nedanför vårt hus, precis i kanten av årstaskogen. 

• Promenader, jogging allt i rekreation samt utsikt, lugn och ro 
kännertecknar användning

• Ledde en grupp från hembygdsföreningen genom skogen och 
koloniområdet

• Promenerar ofta där.
• Mountainbike 
• naturupplevelse, motion, avkoppling
• ? Naturupplevelse, lugn o ro, motion, promenad.....allt detta 

ingår i ”gå ut med hunden ”.

• i synnerhet om våren, alla blåsipporna nedanför Sköntorp
• och naturupplevelse givetvis
• Cykla till Årsta m.m
• cyklar till och från jobbet. springer ibland.
• Promenerar genom skogen hem från skola/förskola med mina 

barn. Då Årsta i övrigt är väldigt trafikerat så är skogen en 
plats helt fri från bilar vilket jag uppskattar

• Promenad, natur, lugn
• long walks
• Promenad i skogen där det är lugn och ro
• + naturupplevelse - rekreation
• Promenad med vänner, ha picknick njuta av lugnet i skogen.
• Årsta scouter
• mountain bike
• Motion, promenader, folkliv, naturupplevelse, bad, sol
• rekreation promenand få lugn och ro koppla av vara för mig 

själv och 1000 andra andledningar varför en SKOG behövs
• Gång
• Motion, frisk luft, lugn och ro
• Idrott och motion
• Finna lugn ochro, äventyr med barnbarn
• En avkopplande promenad med mitt barn
• Scouterna
• Har båt i en av båtklubbarna
• och motion
• frisk luft och naturupplevelse
• Är dagmatte och ute i skogen nästan varje dag.
• Naturupplevelse och känna ro
• Frisk luft, vacker utsikt, tystnad och grönska, mjuka natursti-

gar, gamla träd, rikt växt- och fågelliv, inga bilar eller avgaser 
och avgaser

• Lugn och ro, promenader, cykelturer både till och från stan 
och som aktivitet : att cykla och fika, promenera och prata 
med vänner, sätta dig och se på vattnet, njuta av solen vid 
vattenbrynet, bada från bryggorna, ha tid att prata med barnen 
genom att promenera med dem, cykeltur med barnen, få tid i 
skog och med vatten och himmel till/från arbetet, meditera, se 
blommor vid kolonilotterna, se trädkronor och lyssna på suset 
i träden mm mm mm
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• Det borde gå att fylla i flera alternativ en bara ett alternativ? 
Varför har ni utformat enkäten så? För mig är Årstaskogen så 
mycket, som ex. natur, grön oas, motion,  frihet mm

• Naturupplevelse, lugn och ro och en glädje över en vacker 
skog där jag kan uppleva djurliv, känna respekt för flerhund-
raåriga tallar, andas frisk luft fylld av barrdoft och multnande 
löv.

• Träffa vänner, naturupplevelse, lugn och ro, motion, utsikt, 
umgås med träden, titta på fåglarna, känna skogslukten, 
plocka växter, bär och svamp

• Kombinerad med naturupplevelse / motion
• Dagligen med hundpromenader och träning. 
• Promenader. 
• Promenera, se över viken
• Lugn och ro
• Jag både promenera, cykla (mountain bike på små stigar) och 

springa (orientering) i Årstaskog.
• Leka i skogen med barnen och plocka blåbär 
• bada och plocka bär och blommor
• plocka bär och svamp
• hundpromenader
• Samt fritid med barnen
• +alla andra alternativ på listan
• Stressa ner!
• Har även kolonilott i området skanskvarn
• Motionera både med vänner och ensam. Utforska skogen och 

leka och klättra tillsammans med mina och vänners barn.
• Promenad, naturupplevelse, lugn och ro - allt i ett
• Att promenera i något som fortfarande känns som skog
• Besökte båtklubben och paddlade kajak
• Bärs
• träning och lugn och ro
• Naturupplevelser
• lek med barn, promenad med hund, fotografering, trail-löp-

ning.
• Det är här jag hämtar lugn, kraft och energi...och en av huvud-

orsakerna till att jag valde att flytta till Årsta och nuvarande 
bostad. Närheten till skogen och förmånen att varje morgon 
titta ut/in direkt i skogen och det fina lilla berget utanför 

fönstret. Där vandrar rådjur, skuttar harar, klättrar ekorrar och 
flyger fåglar ... och underbart att följa naturens växlingar! 

• Men även motion och skogspromenader med barnbarnen.
• Finna lugn och ro + promenad med hunden
• Rekreation, lugn och ro från stadens buller, upplevelse av 

natur och djurliv
• jag går ofta dit med mina barn som leker där ofta. Tar ofta 

promenader och tränar i skogen
• Årsta Scoutgård vid Årsta Idrottsplats
• det är så många anledningar, men huvudsakligen för att kom-

ma ut ur stadslivet och må bra i skogen. Man finner lung och 
ro i NaturUpplevelsen nära man bor. Kontrasten mellan staden 
och Årstaskogen är bra för hjärnan!

• Årstaskogen fyller många funktioner i min vardag. Senast 
jag var i Årstaskogen var det för at promenera behagligt och 
trevligt till Södermalm. När jag är i Årstaskogen så är det 
vanligtvis för att den är en enkel väg till Södermalm. Annars 
promenerar jag eller tränar i skogen.

• Ett oersättligt område att mentalt hämta livsenergi i en sjukt 
stressad värld. Kunna med hjälp av detta fatta goda och 
välgrundade beslut som påverkar min livskvalitet till det 
bättre.

• Att varva ner med hjälp av skogen och grönskan, på min 
promenad till en god vän. Att lukta på den fuktiga jorden efter 
ett regn.

• Har inte valt annat men väljer ändå att skriva, då man bara 
kunde ge ett exempel. Använder skogen för rekreation och 
motion och träff vänner också

• Guidade en grupp i Årstaskogen med tema Årstafrun 
• Motion, umgås med familjen
• För att bibehålla rörligheten i kroppen är det viktigt för mig 

att röra mig i naturmiljö. Vandring på mjuka skogsstigar på 
ojämn mark med inte alltför branta backar är bra för leder och 
muskulatur.

• Promenad till Liljeholmen
• Ej enbart en anledning, flera: lek, natur, träning, rekreation, 

bad. 
• promenera
• Använder Årstaskogen varje dag sedan 1953  mina föräldrar 

flyttade hit 1943 och använt skogen.
• Rekreation
• Lungn och ro och se några djur
• Mata ankorna, njuta av lugnet och få naturupplevelse, prome-

nad och jogg, utegym
• HUndpromenad
• Promenad
• naturupplevese och cyklin
• Tar promenader ensam,hund och man. Finns ingen vackrare 

plats i sthlm
• Kombinera natur och motion
• Viktigt att känna doften av naturen.  Uppleva att det är skog.
• Arbeta i koloniträdgården, promenader, barnen leker i skogen, 
• Passerar varje dag med cykel
• Motion, rekreation, se på djurlivet
• Helheten: promenad i natur, lugnet, meditation och motion, 

samtal om jag har sällskap 
• Utsikten, naturvistelse, lugn och ro, bad, djuren
• Besöka en god vän
• Senast gick jag genom skogen för att ta mig till Hammarby 

Roddklubb, som ligger nere vid vattnet nära Skanstull, där jag 
tränar. Det är den absolut smidigaste vägen eftersom skogen är 
så tillgänglig och man inte blir hindrad av husbyggnader och 
vägar. Sedan brukar jag också ta promenader i skogen för att 
finna lugn, inspiration eller komma närmare orörd natur, vilket 
är ett stort privilegium för mig som storstadsbo.

• Barnvagnspromenad för att få mitt barn att somna
• Älskar att springa och promenera där. Ger ett lugn och är 

avstressande att kunna göra långa promenader/springrundor 
samtidigt andas skog.

• Koloni  egen
• Allt ovan förutom hund och barn
• Även promenader
• Flera saker, natur, fågelskådning, bada, träffa vänner, ha pick-

nick i naturen
• Även naturupplevelse
• Naturen o gå ut med hundarna
• Alltid i skogen. Alla ytor är en lekplats och barnen älskar att 

möta alla som är ute med sina hunda
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• Lek med mina barn, ett ställe att få lugn och ro, använda till 
att springa i

• Kultur: vandring med hembygdsföreningen i koloniområdena 
med anledning av 100-årsjubileum i för kolonierna.

• Jag älskar Årstaskogen och är där minst tre timmar om dagen 
med min fru och mina barn.

• Promenader
• Promenader,  finna ro för själen i naturen 
• lugn och ro och promenad med skog.
• Naturupplevelse, finna lugn och ro i samband med löpning på 

ett naturligt underlag
• Hundpromenader
• Och naturupplevelse, rekreation, lugn och ro, lek med barn
• samt träning
• Lugn och ro, titta på flora och fauna, utsikten , bad mm
• Guidade två vänner från Stuvsta, visade dem skogen och Årsta 

Gård. 
• Plocka svamp med barnen och njuta av skogsupplevelse.
• Naturupplevelse och rekreation.
• Promenad med hund
• Träffade min make som gått hem från jobbet
• Lugn och ro
• Träffa vänner
• Naturupplevelse i kombination att jag har hunden med mig 

på promenad (fysisk motion) och njuter av utsikten  samtidigt 
som jag stressar av (finner ett inre lugn).

• jag går där för att jag behöver lugn och ro, jag behöver mo-
tion, jag rastar hunden och jag ser många naturupplevelser - 
jag har stort behov av denna skog då staden stressar.

• Transportpromenad för att ta mig t o r Roddklubben vid 
Gullmarsplan

• promenad, löpning, mm i lugnt område
• Utsikt, lugn och ro, motion, promenad.
• Naturupplevelse, lugn och ro
• Promenera hunde
• även promenader och naturupplevelser, lugn och ro
• Visade skogen för en vän som var på besök
• Jag som pedagog tycker är viktigt att vistas i naturen där 

du möter mycket i naturen och barnen utmanar sig själva  i 

skogen på alla möjliga sätt som klättring, balans, rörlighet, fart 
etc. 

• Lugn och ro, kolla efter svamp, störva
• Promenerar varje dag i Årstaskogen, samt även utflykter med 

vänner.
• promenader Årsta viken runt
• Promenad
• bada och promenader i naturen
• Lugn och ro. Träning. Utsikt.
• Plugga matematik
• Samt umgås med familj
• Bor i skogen, och går varje dag till jobbet via den. Använder 

så klart även skogen till rekreation när jag är ledig och som 
stråk när jag motionerar.

• Promenerar genom den med min son på väg till förskolan
• promenader och njuta av tystnad och stillhet
• kunna ta sig till Liljeholmen/södermalm och slippa åka kom-

munalt 
• cyklade till jobbet
• träffa de där djur som lever där, rådjur, fåglar, räv o mycket 

annat
• Motion, naturupplevelse och gå i Koloniområdet. 
• Hänvisar till bifogad text: Årsta 2017-09-21
• Väg till arbetet.
• hunden var också med. Vi letade efter blåbär då vi brukar 

plocka det där.
• Promenad
• Gick till min båt som ligger vid båtklubben i årstaskogen
• cyklade genom skogen från Liljeholmen till Årsta
• promenader, naturupplever
• promenad, picnic, lugn och ro
• Fel att bygga i Årstaskogen. Varför har ni inte en direkt fråga 

om man vill ha bygge eller ej? Dålig enkät. Bygg Årstafältet, 
Partihallar, mellan Bolidensplan/Globen mm istället! Flytta 
ut många kontorslokaler, småindustrier istället och bygg där. 
LÅT VÅR ÅRSTASKOG VARA !! 

• Bekanta mig med ett hörn av skogen!
• Naturupplevelse
• Promenader. Motion, förflyttning till Liljeholmen, Skanstull i 

stället för kollektivtrafik, uppleva natur på ett mycket lättill-
gängligt sätt!

• Blanketten är kraftigt vinklad och manipulativ. Därför blir 
det svaret på samtliga frågor. Den här frågan kräver en seriös 
medborgardialog, vilket detta inte kan anses vara.  Skogen ska 
självklart vara kvar som den är idag. Det är en skam för den 
demokratiska processen. Skärp er!

• Skogmiljön
• Och promenera
• scouting och vara med kompisar
• få bebis att somna, leka med barnen, titta på kolonilotternas 

blommo
• få bebis att somna, leka med barnen, titta på koloniträdgården 

blommor
• Naturupplevelse, lek med barn, rekreation dvs lugn och ro 
• När mina barn är med så är det för att finna lugn och ro till-

sammans 
• Blanketten är kraftigt vinklad och manipulativ. Därför blir 

det svaret på samtliga frågor. Den här frågan kräver en seriös 
medborgardialog, vilket detta inte kan anses vara.  Skogen ska 
självklart vara kvar som den är idag. Det är en skam för den 
demokratiska processen. Skärp er!

• Jag är uppvuxen i Årsta och älskar Årstaskogen. Jag skul-
le vilja vakna upp en morgon och inse att det bara var en 
mardröm att de ska bygga bostäder i Årstaskogen. Jag går och 
cyklar till skolan varje dag precis där de ska bygga bostäder. 
Det är en fantastisk promenad eller cykeltur som jag och min 
kompis brukar göra. Jag brukar också leka i skogen varje dag. 
Skogen ligger väldigt nära min skola i Årsta och det är den 
platsen som vi brukar gå ut och leka på rasterna och när vi är 
på fritids. Jag bor i ena änden av skogen och går i skolan andra 
änden. Jag brukar leka på alla platser i skogen. Jag har också 
fått se en rådjursmamma föda sitt barn i Årsta skogen. Det var 
en fantastisk upplevelse. Jag brukar lyssna på fåglarna och 
titta på bladen på träden och en annan hare som skuttar fram 
och tillbaka, det är jätteroligt.



39

2. Vad skulle få dig att vara mer i skogen under den/de årstider du idag inte är där i lika stor utsträckning?

• En pulkabacke
• mer belysning
• Mindre bryggor och jet ski.
• Inget
• ”En trevlig badplats/badbrygga. 
• Bättre belysning
• Inget, jag tycker skogen är fantastisk som den är.
• Mer bebyggelse
• Ingenting
• Fler och större badplatser, caféer, restauranger... Folkliv i 

största allmänhet.
• Om det fanns fler bostäder intill så man kunde flytta dit. Då 

skulle man kunna vara där mer spontant.
• Lättare tillgänglighet. 
• Mer folk.
• Mer aktiviteter, mer att göra såsom planer, boule, caféer etc
• Bättre kommunikationer och ett större utbud av aktiviteter
• Närliggande aktiviteter, service, café, restauranger.
• Bättre cykelförhållanden i Stan för att lätt ta sig dit
• Mer bebyggelse runt skogen 
• Inget. 
• Att det inte var en skog
• Mer ljus
• Mer service: restauranger osv
• Befinner mig iprincip bara på motionsspåret längs med 

vattnet, och där är det så bra det kan bli tycker jag. 
• Att det var kvartersstad istället för slyskog.
• Inget, Nackareservatet ligger närmare Sjöstan
• Bättre belysning kring stigarna/motionsspåren. Vilket nya 

bostäder skulle ordna
• Om den gjordes om till en bebyggd stadsdel med en park i 

mitten
• Mer tid
• Caféverksamhet/fler sittplatser
• Bättre kommunikationer, hus och serveringar.

• Att det fanns mer att göra där, kanske en större stadspark, en 
restaurang på sommaren.

• Bättre cykelbana vid vattnet. Badplats.
• Bättre kläder :)
• Jag besöker Årstaskogen varje dag jag är hemma, Reser en del 

så om jag slutar med detta så skulle besöken ske oftare.
• Soliga platser att vila på. Tryggare gång/cykelväg längs 

vattnet. Lägiga sittplatser för fika och en inte lika vindutsatt 
promenad mellan Årsta-Liljeholmen.

• Under vinterhalvåret skulle bättre skötsel av 
promenadsstigarna, genom halkbekämpning och även att leda 
bort vatten där det samlas på, öka min närvaro i skogen.

• Något som däremot skulle minska min närvaro i skogen vore 
fler bostäder och annat som tar bort just skogskänslan.

• Mera belysning vid elljusspåret. I övrigt är Årstaskogen en 
trygg plats och det är ett av få ställen som inte har parkifierats, 
vilket är väldigt unikt och bevarandevärt!

• Bättre väder?
• Ingenting.
• Bättre motionsspår/cykelstigar.
• Inget, det enda som kan hända genom en exploatering av 

delar av skogen är att jag är där mindre än idag. Årstaskogens 
kvalité är just att det är en orörd skog.

• Sommartid är jag bortrest en hel del så utslaget blir det väl 
varje vecka. Vinter är beroende av väder.

• Den får mig i nuläget att vara där så mycket jag vill. Den är 
tillräckligt värdefull som den är.

• Om det var stad i anslutning till skogen (jag anser att det är 
idioti att slösa så markyta mitt i regionen på ett naturreservat) 
skulle det finnas fler anledningar aty besöka området. Då 
skulle utbudet av restauranger,fik, butiker etc öka och området 
skulle kännas som en integrerad del av staden. Då skulle delen 
av skogen som sparas kunna göras mer lätt tillgänglig och 
därför mer använd. 

• Fler aktiviteter och genare gång- och cykelstråk mellan 

Årstaberg och medborgarplatsen. 
• Ingenting!! Finns inget som går att förbättra. Skogen är 

Stockholms lunga och behövs som den ser ut idag. Flera tusen 
bostäder planeras att byggas runt om i Årsta och detta medför 
att skogen kommer besökas av många fler än i dag 

• Mer belysnin
• Bättre koppling till omkringliggande platser.
• Alltså.  Jag tycker det hela inte bara handlar om hur mycket 

man besöker utan hur grönområden generellt är viktiga att 
bevara när staden växer av många olika anledningar .

• Jag är i skogen 2-4ggr per vecka. Hade jag mer fritid så hade 
jag varit där oftare

• Organiserat skidspår, och absolut inte mer bebyggelse.
• Jag använder skogen dagligen - kortare och längre tid lite 

beroende på vädret. 
• Vädret?
• Då mitt huvudsakliga syfte är och har varit promenader skulle 

det vara att gångvägen vore garanterat halkfri, vilket jag 
vintertid inte vet om den är

• Det är bra som det är och minskar skogen pga  y 
bostadsbebyggelse så försvinner de höga naturvärdena och 
andra delar som bra cykelspår och traillöpningen som skogen 
idag erbjuder. 

• Skogen är så fin som den är, men mer belysning vid 
promenadvägarna skulle inte vara helt fel :) 

• Om Årsta IP inte används av Hammarby fotboll under vintern 
så hade det varit en ideal plats att spola på vintern så att 
man kunde åka skridskor där. Tror att det skulle bli väldigt 
populärt.”

• Ökad stadsmässigt bebyggelse med caféer restauranger i 
direkt anslutning. 

• Mer fritid.
• Asfalt och plogat på gångvägar
• Jag skulle vara där mindre om det inte var lika lugnt och 

härligt som det är idag. Vår familj är där varje dag och njuter 



40

av lugnet 
• Mer fritid 
• Att jag var i stan då.
• ”Jag har bara bott där sedan i våras så kan inte svara för 

hösten och vintern men kan tänka mig att jag kommer använda 
den i den utsträckning väder och vind tillåter. . Idag finns det 
större leder, exempelvis längs med vattnet, tror mig kunna 
använda dem även på vintern, exempelvis vid löpning och 
promenader.  Det är ju en skog och den som vi anpassar oss 
efter årstiderna.

• Jag nyttjar Årsta skogen till fullo. Det som får mig att vara 
mer i skogen är att den får vara precis som den är nu 

• Jag vill känna en skarp kontrast mellan årstaskogen och 
staden. Kunna känna mig ensamt i skogen.  Bara jag och 
naturen, långt borta från stan, fast ändå ganska nära

• Inget, jag utnyttjar skogen flera gånger i veckan året runt.
• Funkar utmärkt året runt! Däremot om skogen blir en 

byggarbetsplats skulle det inte vara trivsamt där längre.
• Om jag skaffar hund
• Om jag hade bott kvar i årsta
• Är där väldigt ofta så vill gärna kunna fortsätta vara där!
• Jag är där flera ggr. om dagen i alla årstider
• Mer bebyggelse runt om, bättre kommunikationer.
• Den enda anledningen till att jag inte är där varje dag året runt 

är för att jag har ett jobb och andra åtaganden vilket gör att jag 
inte hinner. Det är en fantastisk plats att fågelskåda, motionera 
eller bara ta en promenad i tysthet. 

• Jag är i skogen i stort sett varje dag, främst på de platta 
områdena lite längre upp.

• Mer tid 
• Min pappa är uppvuxen i årsta så det är en vana att vandra i 

årsta skogen med hundarna och träffa vänner.
• Bättre väg längs med strandlinjen, kafe’ eller nån 

matservering!
• Vädret är för dåligt på vintern
• Det är bara jobb och dylikt som sätter gränsen.
• En bättre strandpromenad som mer naturligt kopplar Sjöstaden 

med Liljeholmskajen
• Bättre snöskottning 

• Bättre väder :)
• Inget. Det enda som kommer bli resultatet av en exploatering 

av skogen är att jag kommer vistas där mindre än idag. 
Årstaskogens unika kvalité är just att det är en orörd SKOG, 
om den krymper ännu mer kommer detta gå förlorat.

• ”är i Årstaskogen så mycket jag kan. Går promenader och 
använder din till mina scouter. Exempel på vad vi gör: 
Orientering, lägerbål, samarbetslekar, naturövningar.

• Mycket av scoutverksamheten görs runt scoutstuga där vi har 
en fast lägerplats.”

• Jag är i skogen i stort sett varje dag, inget behöver förbättras.
• Född i Årsta och bott där av och till i 30 år. Bor ej i området 

längre, men passerar ofta genom med cykeln och ibland 
springer jag barfota där också. En lunga för att spänna 
av i storstaden. Jag är starkt emot att ett enda träd fälls i 
Årstaskogen för att bygga bostäder. Det finns bättre platser i 
Stockholm att bygga bostäder, varför inte över motorlederna 
som Nynäsvägen från Gullmarsplan hela vägen bort till Farsta. 

• Svårt för våra elever att gå i skogen på vintern när det är halt.
• Mer av skogskänsla. På vintern syns bostäder mer vilket gör 

att skogskänslan blir mindre även om den ändå finns där. Så 
inga nya bostäder bör byggas i skogen, det skulle fördärva 
den.

• Mer tid. 
• Mer tid! Hade jag inte haft ett arbete så hade jag varit där 

varje dag.
• Mer ledig tid :) området är fantastiskt för rekreation och bas få 

stanna upp i vardagsstressen . 
• Har man inte bil som jag så är det en ynnest att få komma ut i 

naturen bara genom en promenad . Alla har råd....
• Grusade backar nedför branten vintertid. Svårt att gå med 

barnvagn där vintertid.
• Vädre
• Jag använder skogen för lek med barnen, idrott, 

naturupplevelse, plocka svamp och blåbär samt som väg till 
jobbet. Att inte gå till skogen beror idag på väderförhållanden 
eller tidsbrist. 

• Handlar endast om väderlek.
• Mindre snö....

• Inte så isiga backar ner från Gullmarsvägen
• Bättre vinterunderhåll på gångvägen längs vattnet.
• Mer tid och bättre väder...
• Årstaskogen är en skog och årstiden spelar ingen roll. I skogen 

är jag för att hämta kraft, få motion och bara vara. Vad behövs 
mer i en skog, förutom träd, växter och djur?!

• inget speciellt.
• Att man sandar bättre, men broddar funkar ju helt okej. 
• Jag är så mycket jag hinner.
• Pga vinter så blir det inte lika trevligt att närvara i naturen, 

slask, mörker, kyla osv
• Att skogen får vara kvar i sitt nuvarande skick och storlek. 

Att man fredar hela skogen som den är idag och gör hela till 
naturreservat. 

• Fler timmar på dygnet.
• Om jag bodde där skulle det bli promenader varje dag året om. 

Det är lugnt och skönt för själen! 
• Promenerar så ofta jag hinner
• Mer fridid
• 1. Att jag får ordning på mountainbiken igen så jag kan cykla 

mer igen. 
• 2. När vår pojk börjar gå och kan uppleva skogen mer utan att 

ligga i vagnen.”
• Om jag hade mer fritid. 
• Går där så ofta jag kan / orkar. Lugnt o fint i skogen 
• Jag är där varje dag! Skogen är toppen! Hela söder kommer 

dit och använder den för upplevelse och rekreation. Många 
springer varvet runt viken son träning.

• Konstig fråga, den är ju tillgänglig hela tiden. 
• Mer hus där det nu finns skog
• Jag och min familj utnyttjar skogen i stort sett varje dag. Den 

är på alla sätt ovärderlig på alla plan.  Vi är på kolonilotterna, 
men vi tränar flera gånger i veckan i skogen.

• Bättre förbindelser. Tex gångbro/cykelbro från Södermalm 
• Om det var bebyggt och såg ut som sjöstaden med kajer, 

butiker och restauranger.
•  Ätter plogat,sandat
• Jag är där lika ofta oavsett årstid. Det finns inget dåligt väder, 

bara dåliga kläder.
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• Jag har nyligen flyttat från Årsta så för mig är det avståndet 
som avgör. Tidigare besökte jag skogen varje vecka 

• Mer fritid
• Bättre väder :)
• Skogen är bra som den är idag, städning av skräp och glas 

behövs dock! Speciellt på de ställen där folk grillar, t.ex. uppe 
på bergen där det är fin utsikt.

• Om det var urban stadsmiljö istället för skog.
• Är där så ofta jag kan för det är en helt unik plats.  Den bör 

bevaras i sin nuvarande form helt oinskränkt. 
• Jag springer och tränar på utegymmen 2 - 3 gånger/ vecka 

under den ljusa årstiden, mer sällan vintertid då det kan vara 
väldigt halt på fläckvisa ställen

• Det behövs ingen förändring skogen är fin som den är. Vacker 
och perfekt  

• Skogen söder om strandpromenaden är en brant, vildvuxen 
norrsluttning utan större naturvärden i mitt tycke. Tror inte den 
går att göra intressantare inom ramen för reservatsförslaget.

• Det skulle vara bättre om det var mer utformat som en park 
med fler alternativ att ta sig dit och därifrån.

• Bebyggelse. Jag tycker att det är tokigt att lägga en död hand 
över en så fin plats. Idag är den väldigt lite använd jämfört 
med om där fanns gator, hus och verksamheter.

• Jag går i skogen ibland flera ggr per dag alla årstider. Jag vet 
att det är många äldre som inte har dator och kan svara på 
dessa frågor som går varje dag med sina hundar. Det är en  
möjlighet för äldre att komma ut  andas frisk luft, få motion 
samt träffa andra.

• Att det är finare väder ute 
• Mer ljussättning blir gärna rätt mörkt på de mindre stigarna.
• Jag är där så mycket jag hinner. När jag jobbade mindre var 

jag där varje dag. 
• Om området utvecklades till stad likt södermalm med 

promenadvänlig kaj. Alternativt om området utvecklades med 
nöjesaktiviteter. Ska jag besöka natur eller ta en promenad 
finns långt mycket bättre alternativ.

• Ett fik. En varm plats. 
• Jag  bor där och promenera till jobbet
• Bättre belysning 

• Bättre belysning. 
• Kafé, badbryggor
• Mer bostäder!!!
• Jag promenerar regelbundet i skogen. Ibland själv- ibland med 

familjen. Joggar där också. 
• Bättre väder
• ”Ingenting
• Är perfekt som det är idag”
• Bebyggelse, hus, kvarter
• I skogen vill jag ej vara, men man hade kunnat göra 

ett naturstråk med strandpromenad likt det finns runt 
Kungsholmen eller vid Djurgårdskanalen från Liljeholmskajen 
(supertrevlig) till Johanneshov. Spara kanske 10-
15m att skogen dvs. Resten borde bebyggas med tät 
innerstadsbebyggelse

• Om man skulle dra om Sörmlandsleden i skogen
• Ren tacksamhet om den förblir orörd skulle kunna få mig att 

vistas där varje dag även på vintern, det är en fantastisk plats.  
Det behövs inte adderas något det är en naturmiljö.

• Är där så mycket jag kan. Mitt andningshål från stress och 
stök.

• Bättre belysning. 
• Det som skulle ge mig möjlighet och lust att vara i skogen lika 

ofta som idag vore att skogen bevarades precis som den är just 
nu.!

• Bättre belysning på de övre asfalterade gångvägarna skulle 
underlätta för springturer på kvällstid de mörka delarna av 
året. I övrigt är möjligheten till att få gå på små slingriga stigar 
i de övre delarna en av de stora behållningarna av skogen. 

• Är redan där då mycket som jag vill
• ”Vi bor vid skogen, vid Marviksvägen och är i skogen varje 

dag med barnen eller för att jogga eller cykla till från jobbet. 
Det går inte att vistas mer i skogen än vad vi gör. 

• Vi älskar skogen som den är - en naturlig skog. Vi vill inte 
se den förstöras och försvinna. På våren vandrar vi längs 
fågelstigen, som ligger bakom Årstaliden. Blåbär plockar vi 
i skogen bakom Årsta IP. Leker med barnen gör vi i skogen 
nedanför vårt hus. 

• Det enda som skulle kunna leda till att vi vistas MINDRE 

i skogen är om det byggs. Enligt det förslag som ligger nu, 
skulle alla de ytor vi använder oss av idag försvinna. ”

• ”De delar som har cykelbana behöver  mera underhåll. Jag har 
sett en brutal cykel olycka i nedförsbacke från Årstabron. 

•  Jag tycker ni kunde bygga i trä en gångbro i de mest 
otillgängliga delar, skogsrum för avkoppling. Finns i Porto i 
Portugal! Väldigt populärt utflyktsmål där! 

•  Ett unikt skogsfik med ekologisk glass och roliga stolar. Kaffe 
förstås.

•  Också en kajak klubb skulle kunna få lokaler där, olika 
vattensporter. 

• En ny  bro till Södermalm behövs, Årstabron som jag cyklar 
över två gånger i veckan  antalet som använder bron har ökat 
mycket. Ibland är det lite trångt! 

• Glöm inte bort att fråga barnen vad de tycker de kan inte svara 
på enkäten. ”

• Strand och strand promenad mer tillgänglig 
• Är där redan flera dagar i veckan, mer på sommaren pga 

semester och mer ledig tid.
• Konstigt formulerad fråga. Skogen bara ”är” och det är allt 

som behövs. 
• Är alltid i denna underbara ”lunga”. Arbetar på Söder där 

luften är en katastrof !!!! och behöver fylla mina lungor med 
fräsch och icke cancerogen luft /syre. Utan Årstaskogen finns 
stor risk för att partiklarna i luften på Söder ökar. ”

• Under sommaren reser jag bort på semester, skulle jag få 
försämrad ekonomi och inte ha råd att resa så skulle jag vara i 
skogen mycket även på sommaren. 

• De övriga årstiderna går jag genom skogen till och från jobbet  
för att få en lugn start och avslut på dagen. 

• Ett mindre önskemål är att leda bort dagvattnet som fryser 
grusvägen längs stranden  till is vintertid. 

• jag är redan ofta i skogen, passerar varje dag på väg till 
förskola, men lek åtminstone varje vecka, vanligtvis runt 
trollekplatsen då övriga delar i närheten i många fall är för 
branta för småbarnslek

• Bra belysning. I övrigt är skälet mest att det är kallare och 
mörkare ute i allmänhet. 

• Är i årstaskogen dagligen.
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• Om det slutade vara vinter.. 
• Fler bostäder, jag skulle gärna bo där och ha närmre till vänner 

och jobb!
• En aning varmare klimat.
• man behöver ingenting än bara naturen i skogen, frågan är 

väldigt konstig, det handlar väl om skogen, eller hur. Det är 
viktigt att bevara vår natur. Jag hoppas att Stockholms stad 
tänker likadant. 

• Om det inte bebyggs där vi i scouterna har verksamhet, samt i 
dem närliggande skogsområdena.

• Använder skogen från vila till aktivitet, och lek med barnen. 
Dessutom finns det ordet djur som behöver någonstans att 
vara!!!!

• Mer belysning
• Jag bor granne med skogen och ser den som en viktig del av 

min vardag. Jag tycker skogen har en bra tillgänglighet idag 
med mycket fin natur.

• På vintern besöker jag skogen beroende på väder. 
• Jag bor i kanten av skogen. Det går att promenera eller jogga 

på de stigar och gåvägar som finns vilket är trevligt. Det är 
dock svårt att använda skogen på något annat sätt. Jag tycker 
dock att skogen bör göras mer människovänlig och användbar.  
Går det att rensa bort vegetation på vissa platser och öppna 
upp? Ta bort några träd? Ett kafé någonstans? Går det att 
göra platser för social samvaro och lek för barn? En skog för 
människor inte bara växter och djur. 

• Belysning. Annars är den så vacker, lugn och rogivande som 
en skog kan vara. 

• Jag promenerar där året om oavsett väder. Det är ett 
andningshål jag behöver i mitt liv. Stillhet, meditation, 
tankerum och rörelse.

• Bättre klimat
• Snöröjd eller sandad gångväg, när gångvägen längs vattnet 

är för isig eller för blöt går det inte att springa där, och är 
obehagligt att gå.

• Ett mysigt café någonstans längs vägen hade varit toppen. Inte 
nere vid vattnet utan halvvägs upp i skogen någonstans. När 
det är kallt ute så känns det lite väl långt att gå hela vägen från 
Gullmarsplan till Årstadal för att fika.

• Ett varmare klimat.”
• Under alla år jag bott i Årsta har jag bott bredvid Årstaskogen 

därför är jag i skogen varje dag. Bygger ni där kan jag och 
min familj inte vara där varje dag,  för en av de platser som 
planeras att byggas på är precis bakom vårt hus.

• Möjlighet till aktiviteter med barn och hund.
• Jag är i skogen  flera gånger i veckan, året runt. Så ofta jag 

har tid. Ingenting alls behöver göras för att jag ska nyttja 
skogen. För att promenera, i fantastiskt vacker natur som 
är tillräckligt nära att jag inte behöver åka kommunalt utan 
jag kan promenera eller cykla dit. Jag äger ingen bil så utan 
Årstaskogen blir mina naturupplevelser starkt begränsade. 
Förutom motion och naturupplevelse så är det frisk luft, 
rekreation, terapeutiskt. Som blivande sjuksköterska, som 
vill kunna skriva ut fysisk aktivitet på recept till söderorts 
invånare så tycker jag att det vore ett stort misstag att ta bort 
denna oas. Fler människor på mindre yta, då behöver vi våra 
gröna ytor. Bygg på Årstafältet, partihallarna, utanför mitt 
fönster i Östberga, men ta inte bort våra lungor. 

• Skogen  bra som den är.
• Mer fritid.
• Det är så skönt att komma ut i en riktig skog, att det inte 

behövs mera för min del.
• Fler och andra typer av aktiviteter/besöksmål än min vanliga 

joggingrunda. Exempelvis caféer, krogar eller andra publika 
lokaler/besöksmål.

• Det behövs inget mer i Årstaskogen.  Den är bra som den är
• Mer stad och stadsliv. Göra att det finns mer anledningar 

att vara där än som en alternativ väg från Liljeholmen och 
Eriksdal. Göra så det finns mer intressantare mål i det området 
än bara skog och fritidshamn. Är en fin miljö en dag med bra 
väder men är ett dystert område en regnig dag i februari. Som 
naturreservat hindras området från att utvecklas med mer 
verksamheter som kanotklubb eller café eller

• Kanske om jag kände nån som bodde där
• Mera tid. Men jag  använder området mellan Björkhagen och 

Skarpnäck, där jag arbetar , mkt.
• Inte mycket då det är naturvärdena som främst lockar, och jag 

är inget fan av vinterlandskap personligen. 

• Belysning o bättre vinterunderlag 
• Mer ledigt från jobbet.
• Den är för liten idag
• Jag nyttjar skogen dagligen
• Är där regelbundet året om.
• Att det plogas på vintern samt elljusspår
• Jag besöker skogen ofta, då jag bor precis bredvid. Flera ggr/

vecka
• Skidspår, om möjligt. 
• Om jag hade kortare arbetsdagar. Jag går helst på stigarna och 

inne bland träden för att det är mest där jag kan upptäcka och 
se allt som händer i skogen. 

• Mer ledig tid och kortare resväg till och från jobbet, så att det 
fanns mer tid hemma i Årsta.

• Inget, vi använder den oavsett. Vi är flera ggr i veckan på olika 
platser.

• Bättre snöskottning och belysning
• I princip inget. Belysning är det enda som hindrar mig under 

de mörka månaderna.
• Skidspår, badstran
• Närhet till bostadskvarter ifall en olycka eller ett överfall 

skulle ske. 
• ”Allt finns i skogen redan, Skogen är hel, inget mer behövs.
• För mig handlar det om min egen energi, orkar ej alltid 

vintertid. Bygger sakteliga upp den just genom skogens 
läkande närvaro.

• Därför jag flyttade till Årsta, närheten till en frisk och levande 
skog.”

• Bättre gångvägar, is halka och slask är de främsta orsakerna 
till att jag går/ springer där mindre på vintern. 

• Mer ledig tid.
• Skogen är fantastisk alla årstider. 
• ”Jag spenderar flera dagar i veckan året runt i Årstaskogen, 

använder den för både motion och som naturupplevelse nära 
knuten.  Årstaskogen har ett rikt fågelliv samt flera djurarter. 
Från höst till vår sköter jag och min man  en fågelmatning på 
den platta delen av skogen nära Marviksvägen, vilket glädjer 
inte bara oss utan folk som bor i närheten som kommer och 
lyssnar på deras kvittrande. Det är de platta områden som 
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de flesta fåglar befinner sig och häckar samt djur rör sig vid. 
Det är där jag också vistas oftast. Om de områdena bebyggs 
försvinner djurlivet och jag kommer definitivt inte vistas i ”det 
som blir kvar från skogen” oftare än idag  utan se efter andra 
platser även för mina motioner för att jag vill andas ett frisk 
lyft och promenera fritt i skogsmiljö.

• Årstaskogen är en av orsakerna till att man vill bo i Årsta. 
Förstörs skogen så förstör man glädjen och viljan att bo i 
Årsta. 

• Det är i Årstaskogen man kan andas frisk luft, koppla av, 
njuta, träna, promenera, sola, äta picnic och allt nära knuten 
utan att behöva ta bil och åka långt.

• Bättre väde
• Jag nyttjar den alla dagar året om
• Mer fritid!
• Är där så ofta jag kan.
• Sandning på vissa ställen vintertid
• Är i skogen varje dag året om. Barnen leker, jag springer samt 

så älskar vi djuren i skogen!
• Områden där jag kan få ro att meditera i orörd skog. Det är 

mäktigt - jag använder mig inte av stigen längs med vattnet - 
det finns på så många andra ställen - det som är unikt (och bör 
bevaras med skogen är de skogspartierna på platån som är det 
mest unika med skogen - en harmonisk plats som möjliggör 
rekreation och avkoppling. 

• Mer verksamheter som cafeer / restauranger etc i närheten av 
skogen

• Om jag inte jobbade skulle jag vara i skogen oftare 
• Jag är där redan så mycket att det inte går att öka tiden
• Vädret
• Bättre belysning 
• Skulle vara där mer om jag inne arbetade så mycket...
• Om den kändes mer tillgänglig och lockande. Nu finns det 

ingen naturskön upplevelse med den som är så pass lockande 
att jag skall ta mig från Kungsholmen till Årstaskogen.

• Mer intressanta aktiviteter vid Årstablick och i övriga skogen.
• Skidspår ned konstsnö! Upplyst elljus stig. 
• Jag går till förskolan genom skogen och motionerar och leker 

med mina barn i skogen alla årstider och i alla väder

• Jag är där varje dag och inget stoppar mig
• Mer bad/sol-bryggor.
• Fler upplysta spår, bättre utegym
• Om den inte var en skog i en brant och istället var mer 

tillgänglig. Om det fanns något där att besöka. 
• Mer fri tid
• ”Mer upplyst när det är mörkt ute.
• Fler badbryggor när det är vår/sommar”
• Det beror på vädret,  jag är inte ute lika mycket på vintern som 

resten av året 
• Eftersom jag har en kolonistuga kan man vara där i stort sett 

året runt om än bara för att sätta sig ner och andas lite frisk 
luft och dricka kaffe i den medhavda termosen. Bor ca 15 
minuters gångväg från stugan men är ändock där i stort sett 
varje dag.

• Trevligare strandpromenad
• Jag är redan i Årstaskogen, faktiskt, flera ggr per dag.
• Jag är i eller i samband med skogen hela tiden då jag bor 

precis bredvid. Det blir naturligt att utnyttja skogen för både 
lek och lärdom för mina barn. Jag går igenom skogen varje 
dag på väg till jobbet på södermalm

• Ingenting
• I den flackare närskogen går det bra året runt. På vintern kan 

de brantare partierna vara hala.
• Mer aktiviteter, folkliv och tex. restauranger nere vid stranden.
• Modet byggdes mer hus i området. Slutna kvarter som i 

innerstaden
• Bebyggelse. Serveringar. Folkliv. . 
• Bättre vinterväghållning
• Att det fortsätter vara den riktiga skog det är idag
• Mer tid.
• Fler restauranger/café 
• Bortforsling av skrotbåtar från strandkanten. Någon ytterligare 

flytbrygga.
• Att den hade haft längre karaktäriatiskt avstånd till randen. 

Som det är nu så är det relativt begränsat med ytor där man 
uppfattar det som en skog, dvs där man inte känner att man är 
nära bebyggelse och där det inte är så mycker brus. Att leka 
skogalekar fungerar bra på vissa områden, men man hamnar 

ofta nära gränsen av skogen och riskerar då atg tappa den 
magiska skogskänslan.

• Om man kunde förstora det lilla ”platta” området som finns 
så skulle det gå att åka skidor och röra sig lättare äåven på 
vintern. Skogen består ju till stor del av ett brant berg ned 
mot Årstaviken. Förslaget att bygga ännu fler hus på den lilla 
ytan det går att röra sig på är helt förkastligt och kan bara vara 
framtaget av någon som aldrig satt sin fot i Årstaskogen.

• Att Stockholms Vatten och Avfall gör något åt att det luktar 
avfall i delar av skogen med jämna mellanrum.

• Plogat, bättre belysning 
• Varmare klimat
• Är redan där varje dag, men om skogen skulle försvinna, 

skövlas och ersättas med bostäder skulle det bli svårare. 
• De mest promenadvänliga skogspartierna, inte närmast 

vattnet, är de vi använder mest och om de blir bostäder där 
skulle besöken bli mycket färre. ”

• Inget, jag är där varje vecka!
• En värmestuga med kaffe  och varm choklad på höst och 

vinter. 
• Att det även i fortsättningen ska vara fritt från massa bostäder.
• Inget. Jag är där så mycket som det är möjligt. 
• Mer fritid och bättre väder.
• Lite fler små mysiga gångstigar upp i de olika delarna av 

skogen.
• Bättre väder :). Mer iordningsställda parker med stora soliga 

gräsytor, typ som Årstaliden, även i de västra delarna. 
• Är där så väldigt mycket så ingenting egentligen. Skulle vara 

mer tid i livet för promenader samt bättre väder på vintern!
• tätare trafik med tvärbanan
• Att det är en genuin och riktig natur. inte konstgjorda 

promenadvägar och natur ”typ stockholmspark”. Det ska 
vara den riktiga skogen som finns kvar av alla skogar runt 
Stockholm. Med det fågel- och djurliv som kan få finnas kvar 
om skogen får ha kvar den storlek den har idag

• En bra mountainbikeslinga som är tekniskt utmanande att 
cykla. Idag finns det mycket stigar att cykla, men vissa växer 
igen på sommaren och hindrar en att cykla en hel runda runt 
hela skogen utan att behöva cykla på de breda grusvägarna 
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som går igenom området 
• Bättre upplyst
• Kan inte komma på något sådant. 
• ”Jag är där på helgerna men när jag blir pensionär kommer jag 

gå där vsrje dag för då ska jag skaffa hund.
• Bebyggelse. Serveringar. Folkliv.
• Inget utöver det som redan finns. Det är en ovärderlig plats 

som den är.
• Ingenting. Skogen är bra som den är. 
• Att den bevaras så som den är idag, inte bebyggs med 800-

1000 bostäder på bästa plana och soliga platser, som lämnats 
på förslag. 

• inget
• Jag promenerar ofta i Årstaskogen, antingen till eller från 

jobbet eller som motion på helgerna. Det finns inget som 
skulle kunna få mig gå mer i skogen för jag är redan där 
mycket. Men om det blir mindre lugn och ro och ett mindre 
område så skulle jag nog undvika skogen. Då skulle jag få 
söka mig ut mot Nacka och gå. 

• Det skulle vara ännu bättre om man kunde känna sig tryggare 
i skogen

• Bättre cykelvägar
• Lyktstolpar på vägarna ner till ”huvudstigen” samt sandning 

av trapporna på vintern
• Ishalkan på vintern kan avskräcka ibland.
• Varmare väder 
• Bättre snöröjning och belysning
• Varmare temperatur?
• Att skogen är orörd
• För mig skulle det kännas tryggare att gå där om det blir 

bostäder och det finns människor där 
• Eftersom jag och min fam är i Årstaskogen varje vecka , vill 

jag behålla den precis som den är tack ! Årstaskogen skall ej 
ändras på i ngn form eller grad.

• Inget. En gång i månaden är lagom för mig
• Bättre anslutning till skogen från skanstullsbron. Skidspår.
• Jag går i skogen flera gånger i veckan året runt
• Deltidsarbete
• Fler trevliga promenadstråk. Cykelställ för att kunna cykla ned 

till skogen för att promenera och springa
• Bevara den som den är
• n/a
• ”Går så ofta jag kan. Men byggs det lägenheter i skogen så 

kommer jag inte gå där lika mycket. Använder främst de 
områdena lite längre upp där det är platt där ni planerar att 
bygga. 

• Vi använder skogen för pedagogisk verksamhet på dagiset. 
Detta uppskattas väldigt mycket av både föräldrar och barn.

• ”Att bygga lägenheter skulle få mig att vara MINDRE i 
skogen. Anledningen till att jag är där så ofta är för att det är 
så lugnt och fridfullt. Att bygga lägenheter är helt fel väg att 
gå, speciellt för stockholmarna hälsa.

• Vi vet alla att detta handlar om det finansiella och hur mycket 
pengar ni skulle dra in på att exploatera Årstaskogen. Bygg 
om Årsta Partihallar istället, där behövs det och ni kan bygga 
många fler lägenheter om det nu är erat största argument för 
att bygga i Årstaskogen.

• Sluta förstöra miljön. Ni borde skämmas.”
• Om det gick att förstå hur man kommer dit.
• Ett mysigt café, helst med fin utsikt över stan alt vid vattnet.
• Jag tycker om skogen som den är, med grusvägar, badbryggor, 

utegym, och vacker natu
• Inget, är där så ofta redan.
• Vi är där i lika stor utsträckning åtet om. Mina barns skola 

och förskola är där flera gånger i veckan. Det behövs ingen 
ändring. Det är fantastiskt med ’naturlig natur med möjlighet 
för djur att också vista

• Vägarna sandas
• Mera fritid
• vädret
• Jag är inte vinter människa.
• Ledighet :)
• Bättre snöröjning, sandning av promenadstigar och vägar
• Brukar sitta på berget bakom vårt lägenhetshus och grilla. 

Plant område där barnen kan springa omkring.  Promenader 
runt på stigarna och på gångvägen vid vattnet mellan Årsta 
gård och IP är välanvända.

• Bättre snöröjning och belysning på lederna i Årstaskogen 

vintertid. Skidspår för längdskidor
• Räcken vid branta backar
• Belysning och gallring av sly för ljus. Bereda/öppna upp 

mark/stigar
• Det känns bra som det är. Kanske mer belysning på fler 

ställen.
• En bättre koppling mellan bebyggelse och skogen + 

fler aktiviteter i form av fik och restauranger. Bättre 
kommunaltrafik och parkering. 

• Bättre väghållning och mindre byggbuller 
• Inget specifikt, jag är nöjd med skogen och vill absolut inte att 

mer av den försvinner. Särskilt inte de lättillgängliga delarna 
nära bebyggelsen.

• Om ni kan flytta skogen till medelhavsområdet.
• Är i skogen i stort sett dagligen då jag väljer att ta den vägen 

till arbetet pga den rena luften och naturupplevelser. 
• Är ofta i skogen själv, med barnbarn och vänner.  Cyklar 

till Södermalm eller Liljeholmen, arbetar i närheten. Jag 
älskar att följa årstiderna i skogen. Höra fåglarna vår, 
försommar. I skogen finns mycket Blåsippor och vitsippor. 
Jag följer växtlivet i kolloniträdgårdarna. Kolla på Korparnas 
bobyggande tex. Matar sjöfåglar. Plockar en del blåbär. Det är 
väl vintern som jag är där minst. Men promenerat där även då 
om det inte är för halt. 

• jag går eller cyklar på grusvägen ut med sjön.Det vore bra om 
den var plogad och sandad 

• Jag är redan i Årstaskogen i princip varje dag, utom på vintern 
när det är halt :)

• Måste jag spendera mer tid i skogen? Det är natur, den finns 
där när jag behöver den så det handlar inte om tid/frekvens för 
användning, utan tillgång till den.

• Bra där, trivs som det är. Lugn och ro, helt enkelt. 
• Jag passerar förbi varje dag på min väg till jobbet under 

cykelsäsongen men 
• Friden av att det inte bebyggs mer!
• Inget, finns belysning nu . 
• Om det fanns en ordentlig badstrand skulle jag förmodligen 

besöka Årstaskogen oftare under sommaren.
• Jag besöker skogen mer än 3 gånger per dag.  Om det byggs 
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1000 bostäder kan man inte kalla det skog det som blir kvar. 
Så att få mig att vara mer i skogen är att det inte byggs några 
bostäder där. Finns massor av platser att bygga på. Bara flathet 
av ohederliga beslutsfattare att bygga i Årsta skogen. 

• ”Jag är där dagligen för att avhjälpa stress, för att springa, för 
att bada, för att 

• Det viktiga för mig är att ha en kontinuerlig naturupplevelse, 
utan störande moment som byggnader eller hög musik.  visst 
skulle det kunna vara bra med förbättringar på tex utegym, 
men i grund och botten njuter jag av att kunna finna orörd 
natur mitt inne i vår huvudstad. ”

• Jag är alltså i stort sett varannan dag i Årstaskogen men det 
fanns inte som alternativ.

• Lite bättre vinterunderhåll och belysning
• Mer belysning
• Mer tid
• inga hus :)
• Jag flyttar ut i skärgården under sommarmånaderna, därav att 

jag är i skogen ytterst sällan.
• Att det inte luktar bajs.
• Jag bor i princip i skogen så vi vistas där hela tiden
• Bättre underhåll av spåren
• Mer aktiviteter 
• Att solen skulle vara uppe längre:-)
• Jag promenerar hem från jobbet och går då igenom vissa delar 

av skogen dagligen. Under vintertid jobbar jag mycket och 
hinner inte gå varje dag (om jag hade ett annat jobb skulle jag 
gärna promenera då också).

• Bättre motionsspår.
• Jag promenerar inte i skogen utan på vägen utmed vattnet.
• Mindre
• Badplats. Lekplats för barnen
• Jag går till pendeltåget varje veckodag året runt. Sen springer, 

promenerar och cyklar jag väldigt mycket. Varje helg och även 
veckodagar. Vad som hindrar mig är mycket snö eller is. Men 
jag skulle inte påstå att det hindrar mig speciellt mycket. 

• Om det beslutades att det inte ska byggas utan att den får vara 
orörd, som den är idag

• Allt beror på snömängd/is

• Att skogen behålls i sin nuvarande yta o innehåll. Denna lilla 
yta ger en helt otrolig upplevelse att vara i skogen o är extremt 
avstressande. Dessutom att det bir något lättare att gå från 
nattetid till höjden. Idag nästan omöjligt f funktionshindrad, 
gammal, sjuk, med barnvagn. Med små gående barn.

• En isbana, frisbeegolf
• Bättre väder och/eller arbetslöshet.
• Om det var mindre bebyggelse, man ser ju lättare genom 

skogen på vinter/hösten när alla löv är borta. Så då blir det 
mindre mysigt att gå genom skogen. Det kommer bli värre 
med mer bostäder.

• Ett cafe
• bra belysning, halkfritt underlag
• Skogen är perfekt som den är. Vistas där dagligen.
• Jag är där väldigt regelbundet oavsett årstid. Möjligtvis att jag 

är där mindre när det är snö ute. 
• Sandning av branta backar
• Om jag kom igång bättre med min träning.
• Jag är dagligen i årstaskogen, med hund eller för att 

motionera.
• En mindre kuperad cykelväg mellan Liljeholmskajen och 

Gullmarsplan.
• Inget.  Halt i backarna på vintern.
• Mer snö....;-)
• bättre snöröjning och belysning
• Inget särskilt
• Det är absolut inget  fel på skogen. Det är livspusslet som 

ställer till det. Och att vintrarna inte är tillräckligt snörika. 
Skogen ska vara exakt som den är nu. Det är orördheten man 
vill åt. Skog. Fåglar och andra djur.

• Inte är det fler bostäder i alla fall. Men bygg ut bryggorna så 
fler folk får plats på sommaren.  Annars ingenting eftersom vi 
är där dagligen.

• Bättre underhåll på stigarna när det är is på dem. 
• Jag är där regelbundet under året. Spelar ingen roll vilken 

årstid
• Kortare arbetstid. 
• Underhållna väggar vid snö och is, mer belysning runt 

årstavikens motionsspår

• Vissa delar är ganska mörka på hösten/vintern och vill inte 
promenera där själv.

• mer ljus vid gångbanan
• Flera och bättre utegytm
• Bättre snöröjning. 
• Belysning efter gångvägen
• Att det inte byggs hus där. 
• Känner att jag är där jag vill vara och behöver ingen 

uppmuntran att vara på en särskild plats oftare än vad jag själv 
väljer.

• Tycker man kan slopa skogen och i stället bygga bostäder där.
• Bättre belysning.
• Bättre belysning längs grusstigarna som inte går längs vattnet. 

Det kan bli väldigt mörkt på grusvägar utan belysning
• Räcker så.
• Jag skulle simma i Årtsaviken oftare ifall det fanns en till 

brygga, i övrigt tycker jag att Årstaskogen ska få lämnas ifred. 
Inga fler bostäder!

• Bättre väder?
• Att det fanns ett cafe
• Långfärdsskridskor
• Mindre arbete och mer fritid. Behåll Årstaskogen som den är! 

Bygg inte här.
• Jag är där väldigt ofta och vill fortsätta med det utan bebygelse 
• Jag är i skogen mycket, jag är där därför att det är en av de få 

orörda platser i närheten av mitt hem.
• Jag och familjen utnyttjar skogen så gott som dagligen för 

både rekreation, lek och motion. På vissa ställen i skogen 
som redan är exploaterad med GC-väg (som exempelvis vid 
årstablicken) kunde staden bygga någon form av trädäck 
med blick över Söder, för ex bättre picknick-alternativ. Detta 
i kombination med den fina klippa som finns där skapar en 
trevlig atmosfär utan att förta skogs och naturkänslan.

• Använder skogen varje dag för att kunna koppla av, få frisk 
luft och rensa tankarna.  Nyttjar även den genom att åka 
mountainbike då det finns många bra omgivningar med stor 
variation av terräng. 

• Jag är i Årstaskogen dagligen både privat och via mitt arbete 
som fritidspedagog på Årstaskolan.  Skogen är en stor del 
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av elevernas skoltid, fritidstid och fritid. Som den skogen är 
utformad idag har vi den lätt tillgänglig. Vilket gör det möjligt 
att nytta skogen ofta. Vi har i dagsläget möjlighet att leka 
på plana ytor i skogen. Många delar av skogen är stup och 
mycket branta bakar. Där kan inte barnen leka och framförallt 
inte på vintern. Sedan är det en stor stig för gående, hundar, 
cyklar och barnvagnar. Efter det är det vatten och där kan 
de inte heller springa runt och leka. Som skola använder vi 
samtliga platser där det finns förslag om att bygga bostäder. 
Kvar blir stup, stid och vatten. Parker kan inte ersätta 
naturskog som ger barnen en upplevelse av sammanhang som 
är oerhört viktig för deras välbefinnande. De rör sig också på 
ett utmanande motorisk sett. Barnen leker mer jämställt. De 
jagar varandra, hoppar på stenar genom att leka inte nudda 
mark, de lär sig om träd, djur, fälgar, naturens samspel, de 
bygger kojor och leker varjar. De ”fastnar” inte i typiska roller 
som legobyggen, dockvråer och forbollspel. 

• Att bygget vid Sjövikskajen ska bli klart.
• Bra som det är
• Varmare klimat
• Enormt fin promenadsträcka till jobbet. På vintern för dåligt 

sandat.
• Bättre sandning på årstasidan. 
• Om det inte var så blött och lerigt
• möjlighet att hyra skridskor under vintern, då årstaviken är 

poppis för barnen. 
• Rensa bort fallna träd
• Åtkomlighet, snöröjning, sandning, saltning osv.
• mer tid till fritidsaktivitet
• Mindre bostäder, mindre bilar, mer säkerhet
• Det är korta dagar vintertid och jag jobbar under den ljusa 

tiden på vintern.
• Om jag jobbade mindre/hade mer fritid. 
• ”Denna fråga är ledande och enkätmetodologiskt inkorrekt.
• Jag besöker skogen lika mycket över alla årstider och den är 

fantastiskt tillgänglig vare sig sommar, höst, vinter eller vår..
• Vad skulle få mig att besöka skogen mindre? Om det blev 

mindre skog att besöka.”
• Elljus vid kolonilotterna

• Om den lämnas orörd
• kanske att jag skaffar en pulka eller vinterkängor
• Bättre snöröjning och underhåll av stigar och vägar. Tömning 

av papperskorgar och allmän städning.
• Mer bebyggelse
• Det handlar mest om att jag är ute mindre på vintern i 

allmänhet 
• Att jag skulle ha mer fritid. 
• Bättre belysning. 
• Bevarad rofylld miljö, med nuvarande avstånd till bebyggelse, 

trafik, m.m. Vi använder redan skogen tämligen ofta (dagligen 
till veckovis). Behovet av denna oas bara ökar och ökar!

• Tryggare, mer belysning
• Barnen blir större så det blir mer behållning av att vara ute
• Att jag får mer fritid.
• Om jag inte hade en fritidsboende utöver min permamenta 

bostad vid Liljeholmskajen skulle jag promenera genom 
skogen oftare

• Bättre belysning i spåret, sanda spåret för att inte halka på 
isen.

• Bättre plogning/skottning och sandning
• Ett tillgängligt naturreservat där djur, växter och människor 

trivs.
• ”På vintern: pulkabacke, grillplats med våffelstuga och utetoa, 

skridskouthyrning, bastu
• På sommaren: klättring (passar ju bra när det är så brant) , 

renare vatten så man kan bada, paddelbåtar, ”
• Det är halt under vintern
• Plogade stigar
• När mitt barn blir äldre blir det nog så. 
• Att skogen bevaras som den är och inte bebyggs. 
• Mindre is på vägarna.
• Bättre underhåll med sandning på hala vägar och stigar
• På vinteren är det ibland så halt att man inte vågar gå på 

vägerna genom skogen.
• Bättre underhåll på vägarna då det kan vara ganska isigt i 

backarna ner mot viken när man springer / promenerar. Hade 
gärna varit där oftare på vintern annars.  

• Bättre belysning och mindre halka skulle få mig att promenera 

oftare mellan Gullmarsplan och Årstaberg. 
• Att skogen får vara som den är. Skogen håller på att göra mig 

friskare efter många års sjukdom.
• Är där mycket året runt men belysning på alla gångvägar vore 

bra.
• Precis efter bron från Gullmarsplan till Årsta (vid 

Gullmarsvägen) finns en kulle med fin utsikt, spännande ruin 
och fin skog runt omkring. Vi har varit där några gånger med 
barnen som tycker att det är roligt. Tyvärr går det nog till lite 
väl festligt till vid ruinen ibland och det är ganska skräpigt. 
Vore toppen att få en bättre miljö för lek och picknick.

• Färre hus å buller från trafik, bilar och vägar.
• Jag går där i stort sett varje dag för att finna ro och koppla av 

så det kan inte bli mer.
• Jag besöker Årstaskogen lika mycket oavsett årstid och den 

erbjuder, idag, allt vad jag efterfrågar, nämligen natur. Att 
addera något byggt i Årstaskogen skulle förta känslan av att 
vistas i en skog...o

• Förbättrad tillgänglighet, snöröjning, sandning på gångbanor
• Bättre belysning. 
• Varmare väder :-)
• Bättre belysning kvällstid.
• Den är bra som den är. Och en oas mellan Liljeholmen, 

Hammarby, Sickla samt motsatt sidas bebyggelse. Årstafältet 
som är en lunga ska bebyggas så detta är en skön plats. 
Underbar utsikt från Södersjukhuset för övrigt. En Lisa för de 
sjuka o de som jobbar där.

• Ni borde vända på frågan. Jag är i skogen flera ggr i veckan 
och kommer fortsätta så. För mycket folk och bebyggelse 
skulle få mig att ändra beteende till att INTE välja skogen. 
Trivs så otroligt bra just pga skogen och närheten till vattnet. 
Bygg på bort partihallarna istället! 

• Mer levande skog
• Bättre gång/cykel vägar igenom
• Möjlighet till aktivitet och försäljning av mat
• Varmare väder och bättre underlag  ( ingen snö och is)
• det skulle vara mer tid, jobbar igen. men när jag var arbetslös 

så tog jag en promenad genom skogen varje dag. det är 
fantastiskt fint att kunna ha närheten till skogen. hoppas 
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verkligen att det inte byggs mer där för då är risken att det 
charmiga med Årsta försvinner och att jag inte ens kommer gå 
där en gång i veckan.

• Det är fantastiskt att motionera i Årstaskogen och runt 
Årstaviken för mig som bor i Hammarby Sjöstad nära 
Skansbron. Jag brukar springa runt viken under vår/sommar/
höst och även under vinter även om jag föredrar att åka 
längdskidor och skridskor då. Svårt att säga vad som skulle 
få mig att vara där lika mycket på vintern. Nu när det byggs 
så mycket i Liljeholmen kommer det bli en härlig promenad 
att ta sig dit genom Årstaskogen en solig sommardag för en 
kopp varm choklad där. Ett fint utflyktsmål genom en fridfull 
skogsmiljö. Att göra promenadstråket mera tillgängligt under 
vintertid kanske, se till att framkomligheten är god.

• ”Lite mer sandat under vintern.”
• Inget, jag föredrar skogen precis som den är. 
• Skogen är bra som den är, man behöver inte tillföra något. En 

skog är en skog!
• Är inte ute på samma sätt vintertid....
• Mer fritid
• Använder endast strandpromenad 
• Använder hela skogen som återhämtning utifrån ett krävande 

arbete
• Att Årstaskogen i sin helhet skyddas genom naturreservat
• Tycker jag är där tillräckligt, ett par gånger i veckan
• Mer tid.
• Att skogen fortsätter att vara ett stort och lugnt naturområde, 

fast med mer sand och grus på de områden som blir isiga, 
framförallt backar i promenadspåret.

• Bättre belysning
• Inget, jag är där även på vintern men promenerar/springer/

cyklar/motionerar/badar där varje dag  alla andra årstider än 
vinter.

• Jag är inte där under sommaren som jag tillbringar sommaren 
på annan ort

• Om den blev mer tillgänglig. Som det är nu är det vara 
överväxt. 

• Mörker o halka
• Promenerar till jobbet genom skogen, blir lite mer sällan på 

vintern, det som skulle kunna få mig att promenera oftare är 
bättre isbekämpning. Plogningen är ganska bra efter snöfall, 
men när det börjar töa och sen fryser på igen blir det alldeles 
för isigt på många ställen. Och när det är lite varmare alldeles 
för geggigt.

• högre temperatur
• Jag har flyttat till Årsta för närheten till skogen. Jag är där för 

motion- och naturupplevelser så ofta det går. Tar en daglig 
promenad varje morgon. Jag är rädd för att den möjligheten 
minskar med bostadsexploatering, bättre med högre 
exploateringsgrad på Årstafältet. 

• Skulle de platserna i skogen där jag idag varje dag är (ibland 
enbart för att hämta barnen som är i skogen varje em med fsk) 
bebyggas skulle det innebära mindre vistelse i skogen

• Att vädret i Sverige blir bättre
• Jag går alltid där!
• Bättre belysning kvällar.
• Bättre väder. :-) 
• Jag gillar skogen precis som den är där och springer i den flera 

dagar i veckan. Årstaskogen är unik med alla fina stigar så 
nära stan. Något vi borde vara väldigt rädda om.

• Guidningar, infoskyltar, aktiviteter så som bioblitz
• Ingenting, är så bra som det är, finna ro och återhämting, 

om jag saknar något så kanske det skulle vara något fler 
papperskorgar. Ps denna vinter fungerade även snöröjningen 
riktigt bra, både går och cyklar där återt runt. Hoppas på att 
skogen får vara så orörd som den är, varför inte skynda på att 
bygga på årstafältet istället, har även bott vid det och fältet är 
bara en blåsig hundrastgård.

• ”Finns inget mer som behövs det är bra. 
• Skogen är trygg som den är. 
• Och unik. ”
• Skidspår för längdåknin
• Behålla och gynna naturvärden och biologisk mångfald. 

Fågelmatning, insektsholkar, låt gammal död ved ligga kvar 
i större utsträckning etc. Låt alla trädbevuxna ytor falla inom 
reservatsgränsen, avverka inte gamla träd.

• Bostäder, caféer, vinterväghållning, arbetsplatser, en bro till 
söder.

• Bra badplatser och bättre tillgänglighet med cykel. Rullgruset 
känns farligt, men håller också nere hastigheterna.

• Cykelförbud på gångvägen nere vid vattnet skulle få mig 
att gå  ännu längre promenader och njuta mer av vistelsen i 
Årstaskogen. Att promenera vid vattnet med kopplad hund är 
omöjligt pga av den täta och hänsynslösa cykeltrafiken där.  
Därför är jag och hunden alltid i övre delen av skogen.

• fler aktiviteter för barn men är redan där så mycket så
• Inget.
• Om jag skulle få barn eller om ett upplyst skidspår skulle 

finnas
• Mer belysning
• Fler platser där man bara kan vara och uppehålla sig. Platser 

som man kan ”upptäcka” i vardagen med barn.
• Är redan där dagligen. Men önskar mer papperskorgar, t ex 

nära utegymmet vid Årstadal. 
• Rör mig dagligen i Årstaskogen eftersom jag bor precis 

bredvid. Springer och tränar på utegym i Årstaskogen, flera 
gånger i veckan.

• Underhåll av gångvägarna på vintern. 
• bättre snöröjning, halkbekämpning
• Bättre sandning av gångvägar
• ”Om jag vet att det sandas när det är halt 
• Om det ordnades en vintermarknad vid dansbanan”
• Varmare väder, ej halt på vägarna.
• Bättre pli på mig själv med min träning
• ”Fler parkbänkar. 
• Bättre slyröjning.
• Belysning. ”
• Jag är där varje dag oavsett väder och årstid.!!
• Den främsta anledningen till att jag 
• Mer belysning
• Om underhålls gjordes av större gångvägar under 

vinterhalvåret så att det inte var så halt.
• ”Under sommaren är jag bortrest
• Under vintern är jag rädd för halkan”
• Jag är mycket i Årstaskogen, och då främst i de delar som 

ligger närmast nuvarande bebyggelse, dvs de delar som 
riskerar att byggas bort. De är nämligen de mest användbara 
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områdena för att vara i Årstaskogen. Om de försvinner 
kommer jag vara där mindre.

• Jag använder Årstaskogen alla årstider, alla väder. 
• Jag älskar skogen som den är. Fasar för att den skulle 

”civiliseras” med asfaltering och gatubelysningar och annat 
icke naturnära.  Det är ursprungligheten  som är det viktigaste 
naturvärdet.

• Under vintertid är det periodvis så halt i de branta backarna att 
det inte går att springa där.

• Jag är ofta där. Den är alldeles utmärkt som den är. Vill 
absolut inte ha någon förändring! Sluta upp med era planer att 
bygga där!!!! Det är helt skandalöst att göra det. Finns massor 
andra ställen att bygga på. Inte i vår fina skog. 

• Ingenting. Jag är ofta i skogen, antingen på egen promenad, 
PW, träning eller promenad med mina hundar.

• Ingenting. Det handlar mer om att vardagen med arbete och 
klimatet gör att jag och min familj med två barn inte besöker 
skogen varje dag. Att göra fler vägar eller belysning etc skulle 
inte göra det bättre, snarare tvärtom då det är just skogen som 
är upplevelsen. Och det faktum att det är en skog att jämföra 
med en anlagd park.

• Inget
• Bättre väghållning under vinterhalvåret.
• Sluta arbeta
• Bättre anknytning till bebyggelse och mindre ödslighet.
• Årstaskogen är väldigt viktig för mig eftersom det ligger där 

ja bor. Med planerna på byggnstion på Årstafälyet blir behovet 
att bevara det opåverkat ännu större. Vart ska annars de 10-20 
tusen nya boende hitta natur?

• Bättre belysning.
• Vädret
• Att det INTE byggs mer i Årsta /Årstaskogen hela Stockholm 

Årsta/Vantör är redan fullbyggt. Är det någonstans det skall 
byggas så är det Årstafältet ingen annanstans.

• Fler djur mer bär och svamp
• Egentligen ingenting förutom att gå ned i arbetstid för att 

frigöra mer tid. Jag besöker skogen nästan dagligen året om, 
till största delen tillsammans med mina barn som på det sättet 
tidigt fått uppleva en riktig skog i sitt närområde.

• ”Ingenting direkt.
• Det är mest vädret som avgör!”
• Bättre väder.
• Ett café
• Jag är där ca 4 dagar i veckan. Tyvärr har jag inte tid att vara 

där oftare.
• Att den bibehålls som naturområde som andningshål för oss 

stressade stockholmare.  
• Bättre kontinuerlitet på träningen.
• Bättre vinterunderhåll av gångvägarna, framförallt 

halkbekämpning.
• Är redan i Årstaskogen flera gånger i veckan oavsett årstid. 

Det enda som hindrar mig är om det är riktigt halt vintertid. 
• Att det var längre dagar. Jag tycker det är bra att det inte 

är belysning överallt, eftersom det inte ger en lika nära 
naturupplevelse, så jag vill inte att det ska tillkomma. Det gör 
mig alltså inget att jag inte är för lika ofta på vintern.

• jag promenerar runt Årstaviken flera gånger i veckan under de 
årstiderna då det inte är läge för sol,bad . Underbart att gå på 
de olika stigarna i skogen och känna doften av skogen, lyssna 
till fåglarna och se ut över den underbara utsikten ,  känna 
lugnet. 

• Ingenting. Jag är där så mycket jag kan!
• Att den var större
• ”Tydligare koppling mellan Aspudden och Liljeholmskajen. 

Mer stad i Årsta så det blir mer service. Ej blandad g/c bana så 
hade jag gärna pendlat längs vattnet. 

• Om jag rekade stigar hade jag gärna cyklat nerför branterna. ”
• Bättre plogat och sandat på gångbanorna vintertid och färre 

cyklister.
• Inget särskilt. Är mindre aktiv på vintern helt enkelt.
• Mer belysning på vinter
• Det enda som håller mig borta från skog i större utsträckning 

är att jag behöver arbeta för att försörja mig
• Mer tid
• Ännu mer lugn och ro. Större skog. 
• Att den får vara precis som den är. Lugn, vacker och stillsam. 

Är där med min hund och mina systerdöttrar och har flyttat till 
årsta just för att kunna besöka en naturnära skog i närheten av 

stockholm. Det behövs alltså ingenting för att jag ska besöka 
den mer än vad det är nu.

• Spårcentral med utmärkta löpstigar i skogen med olika 
längder. 

• vädret och bättre halk bekämpning
• Under vintern är jag inte så mycket i Årstaskogen mestadels 

pga att de på olika ställen är så himla halt på stigarna.
• Belysning, utegym
• Nån slags punkt att stanna vid. Kafé kanske 
• Vägleken under vintern gör det svårt att motionera i skogen 

under vintern, men jag promenerar där också under vintern på 
väg till Liljeholmen

• Att ni inte hugger ned den för att bygga nya bostäder där.
• Bättre väder
• ”Skogen är min livsnerv och det har det varit under snart 50 

år.
• I Årstaskogen möter man djurliv, barnliv (alla skolbarn och 

dagisgrupper)
• Förstör inte dena oas”
• Fler småstigar och fler papperskorgar. Några fler bänkar.
• Att jag var ledig...
• ”Har varit halt vid vissa tidpunkter så det varit rent av 

livsfarligt att ta sig fram, och därför väljer jag andra 
promenadstråk den hala årstiden.

• Även att det är mörkt på kvällar som gör att går man på 
kvällspromenad vill man gå där det är ljusare.”

• finns inget!
• Skottade stigar
• Fler verksamheter, kaféer, restauranger, barer, kanotuthyrning 

etc. Idag saknas verksamheter nere vid vattnet.
• Grillplats
• Inget särskilt.
• ”Mer djurliv
• Varmare klimat!
• En bättre cykelbana till Liljeholmen
• Varmare väder!
• Om det var mindre ödsligt, kanske nåt kafé eller liknande vid 

vattnet 
• Jag går i stort sett dagligen i skogen. Det är det viktigaste för 
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min hälsa och välmående. Jag är så tacksam att ha en skog att 
gå i.

• Det är den enda platsen i Årsta jag känner mig lugn och trygg 
på. Skogen är perfekt för uteaktiviteter för mig och mina 
kompisar. Anledning varför jag inte är där varje dag är pga av 
Väder. Ibland är det kanske för kallt 

• Jag är där säkert tre gånger i veckan. Bättre vinterväghållning 
skulle underlätta träning under vinterhalvåret.

• Vet inte. Jag gillar att man kan gå uppe i skogen på stigar och 
inte behöver gå längst vattnet alltid. 

• Är ute mycket i skogen redan. Det som skulle få mig att vara 
mindre i skogen är om den byggs bort. De ytor man kan vara 
på måste vara kvar annars kommer tillgängligheten minska 
tvärtom vad ni påstår.

• ”Att jag hade mer ledig tid.
• Mer belysning längs vattenbrynet längs hela årstaviken.
• Jag skulle gärna vara där varje dag året runt men hinner bara 

några gånger i veckan. 
• ”Jag är, som sagt, i skogen varje dag i samband med 

hundpromenader.  De flesta av dessa promenader sker på 
gångvägarna. Ska ärligt erkänna att jag numer tycker att det 
känns lite otryggt att vistas till och med på dessa vägar när det 
är mörkt. Det är så många märkliga människor man möter... 
Långt ifrån alla promenadstråk är upplysta. Det händer också 
att jag viker av och tar mig in i ””storskogen”” bland harar och 
rådjur. Gillar skogen och det känns fint att ha den inpå knuten 
och Årstaviken bara ett stenkast bort... 

• Men, jag är positiv till att det nu ska byggas också här. Är 
övertygad om att det kommer att bli jättefint på alla sätt och 
vis. Känner mig också lugn med vetskap om att jag också 
fortsättningsvis kommer att kunna vistas här. Det kommer att 
bli upplyst och fler människor kommer att vara i farten - inte 
bara enstaka figurer i skydd av mörkret. Vad gäller gemene 
mans farhågor när det gäller skog och mark så försöker jag 
”trösta”” dem med att säga att det ALLTID kommer att finnas 
grönområden MEN att man kanske måste göra sina val här 
i livet. OM det är det som är det viktigaste så är det kanske 
relevant att börja fundera på ett boende någon mil utanför 
stan? Att BÅDE bo i skogen OCH i staden är kanske inte 

möjligt. 
• Så heja på - bygg, bygg, bygg!”
• Kylan och på grund av isen det blir för hal. 
• Jag springer i skogen varje dag. Det var en av huvudorsakerna 

att vi köpte lägenheten
• Jag använder hela skogen ofta.
• Mer belysning den mörka årstiden.
• Bättre sandning.
• Inget, är ju där redan så ofta, men bättre städning? Mycket 

skräp på senare tid..
• Fler sopkorgar så att folk förhoppningsvis slänger skräp där 

istället för i naturen. En gångpassage (trappor) nerför branten 
från höghusen på sköntorpsvägen ner till vattnet hade varit 
bra. En ordnad (liten) badstrand någonstans hade varit fint, för 
barn att bada vid då bryggor inte funkar för de små. Stranden 
vid båtklubben är inte så trevlig med utsläpp av dagvatten och 
mycket skräp.

• Jag älskar det oexploaterade, staden i skogen sa kommunen 
till mej när jag ville ha elljus i skogen på sent 90-tal. Jag är i 
skogen ofta och badar än från en av de fina badbryggorna. 

• Mindre is på vintern
• jag bor ju nära en skog, men alla behöver en skog nära.
• Behöver mer tid/fritid, hinner inte välja skogen så ofta jag 

önskar.
• Om jag inte är i Sverige.
• Bättre belysning
• Värme
• Bättre gångväg för barnvagn
• Bättre vinterunderhållning av promenadvägar och rastplatser 

där vi kan grilla korv och dricka medhavd dryck.
• Mer belysning  och bättre underhåll av motionsspåren på  

vintern och hösten. 
• Skogen är en tillgång som den är. De orörda delarna är unika 

och koloniområdena bidrar till att se odlingar. Hela skogen är 
med andra ord något fantastiskt så nära bilar, hus m.m Jag är 
där ofta och är nöjd med det som är. 

• Om där fanns en hundpark
• Jag nyttjar skogen för friluftsliv och träning flera gånger i 

veckan utom under perioden Midsommar fram till börja av 

augusti då vi är på sjön med vår båt.
• Ett fik med utsikt över vattnet. Sommartid ett bad. En 

restaurang är inte heller fel, den kan gärna ligga flytande på 
vattnet. Men helst av allt ska området vara som det redan är, 
som politiker lovat tidigare.  Nu vet man att allt som lovas är 
lögn,  detta skulle aldrig hända på Djurgården

• Ingenting, är redan där väldigt, väldigt ofta.
• Jag skulle uppskatta ett bättre utegym även på denna sida av 

årstaviken. De som finns är ok men ganska små. 
• Bättre separation mellan gående och cyklister, medan man inte 

tar bort möjligheterna för cyklister att komma fram. 
• ...kanske om jag skaffade en hund
• ”1. Fler redskap i utegymmen som inte kräver att man ligger 

ner på en träplattform (som under vinterhalvåret är täckta av 
snö, slask, blöta löv o.s.v.). 

• 2. Bättre sandning på vissa sträckor i löparspåret, under 
vintern kan det ibland bli väldigt halt. 

• 3. Belysningen i löparspåren kan alltid bli bättre. Extra viktigt 
kring utegymmen! 

• 4. Det vore fantastiskt med en vattenkran vid utegymmen, 
såsom vid utegymmet vid Eriksdalsbadet, där man kan fylla 
på sin vattenflaska! ”

• Fler bryggor längst vattnet skulle få mig att bada i området
• ”En större park med fler aktiviteter skulle få mig att gå dit 

oftare. Tennisbana i skogen, ett bollplank i betong för att 
kunna kasta (ganska höga bollar i mitt fall) Lacrosse.

• Kanske någon större badbrygga. 
• På vintern skulle det nog vara att vägen sköts bra så att 

vinterns promenader blir enkla. Kanske en ljusslinga? 
Ljusshow skulle vara fint i skogen :”

• Bättre belysning, sandade gångvägar
• Vi är där ungefär lika mycket året runt, utnyttjar 

motionsspåret. Bättre upplyst vore en förbättring som skulle 
göra att vi skulle utnyttja skogen mer. 

• Mer djur.
• Bättre väder :)
• Det är bra som det är nu, möjligtvis skulle det behövas bättre 

Beslanincidenten. Det är den enda natur som finns tillgänglig 
för boende i mitt område.
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• Bättre belysning. Fler människor.  Väljer idag att inte vara där 
efter mörkrets inbrott pga läskigt. 

• Mer fritid
• Bättre väder ...
• Att jag hade mer fritid
• bättre underhåll av gångvägar
• Varmare klimat... ,-)
• Bättre röjt från sly och lättare att nå vattnet/stranden. Bättre 

belysning och ställen att fika på eller restaurang/pub.
• Det är fantastiskt som det är och jag njuter av närheten till 

Årstaskogen alla årstider. Det är oerhört vackert med höstens 
färger, med vintern och gnistrande snö och blank is. Vår med 
vitsippor, blåsippor och sommarens grönska och samt bad och 
picknick. Det är även härligt en regnig dag, renande för själen.

• Bättre belysning på gångvägar
• Ett annat klimat ;-)
• Om det inte var så isigt på vissa ställen
• Bättre väder och mer ljus.
• Arbete
• Fler upplysta stigar 
• Elbelysning  på de gångvägar som leder ner till årstaskogen. 

T e x vi Årstaliden finns det en väg ner. På vintern är den 
kolsvart om man ska gå ner där tidigt en morgon på väg till 
jobbet vilket gör att man ibland undviker den vägen. Man ser 
knappt handen framför sig. Samma väg är inte heller sandad 
på vintern så det blir ofta isbana nedför den trappan. Väl nere 
på el-ljus-slingan  vid vattnet är allt bra men man ska ju kunna 
ta sig dit.

• Säkerhet/trygghet
• Jag är där flera gånger i veckan
• Det är tiden, inte mängden upplevelser i skogen, som 

begränsar.
• Ingenting - Hela Sverige är fullt av skog, jag känner inget 

behov av att gå till en skog mitt i en stad - Jag vill ha 
någonstans att bo.

• P
• Jag är i skogen så ofta det går det är en enorm tillgång för oss 

som bor i området och för hela stockholm
• Bättre kommunikationer. Kanske en gång/cykelbro från 

årstavikens strandpromenad
• Fler trevliga caféer/restauranger i vattnet som på södersidan.
• Mer skog!
• Bättre elljusslinga, café som har helårsöppet 
• Att skogen får vara kvar orörd och inga nya hus
• Mera promenadvägar ner mot/vid vattnet  Sandning då det är 

halt och snöigt.
• Under vintern råder rena isgatan på promenadvägarna
• Bättre snöröjning, sandning
• Mer bäckar/åar/rinnande vatten och fina naturupplevelser. 

Något roligt för barn i anslutning till promenadstråket, ovanför 
då inte ner mot vattnet. Äventyrslek / linbana/jätterutschkana  
eller liknande.

• Fler promenad stigar och bättre belysning under vinterhalvåret
• Varmare väder:)
• Mer Bryggor och badplatser
• Jag är där regelbundet året runt.
• Inget, eftersom jag är där varje dag bil jag att den förblir som 

den är i sin helhet.  Endast det förisktkga underhålla form av 
gallring som. Redan görs är bra.

• Mer fritid
• Är där flera gånger i veckan, hinner inte mer
• Mer ledig tid från jobbet.
• Mer fritid...
• Finare mer välskött gångstråk längs vattnet
• Mer tid i livet
• Jag gillar att fiska, om möjligheten till att fiska blir bättre. 

Kanske till och med uthyrning av roddbåtar. 
• Bättre badmöjligheter. 
• Inget speciellt. Skogen är utmärkt som den är.
• Saknar drickfontän vid ute gymmen, det hade även varit bra 

om det skulle finnas en offentlig toalett längs Årstaviksstråket.
• ”Bättre snöskottning
• Förbud mot mopeder”
• Att vi är hemma i Stockholm :). De dagar vi är hemma året om 

är vi mer eller mindre på längre eller kortare utflykter i eller 
kring Årstaskogen/Årstaviken. 

• Jag befinner mig ofta i skogen och önskar att det gärna skulle 
finnas fasta pedagogiska installationer. 

• Jag är där varje dag. Så svaret på den frågan är att byggnation 
i skogen skulle vara det enda som skulle få mig att vara 
mindre i skogen. 

• ”Mer naturlek för barn såsom äventyrspark.
• Kvällstid skulle jag besöka skogen oftare om jag kunde känna 

mig tryggare där. Skulle önska bättre belysning t ex. S”
• Lite mer belysning vore fint men som ensam kvinna känns det 

inte tryggt (någonstans) när mörkret faller. 
• Hundrastgård.
• Om jag helt plötsligt skulle ändra min syn på att snön är 

djävulens avkomma kristalliserad så.
• Varmare och ljusare vintrar :)
• Bättre underhållna promenadvägar under vårisen.
• Skogen som den ser ut idag är perfekt för mig, jag 

utnyttjar den för motion och det är en möjlighet till nära 
naturupplevelser. Årstaskogen är en stor anledning till att jag 
bor i Årsta , den största förmodligen.  

• Vi saknar en upplevelse park, trollparken är kul men vi saknar 
lite mera ”aktion” park. Vi går/ springer ofta i backar och 
stenar/ stubbar. Myser i skogen, fiskar i vattnet och tränar i 
skogen. 

• Okej som det är. 
• Bättre underhållsarbete på gångvägar under vintertid
• Jag är där för naturupplevelsen vilket betyder att jag inte vill 

att någonting skall förändras i skogen 
• Varmare väder:)
• Under sommaren är jag på annan ort 
• Om det fanns spår i skogen där man kan gå / springa samt att 

det anläggs något slags elljus. Spåren kan vara rundslingor 
som ansluts till gångvägen längs vattnet.

• Jag är där så pass ofta.
• Det är otryggt och fullt med skräp pga läger som migranter 

och missbrukare har i skogen. Ni måste städa upp och ta bort 
dessa läger, folk vågar inte gå ut med barnen längre, dagis har 
slutat gå dit pga detta.

• Upplyst pulkabacke
• Mer fritid! Tack vare närheten från södermalm så är det den 

skogen vi oftast besöker om helgerna för att ströva i, lugn 
och ro och picknick med familjen, och dottern får chansen att 



51

klättra i träd som inte går i parkerna på Söder.
• bättre snöröjning
• ”En bra pulkabacke i söderläge och sandning av grusvägen 

längs vattnet så man inte halkar.
• Generellt en mer programmerad parkmässig skog skulle vara 

mer lockande att vistas i.”
• Väderleken och snöröjning inverkar. Bra promenadstråk
• Tid
• Jag gillar skogen som den är och anser att den ska bevaras i 

så. Den behöver inte ”tillgängliggöras” med asfalterade vägar 
och lekplatser. Låt det vara en skog.

• Bättre belysning och papperskorgar.  
• Mindre tid på arbetet :-) 
• Se till att det är ordentligt upplyst kvällstid samt att det borstas 

bort sand i god tid när våren kommer.
• Mer fritid för motion
• Bättre gångstigar som underhålls på vintern
• Bättre väder
• Jag tar oftast promenader och på vintern blir det framförallt 

ishalka i skogen när det omväxlande väder dvs. tö och sen 
fryser på. Då blir det svårt att gå och jag väljer oftast någon 
annan väg. Vet inte om man kan göra något åt det kanske 
sanda?! 

• Ingen
• Halkbekämpning 
• Bättre belysning och sandning av gångvägar på vintern.
• Halkbekämpning
• Bättre vinterunderhåll av de stora gångbanorna. 
• Halkbekämpning
• ”Bättre snö o is röjning på vinter 
• Bättre mera belysning ”
• Mer fritid..
• mer disciplin från mig själv
• Större naturområde. Det är det största i närheten .
• Fler naturliga platser att ta en paus från bruset. Dvs fler 

bänkar, bord osv. Även fler utegyms möjlighet än de fina som 
finns.

• belysning
• Ingenting. Det är skönt att vara där alla årstider. Bevara 

skogen som den är och vårda den väl.
• Är lite vanligt. Svårt att komma ner till vattnet när det är snö.
• ”Jag är infödd stockholmare och bosatt i Årsta. Dagligen 

vandrar jag i Årstaskogen.
• Den hysteriska förtätning som nu sker i Stockholm är lika 

desperat och ogenomtänkt , som en gång rivningarna på 
Norrmalm och i Klara. 

• Behåll de gröna oaser , som vi har idag. Låt staden expandera 
i ytterområdena. Ur såväl klimat som miljösynpunkt behöver 
vi de grönområden , som finns i såväl innerstaden som i de 
yttre närområdena.

• ”Längs gångstråket luktar det ofta illa pga överfulla 
papperskorgar.

• Vi är i stort sett  där varje dag,
• Mer folk i skogen
• Allt skräp förstör den fina naturupplevelsen, sätt upp bättre 

och fler papperskorgar och informations skyltar och stängsel 
mot vattnet.

• Tryggare miljö
• Bättre belysnin
• Inget, skogen är perfekt som den är. 
• fler cafeer/restauranger/bostäder längs vattne
• Någon form av barnanpassad verksamhet som t ex vid 

Aspuddsparken med ett enkelt cafe och någonstans där man 
man kan gå in en stund.

• Springer runt årstaviken året runt flera gånger i veckan. Har 
båt vid en av båtklubbarna där och är även där en del med 
barnen. Så jag är redan där så mkt som det går :-)

• en hund
• Som boende nära Stockholm City är Årsta och Årsta skog 

den perfekta platsen för rekreation som inte är ”man-made”. 
Det inspirerar till att tänka utanför boxen, att lägga ifrån sig 
tekniken och istället plocka upp pinnar och kottar och se var 
de kommer ifrån. Jag som är i skogen lika mycket under alla 
årstider får följa hur naturen ändrar sig och påminner mig om 
hur viktiga de naturliga cyklerna i livet är. Nackareservatet är 
ett likadant ställe men som ligger en bra bit bort. Det fina med 
Årstaskogen är att man som Årstabo med enkelhet kan snöra 
på sig sina skor och bara gå ut i en ”riktig” skog.

• Bättre kvällsbelysning på de övre stigarna i Årstaskogen. Och 
sandat och plogat vintertid.

• ”Ifall det är lite mer liv och rörelse i området. Ser gärna att 
fler får bo i närheten av det gröna och i närheten av innerstan 
för då kommer kvaliteten nog höjas på de grönområden man 
väljer att behålla. Just nu är det stora ytor som är rätt trista. 

• Bor själv i Aspudden och älskar att Aspuddsparken och 
Örnberget är så nyttjat av alla från barn till gamla. Och det gör 
i sin tur att vi får upp badbryggor, lekplatser, bättre gångstigar 
mm, så att fler kan upptäcka naturen.  

• Nyttan av naturmark inom staden måste väl ändå vara att folk 
bor nära nog att kunna ta sig dit till fots och cykel utan att 
behöva åka bil?”

• Beror på väderförhållanden, snö, is, lera på vägar som 
försvårar framkomligheten att gå och köra vagn tex.

• jag tar mig dit när jag får tid, ibland tar jag den vägen hem 
från jobbet i stan.  Så det är väl främst vädret som påverkar 
om jag är där med frekvent. 

• jag promenerar där varje dag förutom på sommaren då jag är 
bortrest ibland. 

• Bättre belysning på vintern
• När jag blir mammaledig kommer jag nog vara där varje dag
• Fler belysta stigar
• Att jag bestämmer mig för att jogga/promenera oftare även 

vintertid.
• Bättre snöröjning vid löpningsspåret nere vid vattnet. Ibland 

när jag springer där är det rätt halt på vintern.
• Sandade gångvägar.
• mer tid
• Jag är oftast där flera ggr per vecka. Fler bostäder som TAR 

BORT SKOGEN skulle få mig att vara där mindre. 
• När det är kallt och blött blir det inte lika naturligt att vistas 

ute varje dag, så vänd på den...
• Om jag bodde närmare. 
• Mer upplysta, trygga områden. Känns fortfarande lite ödsligt 

och läskigt på vissa ställen. Ett Café eller mysig restaurang 
nere vid vattnet hade också skapat fler besök.

• tycker att det är lite obehagligt att gå där när skymningen 
fallit, kanske mer belysning. På vintern när det är isigt/halt är 
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det svårt att gå pga halkan. Har ibland fått gå och hålla mig i 
trädstammarna, vet inte om man sandar där då.  Fler bänkar 
längs vägen.

• Intet.
• Snöfall under vintersäsongen gör skogen magiskt vacker 

och fantastisk att vara i. Finns ingen annan möjlighet i vårt 
närområde att få njuta av denna vackra plats

• Jag tycker att Årstaskogen är helt perfekt som den är idag, och 
därför vill jag inte heller att  det byggs i den eller förändras på 
något sätt.

• Tillbringar sommaren på annan ort, Är i Årsta någon gång 
varje månad då blir det prommis och bad i Årstaviken 
tillsammans med min hundkompis Klara

• Jag är i skogen flera gånger om dagen, för att gå ut med 
hunden men också för att träna, läsa, bada, plocka bär och 
njuta av lugnet. 

• Jag är i skogen varje vecka året runt, och varje dag under 
helger. 

• Bättre underhåll vintertid. 
• ett längre elljusspår och skidspår
• Jag vistas i Årstaskogen varje dag när går ut från hemmet!
• Inget speciellt, Årstaskogen har allt jag eftersöker redan. 

Ett lugn, massa djur och en fridfullhet, som också var 
anledningarn till att jag valde att bosätta mig nära skogen i 
Årsta.

• Ibland är det problem med stora vattenpölar/
vattenansamlingar/is

• Tror jag svarar för alla när jag säger att LUGNET är det 
största skälet till att man tar sig till skogen oavsett årstid. 
Det är svårt att få naturupplevelser inne i stan. Jag tror det 
är jätte viktigt att man inte rubbar på naturen. Med stigande 
problematik av stress och då vi arbetar allt mer, finns det mer 
än någonsin ett behov av en lugn plats för folk att koppla av. 
Jag ber er, bygg inte i Årstaskogen!

• Om jag jobbade mindre.
• Vintertid är det väldigt halt på gångvägarna
• Permanentering och installation av belysning vid 

rugbyplanerna på Årstafältet...  :-)
• Ingen förändras i området samt hela området mellan 

pendeltågsbron och bron vid Skanstull skyddas
• ”Jag är där med min son och leker när jag inte jobbar.
• Skulle vara där ännu mer om jag inte jobbade heltid, men det 

får vänta några åår tills jag är pensionär.”
• ”Jag besöker Årstaskogen så mycket som möjligt. Snälla bygg 

INTE. Jag vill inte behöva ta bilen längre ut för att besöka en 
orörd skog. Miljön behöver skogen, stockholmare behöver 
skogen.  Ni bygger så pass mycket i Årsta att ni inte ens kan 
sälja av alla lägenheter.

• Alternativa byggplatser är mot Slakthusområdet och Årsta 
partihallar. Dessa är ställen man känner sig otrygg kring och 
behöver rustas upp. Dessutom skulle många fler lägenheter få 
plats här, och stockholmare får behålla HELA sin skog.”

• ”Eftersom en så oberörd  skog ligger så pass nära så är jag i 
stort sätt i skogen varje vecka, för att träna, njuta av naturen 
eller bara promenera. Jag förespråkar därför att det INTE 
byggs i Årstaskogen.

• Stockholm är full av avgaser. Därför behövs skogen för kropp 
och hälsa.”

• Känns helt naturligt att besöka Årstaskogen mindre under de 
mörka/kalla/blöta delarna av höst/vinter. Utökad snöröjning, 
belysning, m.m. hade visserligen varit trevligt men det är inget 
jag saknar idag.

• Mildare väderlek kanske? ;)
• Jag är där året runt på grund av naturen, stigarna och 

promenadvägarna.
• Mer bebyggelse, mer folk i rörelse.
• Tillbringar somrarna i Hälsingland så det är svårt att påverka.
• Bättre halkbekämpning av skogs och motionsspår
• Skogen är perfekt som den är. Jag går inte längs stranden 

eftersom den är väldig trafikerad. Jag rör mig längs hela 
stråket där det nu planeras bebyggelse vilket är katastrofalt..

• Att jag inta kan vara på mitt lantställe.
• Bättre väder.
• Går dit så ofta jag kan. Det är vackert som det är!
• Promenerar njuter av lugnet i skogen varje vecka
• Jag är där året runt, skulle vara där mer på sommaren om det 

fanns bryggor ut i vattnet som inte är så trånga. Dagens två 
bryggor är överbelamrade med människor. Årstaborna saknar 

solbryggor likt de som Årstadal har fått.
• Jag är där så gott som varje dag året runt. Den är mitt syre 

efter en dag på jobbet.
• Väderberoende när jag promenerar där pga spädbarn.
• Är där kontinuerligt under hela året!
• Som jag redovisat är jag i skogen varje dag. Promenader, 

motion, lek med familjens  barn och barnbarn. Bad i 
Årstaviken när det är säsong. Engagerat mig i trädgårdsarvet 
från Årsta Gård, bl a den del som ni ev vill bebygga. Där 
anlades på 1700-talet en sk engelsk park med ädellövskog,, 
fruktträd och bärbuskar. Vi som bor här intill har försökt 
vårda området så gott vi har kunnat under alla år som ett 
naturreservat diskuterats

• Egen hund, nu är vi hundvakter åt våra barns 2 hundar ganska 
ofta

• Mer fritid. 
• ”Jag promenerar genom/i Årstaskogen varje dag då jag är 

hemma. 
• Sommartid är jag borta mycket , då blir det mindre.
• Det är bra som det är, lugnt och fint. ”
• Om gångvägar plogas och sandas bättre på vintern eller om 

jag skulle byta arbetsplats och cykelpendla genom skogen
• Mindre exploatering med tex lekplatser, gym mm
• Slaskfritt och längdskidspår
• Hela familjen är i skogen flera gånger i veckan!
• Jag vågar inte jogga där på kvällen när det är mörkt, så kanske 

bättre belysning under vinterhalvåret
• Är där ca 3 ggr vecka, ibland också för att promenera eller 

cykla till andra delar av staden. Eller badar om det är fint 
väder. Inte behov av att vara där oftare.

• Är egentligen mer i skogen än en gång per vecka, men inte 
varje dag. Blir inte mer.

• Möjlighet att äta eller fika, göra ärenden som att handla eller 
hämta/lämna post.

• Mer stigar med naturlig känsla 
• Varmare klimat
• Mera fritid
• Jag vill inte ha någon form av anpassning. Årstaskogen måste 

få förbli en skog och jag vill inte se en löjlig ”skogspark”. 
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Bara att veta att skogen finns där för mig gör att jag känner 
att Stockholm fortfarande har vild och omanipulerad grönska 
kvar! Ett andningshål!

• Mer fritid. Är där ofta när jag är ledig och inte bortrest.
• Bättre utegym i anslutning till skogen.  Cafe i anslutning 

till badplatserna. Tydligare information om vad man kan 
promenera i skogen.  var ”ingångarna är” . Jag har spenderat 
mycket tid på Tyresta by naturreservat och anser att naturen är 
fantastisk och inger lugn efter en lång arbetsdag.  Löparspår 
i skogen (om det inte redan finns vilekt jag isf missat) hade 
varit trevligt. 

• Vintertid avgör väder/halka.
• Vi är på lantställe på sommrarna, var vi hemma skulle vi vara 

mer i skogen.
• Vissa områden skulle behövas gallras. 
• ”Belysning längs hela de anlagda cyckel-och gångvägarna.  På 

vinterhalvåret då det blir mörkt går jag mindre promenader 
pga att det känns osäkert.

• Skulle även önska fler sittplatser för att kunna stanna upp 
och njuta av tystnaden och utsikten. Och att de befintliga tas 
omhand/rustas.

• Bättre och fler anlagda nedfarter mot vattnet med möjlighet att 
gå ned med barnvagn,  cykel och rullstol. Idag måste man gå 
långa omvägar då de befintliga är för branta. En översyn för 
tillgängligheten helt enkelt. ”

• Är där så gott som dagligen för att finna lite sinnesro i den 
annars så häktiska vardagen

• Begränsningen idag är främst tid, inte att jag saknar någonting 
i Årstaskogen. 

• Är där dagligen. Behövs i dagens stressfyllda samhälle !
• Belysning 
• Som för många andra är svaret en gång i veckan för lite 

och  varje dag för ofta. Springer/promenerar, leker med 
barnen där ca 3 gånger i veckan. Och som framgår ovan 
besöker jag skogen i samma utsträckning året runt, det är inte 
årstidsrelaterat.

• Sandning av is
• Jag spenderar mycket tid där året om. Då det tyvärr är brist 

på skog så här centralt i Stockholm så uppskattar jag detta 

område enormt mycket. 
• Inget, skogen är fantastisk som den är. Den är precis utanför 

dörren. Att bygga höghus utanför vårt hus, skulle göra att 
skogsstigen jag använder varje dag skulle försvinna. 

• Är alltid i skogen, ett av skälen till att jag flyttade till Årsta.
• Tycker det är bra som det är. En av de få ställen i Stockholm 

där man inte behöver kryssa bland människor. Om det byggs 
kommer detta lugn att försvinna helt.

• ”Rensa upp döda träd.Mer belysning.Rastplatser.Kafeer.
• Att skogen vore mindre sliten än vad den är idag
• ”Jag vistas varje dag i årstaskogen, med få undantag.
• Är där med min dotter och promenerar med vagnen, jag 

har en hund som jag är ute med. Plus att jag har en släkting 
på äldreboendet på årstavägen, hon brukar få följa med på 
promenad i årstaskogen 1 ggr i veckan. Dessutom använder 
jag utegymmet sedan ett par månader tillbaka. 

• Årstaskogen var anledningen till att jag flyttade hit.”
• Jag är inte där lika ofta på vintern pga snö och is. 
• Genom att fixa till vissa stigar lite så att det går att cykla 

teknisk (dvs avancerad) mountainbike på smala stigar från 
väst till öst och tillbaka i en slinga (6-8km). Idag går detta 
till viss del, men på vissa ställen växer det igen på sommaren 
och på andra ställen är stigarna för breda och enkla.  Se 
Trailforks app/webb för exempel var det lämpar sig bäst 
att cykla mountainbike och vilka stigar som skulle kunna 
vidareutvecklas för detta (dessa stigar kan också nyttjas för 
trail running och vandring så klart).

• Halkfria promenadvägar ovanför bergsstupen
• Vinterskött så att det blir lätt att ta sig fram med barnvagn
• Tycker den är mycket bra som den är.
• Inte mer asfalterade vägar!
• Är där i stort  sett varje dag, mindre under mörka årstiden
• Ingenting
• Jag är i skogen ett par gånger i veckan mestadels som motion, 

men även med barnbarn
• ”Det finns inget som stoppar mig för mina dagliga promenader 

i skogen,om inte ni
• förstör allt så man inte kan mera gå där.Som ni planerar så blir 

det bara branta slänten

• kvar.Ni tar ju hela underbara promenadvägen bort.De som vill 
bestämma har väl bara

• tittat på en karta med massa grönt,men aldrig varit i skogen.
Jag går där dagligen ca. 3 

• timmar.Vid strandvägen går det inte gå i dag 
mera,mauntenbike trafiken är hög och de

• tar ingen hänsyn till oss som går,farligt.”
• Att det finns gott om tillgång till närhet till skog för barn, 

förskolor och familjer
• Bättre upplyst-även större gångvägar
• Röjning så att den blir öppnar
• ”Bättre belysning på promenadstråken.
• En större känsla av trygghet som besökare i och genom 

skogen. 
• Dessutom en mer orörd natur, eller iaf i lika stor utsträckning 

som idag. ”
• Inget. Tycker det är superfint. 
• Då jag är på sommarsemester är jag inte i skogen, annars är 

jag där varje dag på något sätt, cykel, promenad, utegym, lek 
med barn. Plockar bär etc..

• Jag är där nästan dagligen för att gå med hunden, och/eller 
träna och promenera. 

• Mer fritid 
• Att den blir kvar i nuvarande form. 
• Om jag inte har kvar mitt landställe vilket kan bli fallet när jag 

blir äldre.
• Varmare väder?
• Det känns lagom just nu.
• Arbetslöshet och avsaknad av särbo.
• sandning av isvallar
• Styrs mest av barnen 
• Min familj och jag är besöker skogen dagligen för att rasta 

hunden o motionera o värva ner efter jobbet
• Jag är priviligerad och bor precis bredvid. 

Rent allmänt underlättar det om det finns goda 
kollektivtrafikkommunikationer och cykelvägar till skogen. 
Det underlättar också om det finns delar av promendadstråk 
som är upplysta när det är mörkt. Vidare är det trevligt med 
information och karta över området på utvalda platser så att 
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man kan orientera sig. 
• När HELA skogen blir ett naturreservat så hoppas jag att 

mycket av det sly som finns städas upp så att man kan variera 
den rundan man går dagligen. Men främst att det finns skog. 

• Bättre halkbekämpning och slaskbekämpning (exempelvis 
med grovkornig sand)

• Bli av med konstant buller från E4/E20. Idag störs stillhet av 
sånt dygnet runt

• Jag är i skogen lika mycket året runt. 3-4 ggr per vecka.
• mer tid för mig själv
• Är där mycket som det är. Fantastiskt med skog så nära staden 

och det behövs i ett nybyggt område som Årstadal där man 
knappt planerat in några grönytor eller träd.

• Mer tid
• Att jag bodde närmare
• En naturlig orörd skog. Som idag alltså. Lätt att nå utan 

bil eller andra färdmedel. Bara att enkelt gå in och höra 
fågellvitter uran att behöva se varken his eller trafik.

• Min åsikt är att skogen skall bevaras som den är
• Möjligen bättre vinterunderhållning av vägarna så att man 

slipper isen på vintern.
• ”Att bevara skogen som den är för att den kommer att vara ett 

sällsynt och positive upplevelse där människor hittar lugnet 
när de väljer att rymma från storstadsstressen.

• För mig uppskattar jag naturen mer och mer för varje dag 
som går och inser att det blir mindre och mindre av det goda. 
vi måste vara rädda om naturen inte bara genom att säga det, 
utan genom att göra det.

• Fler geocacher :-)
• ”Jag saknar en badplats på den södra sidan av årstaviken. Vet 

att det finns solbryggor och att många badar därifrån men det 
är inte ett officellt bad och inga mätvärden tas. 

• Vintern; har inte med skogen att göra utan vädret och 
mörkret.”

• Inget, då jag ofta motionerar eller promenerar i skogen 
så vill jag snarare att den lilla snutt natur som finns i mitt 
närområde skall finnas kvar så att man kan fortsätta motionera 
/ promenera i ett grönområde.

• ”Allt står där jag markerat. I skogen Finner Jag Lugnet, Ro 

och  Sorg arbetet samtidigt. Har gått igenom väldigt mycket 
i mitt liv och därför Letar jag mig till Naturen. Skogen och 
vattnet har hjälpt mig/ - och hjälper mig fortfarande när jag är 
stressad eller deprimerad/Nedstämd. Jag finner skogen som en 

• Healing för min själ.  
• TACK!
• ”Ingenting egentligen,  har bara med vädret/klimatet att göra
• Vädret och halkbekämpning. Vi är bortresta mycket på 

sommaren.
• Skogen alla årstider, mountainbikespår skule uppskattas och 

fler. BAdplatser.”
• ”Skidspår
• Upplogat för barnvagn
• Cafeer”
• Jag promenerar i skogen väldigt mycket som det är idag, året 

runt. Superba att vissa delar snöröjs och grusas vintertid.
• Lite säkrare stigar i de övre delen av skogen. Det är lätt att gå 

vilse och hamna o branta partier och eller svårgåbgen stig
• ”Gallra träd där det finns utsiktbänkar!
• Några picnic bord längst strandpromenaden...”
• Mer tid, plus att det är lite för kallt och blött på vintern.
• Framkomliga vägar/stigar.
• mer ledighet
• Fler och lättare stigar/gångvägar/trappor, och utökad 

belysning.
• Bätre väder
• snö o isfritt
• Aktiviteter och snöröjning och halkbekämpning
• Jag promenerar i skogen varje dag då jag är på hemmaplan. 
• Inget! Allt finns redan.
• Det finns inget värde i att gå runt i några skogar. Framför 

allt inte i en storstad. För min del får skogen gärna ersättas 
av samma typ av höghus som byggts i Sjöviksområdet i 
Liljeholmen.

• Elljus hela sträckan längs Årstaviken
• Skogen ger väldigt mycket även då jag inte kan vara där 

fysiskt själv. Den syns från många olika håll, även på avstånd, 
och skapar på så sätt även visuellt en så välbehövlig grön 
lunga i stadsmiljön.  Som ni säkert vet har forskning visat 

att det går att mäta hur mycket bättre fysiologiskt människor 
mår av att vila ögonen på grön natur. Denna ”tjänst” utför 
Årstaskogen för ett stort antal människor varje dag. Så värdet 
är inte begränsat till det fysiska nyttjandet av skogen!

• Bättre belysning. 
• Jag vill kunna besöka Årstaskogen utan att ha en massa 

hus runtomkring! Det ska var en oas för reflektion, motion, 
promenad osv. Tyst.

• Om det skulle byggas mountainbikeslingor
• På vintern är flera partier på årstasidan väldigt mörka, 

framförallt  vid den branta backen strax under kolonilotterna 
är det dåligt upplyst .Även om spåret överlag är upplyst så är 
också vägarna från spåret upp mot Årsta i vissa fall helt utan 
lysen och becksvarta. Detta gör att spåret under vintertid inte 
känns lika tryggt att vistas i.

• Jag nyttjar skogen likt året runt
• Jag önskar bättre sandade promenadstråk för mina 

joggingturer.
• Om jag jobbade nära
• Tystnad och rofylldet
• Jag går oftast i Årstaskogen med barnvagn och det är 

svårtillgängligt när det är snö eller halt. 
• Att det finns bättre belysning kring spår/större stigar under de 

årstider då solen inte lyser så många timmar av ett dygn.
• Att det inte byggs bostäder där, om det blir så finns det ingen 

skog att besöka eller ytterst lite
• Cykelväg ovanför förkastningsbranten mellan Gullmarsplan 

och  Sjöviksskolan / södra landfästet Nya Årstabron / 
Liljeholmskajen

• ”Gallra i skogen för att även kunna vara ute under den mörka 
årstiden.

• Underhålla trapporna och ledstänger som leder ner till 
promenadvägen vid vattnet.

• Ledstänger även vid branta backar ned mot promenadvägen.”
• Utökat utomhusgym
• Inget. Jag är mindre där på sommaren när jag är bortrest. 

Mer bebyggelse skulle få mig att känna att platsen blir sämge 
eftersom jag uppskattar att den är en av få platser i Stockholm 
som fortfarande är en smula ofixad på ett härligt sätt.
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• Bättre väder.
• belysning längs promenadväg. Är för det mesta bra. Men att 

den fungerar är viktigt. 
• Det är på våra breddgrader råkallt under senhösten, vinter och 

tidig vår och det går inte att göra något åt det. 
• Åker alltid förbi då jag är i Årsta. Om jag skulle åka dit oftare 

skulle jag gå till årstaskogen
• Att det inte byggs en massa bostäder. 
• Bättre belysning
• Bra väder
• Mer upplyst under den mörkare årstiden.
• Beror mest på att jag bor så långt bort. När jag bodde på söder 

var jag där en gång i veckan för promenad
• Inget, men bygger ni mer blir det kanske inte lika intressant. 
• Att jag inte är bortrest
• ”Skybar
• Utkikstorn
• Restaurang ”
• Jag använder Årstaskogen dagligen/flera ggr i veckan 

eftersom det är en fantastisk liten skog så nära stan. Jag mår 
så bra utav naturen där, det är där jag både laddar batterierna, 
reflekterar, motionerar, plockar bär och svamp. Mina barn 
använder skogen med oss föräldrarna men också med 
förskolan och skolan och jag vet hur himla uppskattat det 
är! Nästa varje gång träffar jag på något djur, rådjur, harar, 
fåglar av olika slag när jag går i skogen. På löparstigen finns 
det redan människor så det räcker! Oavsett om det är dagtid 
eller kvällstid så kan det bildas köer av folk som springer, 
promenerar, går med hundar osv. I mina ögon är skogen 
redan väldigt tillgänglig och fullt av människor. Jag kan inte 
förstå hur man tänker när man planerar bygga hus i skogen. 
De få och små grönområdena och skogarna som finns kvar 
gör Stockholm och Årsta till något speciellt. Hela charmen 
försvinner utan Årstaskogen och jag vet inte vad vi ska göra 
om vi inte får ha skogen kvar. Den är enormt viktig!

• Då det kan vara snö och is vissa partier i skogen kan det vara 
svårt att vara ute oftare.

• På vintern kan det vara besvärligt att gå i skogen eftersom det 
förekommer snö och is.

• Fler bänkar och utsiktsplatser.
• Badbryggor, strandserveringar, en strandpromenad utmed 

vattnet samtidigt som den kuperade grusvägen reserveras för 
joggare.

• Bättre snö och is röjning.
• Träffplatser, kulturliv, restauranger. 
• Mindre bebyggelse, mindre skräp.
• Bättre hälsa och bättre sportutrustning.
• Jag är där ofta. Det som saknades var belysning men med 

den kan man vara där även kvällstid. Att ta bort staketen på 
bryggorna skulle väsentligt förbättra upplevelsen av att vara 
på dem.

• Varmare klimat.
• SKOGSARBETE
• Tillgängligheten att komma ner i Årstaskogen är lite 

begränsad om man har barnvagn eller liknande, mellan 
Årstadals båtklubb och Skanskvarnskolan, vilket gör att jag 
inte alltid kommer ner i Årstaskogen och kan gå i Årstaskogen 
när jag är i närheten.

• Fler badplatser på sommaren och kanske fler utkiksplatser
• Skidspår, pulkabacke
• Att den förblir orörd i sitt nuvarande skick.
• Skogen är fin som den är, under alla årstider. Det behövs 

naturområden i stan som får vara just natur, utan parklekar och 
idrottsanordningar. 

• Bättre underhållning, många delar sandas inte eller underhålls 
på vinter. Det gör att vissa partier inte går att vistas i eftersom 
det är väldigt brant och kulligt, t ex blir många trappor och 
långa backarheöt igensnöade och isbackar.

• Vore trevligt med ett enkelt utomhusfik
• Något café, eller en plats att uppehålla sig på.
• På vintern är det dels mörkt , det bor ju lite folk i skogen 

som gör att jag helst inte vistas där då. När det är snö blir det 
jobbigt att gå pga kuperingen. Så mer belysning, sända och ta 
bort de tältplatser som finns.

• Vinterunderhåll så att det känns säkert att gå på 
strandpromenaden

• Bättre sandade backar, bättre sandat över lag under hela 
gångstråket och elljusspår i skogspartierna för att kunna 

springa lite på stigarna. 
• Vintern, om vägarna var bättre skottade. Svårt att springa när 

det är isigt.
• Inget, det är fint att det är orörd natur
• ”Bättre och större utegym.
• Mindre folk.
• Lugnare .
• Större”
• bättre vägunderhåll, mer belysning på höst/vinter
• Bor i husen närmast skogen så är där varje dag nästan . Tycker 

om lugn och ro så att bevaras är viktigt
• inget
• ”Fler parkbänkar och mer röjning av sly och träd. Att hålla 

efter växligheten betyder mycket för att ge skogen ett ljust 
och transparant intryck. Soliga gläntor var det vanligare 
med för 40 år sedan. Nu är allt mer igenväxt på gott och ont. 
Soliga gläntor betyder mycket för att själen hos en stressad 
storstadsmänniska skall få frid i sinnet. Förut var det bra 
utsikt över stan och viken från berg som låg på kanten av 
Årstavikens sprickdalgång. Även dessa har vuxit igen. Det är 
av betydelse att få sammanhang och överblick över staden, 
naturen, vattnet och horisonten. Det hjälper själen att läka 
såren. Jag skulle vilja slå ett speciellt slag för berget vid 
Årstabrons södra landfäste, på östra sidan av spåren. Även 
här har utsikten försvunnit. En utsikt som gav  spänning med 
tät järnvägstrafik i kombination av Årstabrons arkitektur och 
storlagana stålbåge.

• Något som skulle behövas är mer belysning  längs 
parkvägarna.

• inget
• Bättre väder 
• Mer fritid. Jag är i Årstaskogen flera gånger i veckan.
• Bättre badmöjligheter vid vattnet på Årstasidan med möjlighet 

för barn att bada också
• Ksndke något café längs med strandpromenaden?! 
• Sandade gångvägar!
• An ledningen har ingenting med årstaskolan att göra. Mina 

promenader styrs av vädret eftersom jag inte har hund. Är det 
kallt, regnigt och blåsigt tar jag inga längre promenader.
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• Snöröjning/halkbekämpning av cykelvägen utmed vattnet.
• Egen tillräcklig tid
• Mer ljusslingor under den mörka tiden.
• Passerar och befinner mig i området i stort sett varje dag och 

av flera olika anledningar. 
• Jag skulle gärna se ännu bättre belysning, särskilt delen under 

Årstabron. Där känns det lite obehagligt att gå när det är 
mörkt. 

• Jag åker till en riktig skog istället för mina vandringar som jag 
gör så Årstaskogen är för liten för mig som den är även idag.

• Skogen är underbar och viktig för alla. Skogen tillför sysre 
och får inte röras.  

• Att det blev mer park än skog, skog har vi så det räcker i 
Sverige på väldigt nära håll.

• Utegym. Fik. Mer bryggor. Kanske flyttar tillbaka till Årsta 
där jag tidigare bodde i 17 år

• Ingenting 
• Det är snöberoende, är halkberoende etc.  Önskar inte någon 

förändring av skogen som också brukar vara välhållen vad 
gäller nedskräpning

• Varmare väder
• Bättre vinterunderhåll
• Starkare vilja att motionera vintertid.
• Jag är där nästan varje dag redan, det är vår oas. Fantastiska 

promenader i lugn och ro i den vackra skogen.
• Vindskydd på årstabron...
• Har sommarhus. svårt att vara två ställen samtidigt
• Att det finns större orörda områden kvar.
• Bättre belysning. Halkbekämpning på gångvägen vintertid.
• Kortare arbetstid på mitt jobb 
• Jag och min familj är där varje vecka för att njuta av naturen. 

Det är en jättebra och fin och lugn oas i staden. Vi kan inte 
utnytta skogen mer än vi gör idag.

• Att promenadvägen görs mer tillgänglig, d.v.s. inte är så 
kuperad.

• Mindre halt där jag springer längs Årstaviken
• Jag besöker skogen varje dag
• Mysigt häng
• Upprustning och mer kultur långs promenadstråk. Något cafe 

eller liknande att äta lunch vid
• Tillgänglighet, framförallt tidsmässigt.
• Cyklar mycket i årstaskogen men inte på vintern. Så 

egentligen inte så mycket att göra men för om åren besökte jag 
skogen mer på vintern i sociala aktiviteter inom scouterna och 
Skanskvarnsskolan.

• Bättre vinterhållning av promenadvägen
• Att det var sandat i backarna.
• Att ni inte bygger bort den (förälders svar)
• Om det röjdes bort sly/ris för att få bättre utsikt mot vattnet, 

fler platser med bänkar/picknickplatser där man kan sitta, fler 
bryggor efter vattnets kant

• Vädret
• Ingenting som går att påverka. Bättre väder helt enkelt!;)
• Mer tid. Skogen är bra som den är.
• ingenting
• Bättre höst/ vinterunderhålning
• Det är bra som det är. Vintern är en tid när man om snö finns 

vill ägna sig åt vintersport. Det finns goda möjigheter till detta 
i tex pulkabackar och skidspår i andra delar av Årsta. En skog 
som är ganska liten kan inte uppfylla alla behov utan det är 
fint att jag kan gå ut och ha möjligheten att njuta av skogen, 
vindens sus, vattnets kluckande, fåglarnas sång, vårblommors 
blommande.

• Bättre väder. 
• Går genom skogen/kolonilotterna varje dag. Joggar, 

promenerar och bara andas. Inte det minsta lockande att ta bil 
eller åka kollektivt till jobbet. 

• Café i anslutning till lekparken
• Jag är i Årstaskogen flera gånger i veckan året om.
• Under sommaren beror det på att jag inte är i stan. 
• ”Vintern: Skidspår
• Sommmaren: Sälja sommarhuset ”
• Bättre belysning på vintern
• Räcker inte min mil-promenad? Går runt hela Årstaviken en 

gång i veckan.
• Mer ledig tid
• jag vill bara ha en skog, ingenting annat, jag vill ha kvar 

Årstaskogen som den är.

• Inget. Jag går redan i skogen så fort jag har tid
• Ingenting, jag är i skogen så ofta jag har möjlighet genom 

promenader flera gånger i veckan. Det är en viktig del i min 
livskvalitet att ha tillgång till orörd natur, om än litet område, 
där jag bor. 

• Café och/eller plogad isbana vid vattnet för skridskor/skidor
• Jag är i skogen nästan varje dag, eller ca 5 dagar i veckan. I 

alla väder, under alla årstider. Den enda tid jag inte är där är 
under semestern då jag inte är i Stockholm.

• Bättre höst/vinter underhållning
• ”Jag är där väldigt ofta, flera gånger i veckan under hela året. 
• Ibland på vintern är det väldigt halt och isisgt i backarna, så 

om det går att ordna mer salt eller liknande på underlaget så 
hade jag vistas mer där under vintern. ”

• Är redan där massor. Det är naturen som lockar. 
• ”Att det sandas i isiga backar, t.ex. den som går upp från 

båtklubben (som ligger nära Årsta Gård).
• Tycker att det är underbart att promenera i Årstaskogen och 

skulle gärna göra det även vintertid.
• Möter alltid andra, cyklister, joggare, föräldrar med barnvagn 

och hundar.”
• Är redan där mycket pga naturen!
• Bättre vandringsstigar i övre delen av skogen så att man 

enklare kan ta sig runt med barnvagn. Dock EJ asfalt utan grus 
eller flis.

• Mindre arbete och mer ledig tid. 
• Se föregående svar! Förutom det så tycker jag att det är 

underbart att kunna se denna underbara natur och miljö. 
Här finns både fladdermöss, gröngöling och utrotningshotad 
svartryggad hackspett. För att inte tala om rådjur, harar 
samt en och annan räv. Det är många av oss både i Årsta 
och i Stockholm som har detta som en lunga och uppskattar 
politikernas löfte att inte röra Årstaskogen utan göra det till 
ett naturreservat, detta löfte gavs när hela Årstafältet ska 
bebyggas. Årsta är ju under stor förändring i och med att 
fältet ska bebyggas, Årstastråket samt att även Vättersberget 
bebyggs. Ännu fler människor flyttar då in som också behöver 
tillgång till natur och en oas för allas bästa!

• Snö och skidspår.
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• Jag är redan där mycket, varje dag. Jag skulle inte vilja gå dit 
lika ofta om det inte var lika ”skogigt”. Jag och min son är på 
de små stigarna och inne i skogen på små berg och kullar och 
utforskar marken, träden mm

• Bättre skor med dobbar 
• Motionsspår, upplyst slinga
• Mindre risk för halka
• Fler bänkar och bord på utsiktsplatserna. Fler solbryggor vid 

vattnet.
• Skogen är naturlig en del av min vardagsmiljö - för 

hundpromenader,  motion, återhämtning, lugn och ro, 
naturupplevelser under alla årstider

• Beror helt på vädret. Jag promenerar i skogen eller på 
gångstråken, springer och använder utegymmet året runt. 

• N/A
• Aktiviteter för barn.
• Varmare klimat
• Det beror på hur mycket snö eller hur lerigt det är på stigarna
• ”* Mer fritid :-)
• * Bullerplank från järnvägsspåret vid pendeltågsbron. 

Pendeltågen hörs normalt inte men så fort det kommer ett 
långfärdståg så hörs det väldigt mycket. ”

• Att ingenting byggs i Årstaskogen och att hela Årsta skogen 
blir naturreservat.  Ingen ytterligare bebyggelse   

• På Vintern kan det vara väldigt dåliga vägar att promenera på. 
fixa det. 

• Det är just den genuina skogen med de naturvärden och det 
lugn som finns där som är attraktionskraften. En park kan inte 
på något sätt tillhandahålla de värden som skogen erbjuder. 
Därtill skulle de naturvärden som finns där idag förstöras och 
förvisso ersättas av andra. Det jag önskar ytterligare av skogen 
är att stanken av avlopp från pumpstationer, som är högst 
påtaglig vid visst väder,  skulle åtgärdas vilket torde finns 
teknik för. Om det fanns ett skidspår i skogen på vintern skulle 
jag vara där även vintertid.

• Om det inte var isiga stigar på vintern och regniga dagar på 
hösten

• Att mitt fritidshus i Roslagen brann upp.
• Jag hade tidigare en hund och promenerade i skogen med 

andra hundägare eller vänner minst en gång varje dag. Sedan 
min vovve dog för ett par år sedan promenerar jag ändå varje 
dag i skogen i syfte att finna ro och stillhet några timmar. 
Jag bor bredvid flera stora och  störande byggen och måste 
komma ifrån för att få lite mental ro och tystnad för mitt 
huvud. Flyttade till Årsta från innerstan för att få nära till 
naturen och ett lite stillsammare liv, men mycket  har blivit 
tvärtom allt efter som åren gått.  Politiker och tjänstemän! Låt 
Årstaskogen få vara den oas den är.  Årstafältet borde också 
få förbli som den ”lunga” den är för alla oss  här i Årsta. Bygg 
på alla tomma industritomter som finns runt om - särskilt vid 
Årstafältet.  

• Behöver mer tid, två barn och fullt med aktiviteter. Är dock 
i skogen så ofta vi kan för picknick, kojbyggen och andra 
utflykter

• Är redan där flera gånger i veckan av många olika anledningar.
• Det räcker med skogen, stigarna och utsikten över Årstaviken
• Jag rör mig dagligen i och runt skogen på hundpromenad, 

jogging, picnick, stillasittande reflekterande
• Mer friti
• Bättre sandning och översyn av halkrisk se över nerfarter, 

halkrisk och mycket svårt att ta sig ner mot vattnet på många 
ställen

• Pulkabacke
• Fler bryggor, kanske en bastuflotte!
• Bättre väder 
• Ett annat klimat i första hand, men också att det är väl upplyst 

och snöröjt.
• mindre flygtrafik inklusive helikoptrar till södersjukhuset.
• Jag cyklar mycket på sommaren och då väljer jag andra vägar 

att cykla, för mycket folk och höga backar.
• ”More trash bins (as it seems many don’t find the existing 

trash bins and therefore leave their trash anywhere). 
• More bird houses so the ””smaller”” birds can live without be 

preyed. 
• More walking paths/trails.
• The park is large enough to perhaps think of installing some 

climbing/zip activities (höglinjebana)”
• Är i skogen ca tre gånger i veckan året runt.  Låt skogen och 

alla vilda djur få leva ifred från grävskopor och husbyggen!
• Bostäder
• Det är mest beroende av vädret vintertid.
• Bättre väder, dvs är det halt pga snö undviker jag att gå där 

men snöfattiga vintrar funkar.
• Om jag bodde i närheten
• Inget.
• Högre temperatur
• Isfria gångvägar
• Att jag skulle avyttra min kolonistuga i söderort. 
• Om det inte var så isigt ovh halt
• Mer energ
• Bättre väder
• Fler bryggor, fler båtklubbar, fler kolonilotter
• Går/joggar ca 3 ggr/v
• På vintern kan det vara halt på promenadstråket.
• Mer belysning skulle vara bra. Idag är det rätt begränsat.
• elljusslinga f skidor
• Mer tid
• Bättre belysning
• Eftersom jag är där dagligen varje årstid så är snarare frågan 

vad som skulle göra att jag inte vore där så ofta. Det är om 
skogen bebyggs där jag bor. Då kanske jag oftare kommer 
välja andra vägar att promenera på. Den orörda skogen är den 
absolut största magneten vid mitt val av promenad. 

• Jag besöker Årstaskogen mycket regelbundet. Det är en 
vacker, lättillgänglig och fridfull plats, unikt belägen nära 
staden, som skänker mig och andra mycket ro och glädje. Jag 
ser inget skäl till, som syftet med enkäten beskrivs, ”fortsatt 
planering av Årstaskogen”, annat än att värna den från 
exploatering. 

• Ingenting
• Skidspår
• Skidspår
• Bättre hälsa
• Vädret är den huvudsakliga anledningen till att jag är i skogen 

vid färre tillfällen under vintern än övriga årstider
• Inget
• Att jag inte tar kollektivtrafiken till jobbet utan går, genom 
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skogen 
• Som sagt är alla dagar på året i skogen.
• Ingenting. Jag går dit med familjen när jag är ledig
• Jag är redan där väldigt mycket, men ett bra fik eller bättre 

väghållning på vintern kanske skulle vara bra.
• bättre belysning
• Bättre vinterunderhåll
• ”Vädret, att stigarna inte är isiga. 
• Möjlighet till träning grilla ute etc
• Åka skidor, pulka”
• Inget då jag är där varje eller nästan varje dag
• Ej ha något sommarställe
• Tillgång till motionsspår med spårcentral. Skidspår på vintern. 

Fler badbryggor på sommaren. En stor hundrastgård med 
möjlighet till agility.  

• Mer utmärkta varndingspår i skogen
• Bättre vinternunderhåll av promenadstråken. Nu blir dom ofta 

väldigt isiga då smältvatten rinner ner ifrån sluttningarna.
• Bättre belysning och vägunderhåll under vintern.
• Inget den är nra som den är. Låta skogen få vara som den är. 

Nu är det ju lampor efter vägen sp kvällspromenaden är lugn. 
Snörika år åkte jag skidor i skogen med många andra. 

• Ingenting, jag besöker skogen flera gånger varje vecka året 
runt. 

• Bättre belysning kvällstid 
• Inget
• Jag är där ungefär lika ofta året runt. 
• Bättre väder
• ”Färre asfalterade vägar. Jag joggar hellre på grusvägar, 

snällare för kroppen. 
• Det är den befintliga storleken som gör att man får 

frihetskänslan. Om ni kapar den till en tarm längs med sjön 
blir det mer som på Södermälarstrand, dvs ingen skogskänsla. 
”

• Är där varje dag 
• Besöker skogen för flera av de skäl som räknas upp vill jag 

bara tillägga. Att elljusspåren årstidsanpassan något. Det blir 
lätt väldigt geggigt under vintern.

• Bättre belysning och bättre vinterunderhåll av gångbanor

• Jag är där ofta! 
• Det har inget med skogen/området att göra utan det är andra 

omständigheter
• Om jag hade tid skulle jag vara där varje dag. Är just nu 

småbarnsförälder med en liten bebis men planerar att framöver 
ta mig dit oftare på promenader och joggingturer när kroppen 
återhämtat sig. Familjen har gärna picknick i skogen. En 
period då jag var sjukskriven och nära utmattningssyndrom 
gick jag dagligen  promenader på stigarna inne i skogen.

• ”Låt den vara som den fantastiska skog den är!
• Den är unik!
• Förstör inte!”
• Bättre snöröjning på gångbanor. Det är ofta väldigt mycket 

spårig is på gångvägarna närmast vattnet. Vi promenerar 
dagligen genom Årstaskogen för lämning på skola och 
förskola när det inte är vinter. Ofta lek med barnen där på 
helgerna. Förskolan (Årstaliden) som mitt yngsta barn går på 
är i Årstaskogen ofta.

• Att prommenadstråket görs mer framkomligt vintertid. Det 
blir ofta väldigt isigt när vädret växlar.

• Att den får vara oberörd och att det inte byggs mera 
• Belysning även på den övre promenadvägen.
• ”Vinter, mer vinterunderhåll
• Sommar, ej aktuellt med fler besök”
• Vi använder skogen i stort sett dagligen, väljer att promenera i 

skogen för att få lugn och ro på väg till och från skola, arbete. 
• Att de större stigarna/gångvägarna sandas så det går att gå där 

utan att ramla/halka.  En annan orsak är att jag behöver jobba 
mindre så jag får mer ”ledig” tid.

• Sverige generellt är ju charmigare på
• Cyckelfritt
• När jag inte är där beror det på att jag är bortrest!
• OBS! på sommaren är jag på vårt lantställe.
• Är redan där ganska ofta
• På vintern möjligen lite halkbekämpning, om möjligt. Annars 

är jag redan där alla dagar som jag har tid, för en skön 
promenad.

• Jag är där väldigt ofta. Jag har bott i Årsta sedan 1986. Olika 
faser i livet har Årstaskogen nyttjats. Löpning, promenader, 

barnvagnspromenader, skidåkning, pulkaåkning, matat 
fåglarna, plockat svamp, badat, solat..

• Jag skulle vara mer i skogen på vintern om jag hann, det är i 
princip en livspussel/tidsfråga med solnedgången så tidigt på 
dagen. 

• När jag skaffar hund, vilket jag planerar göra under 2018 
kommer jag att vara i årstaskogen flera gånger om dagen 
ungefär 45 veckor per år. 

• Skidspår (konstsnö). Pulkabacke. Värmestuga. Mer ljus. Fler 
sandade trappor/stigar.

• Promenerar dit regelbundet.
• Jag vistas i skogen frelar gånger i veckan, året om.
• Rikare djurliv
• ”Jag är där varje dag, året runt.
• Fm med förskolebarnen, på em cyklar med sonen”
• Att det inte var halt eller mörkt att promenera där. 
• Ingenting, årstaskogen är perfekt
• Jag är där rätt ofta. Så om den får förblir som den är nu, så 

vore det fantastiskt.
• Inget
• Ingenting. Jag är i skogen så gott som varje dag - ensam, med 

barnbarn, med vänner. Jag vill inte ha nåt annat, inte ett gym, 
ingen underhållning, inte en tillrättalagd park. Skogen i sig 
räcker. Jag vill inte ha något annat. Men om ni bygger bort 
merparten av dom plana ytorna finns ingenstans att vara på 
längre för dom som inte klarar branterna eller höjdskillnaden 
till strandpromenaden.

• Om jag hade mera tid, skulle jag vara där mera !
• Inget, den är bra som den är! Är där flera dagar i veckan året 

runt för naturupplevelse och motion
• Att inte vara i sommarstugan
• Ingenting
• Att jag arbetade närmare hemmet.
• ”Att jag tar mig mer tid att gå dit med mina barn på fritiden. 

Barnen besöker skogen minst en gång i veckan med sina 
förskoleavdelningar.

• Jag försöker komma ut en stund varje dag. Jag bor nära och 
i bland blir det en promenad runt årstaviken och ibland en 
kortare tur,
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• mer friti
• Jag är där året runt
• ”Jag är i årsta skogen varje dag alla årstider.
• Men skulle vara intressant med aktivitet 
• Vid Skanskvarn området 
• En teater scen för parkteater på sommaren på en utav 

utsiktsbergen
• Den som är närmast väderkvarnen.
• Som vitabergsparken . För att göra stadsdelen mer levande.
• Jag är inte hemma under sommaren
• Jag promenerar genom skogen varje dag. På sommaren har vi 

alltid ”utemiddag” i anslutning till skogen och leker en stund 
innan dess i skogen

• Annan årstid. 
• inget, jag är där väldigt ofta och tycker att det är en fantastisk 

naturupplevelse mitt i stan.
• Mer ställen att göra saker på. Fler aktiviteter 
• Att inte ha ett jobb? 
• Det som framför allt skulle få ut mig i skogen är löpspår, det 

verkar inte finnas idag.
• Bättre belysning
• Varmare temperaturer..
• Är på sommarstället under sommaren
• Bättre belysning på gångstigar 
• Rum för aktiviteter/evenemang. Caféer. Utan att förstöra 

naturområdet
• Ingenting. Tillbringar min tid där så ofta som jag kan.
• är där så ofta jag kan.
• Jag är Årstaskogen alla årstider om inte vädret är förskräckligt 

(typ storm)
• Mildare vintrar
• Går så ofta tid finns över. 
• Mer fritid.
• Mer tid.
• Att skogen bevaras som den är idag. En stympad skog ger inte 

samma lugn. 
• besöker ofta redan idag. Bygg inte i skogen så fortsätter jag att 

besöka ofta. 
• Jag går eller springer regelbundet runt årstaviken, eller 

går ner till bryggorna och sitter en stund, eller tränar vid 
utomhusanläggningarna. Om jag är ledig går jag dit oftare. 

• Mer belysning när det är mörkt ute. 
• Mindre bebyggelse.
• Mtb-spår och springslingor i skogen
• Mindre klotter och nedskräpning
• Jag är mycket i Årstaskogen och jag tycker det skulle vara 

olyckligt om de plana delarna i skogen skulle försvinna, dvs 
att man skulle bebygga dessa enligt det förslag som nu ligger. 
Ett nytt samråd skulle vara på sin plats tycker jag.

• Det är väldigt halt på promenadstigen nära vattnet och i de 
branta stigarna ned mot vattnet. Föredrar då det flacka området 
där de vill bygga!

• Att inte förtäta, bygga för fler boende i närområdet så att 
det får fortsätta vara ett större område för rekreation utan att 
människor springer på varandra. 

• Mer upplysta löpspår för kvällslöpning på vintern. 
• Det finns inget mer som skulle få mig att besöka skogen Pga 

frågeställningen i er ovanstående fråga kan man inta svara 
som man vill då ni styr svaren. Jag besöker skogen inte 
dagligen men flera ggr/vecka

• Jag är i Årstaskogen i stor utsträckning! 
• Om mitt intresse av att vara i  Årstaskogen inte ska dö så får 

det inte byggas överhuvudtaget i Årstaskogen!
• Bra vinter , åka skidor eller göra andra vinteraktiviteter
• Större belysning av gångvägar
• Belysningen av utegymmen skulle kunna förbättras. Det 

har jag påpekat via Stockholm Stads felapp för längesedan. 
Belysningen på visa delar skulle kunna stärka tillgängligheten 
på vintertid (dock med reservation för att de kan påverka 
djurlivet vilket jag inte vet något om). I övrigt är skogen 
inbjudande och inga stora ändringar behöver ske. Säkerligen 
kan information gå ut till hushåll om skogen och att 
uppmuntra ännu fler att njuta av den!

• Jag besöker gärna skogen ibland, men då lite utanför stan där 
det finns gott om riktig skog att ströva fritt i. Frågan handlar 
nog snarare om tid och  prioriteringar. Jag själv har ett större 
intresse av mat, musik och andra kulturella aktiviteter.

• Jag går i Årstaskogen flera gånger i veckan, dock inte varje 

dag hela året, och jag tycker den är underbar precis som den 
är.

• är där dagligen i stort sätt, mindre regn kunde få ut mig oftare
• Jag vistas i skogen så mycket jag bara kan dagligen. Endast då 

det är mycket snö, vilket inte händer så ofta, väljer jag att inte 
gå dit.

• Kulturell verksamhet eller utökade öppettider på Dianelund. 
• Jag är där varje vecka - där finns lekplatser, utegym,  

koloniområden, parkbänkar och picknick-platser.  När nu hela 
Årsta förtätas så måste skogen få förbli orörd.

• Det är väldigt halt på vintern, skulle vara bra om det sandades. 
Det är stressande med alla som cyklar fort, det skulle vara 
skönt med en separat cykelbana utan att förstöra den fina och 
mysiga miljön/naturen. Fler bryggor som man kan sola och 
bada ifrån sommartid.

• Bättre snöröjning och belysning
• Tryggare vägar med bra belysning, möjlighet att åka skidor.
• Bättre belysning, det är alldeles för dåligt upplyst från och 

med november och framåt
• Inget.
• Om man byggde en kvartersstad för minst 20-30.000 boende 

i skogen.
• Ännu bättre vinterunderhåll på vintern. Sommaren tillbringar 

jag till största del utanför Stockholm, men med en ordentlig 
badplats skulle jag besöka Årstaskogen oftare på sommaren.

• Närheten i kombination med ordentlig naturupplevelse och 
inte ”packat” med folk är det avgörande. 

• Mindre isiga gångvägar. Backarna i skogen blir svåra att gå i. 
• Huvudsakliga skälet till att jag inte besöker Årstaskogen oftare 

är att Nackareservatet ligger närmare och tillgängligare till där 
jag bor.

• Om det var lägre halkrisk i backarna. 
• Otydlig fråga. Varje månad betyder inte att det bara sker en 

gång /månad. Ofta är det varje vecka och ibland varje dag. 
Det beror ju på om vi är bortresta eller upptagna på annat 
sätt. Men när vi är hemma går vi nästan varje dag en bit in i 
Årstaskogen och väldigt regelbundet går vi runt Årstaviken 
och ibland bara på Årstasidan. 

• Inget jag gillar inte kalla promenader mitt i vintern
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• ”Jag är redan mycket ute i skogen och gillar den precis som 
den är. Älskar att se årstidsskiftningarna, upptäcka de första 
blåsipporna i sluttningen, se höstlöven falla, höra fåglarna. Jag 
uppskattar så att hitta en egen plats att stanna till på och samla 
mina tankar i den annars så stressiga vardagen. Vi är också ute 
mycket i skogen hela familjen och barnen älskar att klättra i 
bergen, plocka höstlöv och leka kurragömma.

• Möjligen att det som skulle få mig att vara ännu mer ute i 
skogen är att man från staden satsar på städning.”

• Rastplatser, grillplatser mm
• När jag kommer igång med träning/motion kommer jag 

springa där regelbundet
• Bättre underhåll av gångvägarna. Generellt är jag inte gärna 

ute i skogen när det är mörkt och kallt. Mkt pga rädsla
• Älskar Årstaskogen alla årstider. Det är en avskild plats att 

vistas på, idrotta och hämta andan genom. Enda gången jag är 
inte går dit är när det är mörkt/kvällstid.

• Inget
• Bättre sandning i backarna vintertid.  Bättre belysning vår, 

höst o vinter vid nedgångarna till Årstaskogen samt att man 
tar ner sly runt ljuskällorna. Idag växer buskar upp över 
belysningen på en del ställen. 

• Upplyst
• bättre snöröjning och bättre belysning 
• ”Behövs ingenting  mera i skogen ..
• Den är sig själv nog...
• Jag springer, promenerar, går ut m hund redan. Bra att 

ordentligt stort område
• Att jag bara kan gå ut i skogen när jag vill o har möjlighet !!
• Flera spår
• Jag är där frekvent och tycker att det är ett fantastiskt ställe att 

vara på mitt i stockholm. Man kan verkligen komma bort från 
stadens liv och fart.

• På sommaren är jag på mitt sommarställe i skärgården. Endast 
därför är jag i Årstaskogen e

• Jag hinner inte oftare även om jag skulle vilja gå i skogen 
oftare. 

• Café 
• Om jag slutade jobba

• Jag och min son går där dagligen förutom när det regnar/ 
snöar för mycket. Det är den bästa stunden på dagen, tänk att 
som 7 åring få en 25 minuters promenad genom skogen  innan 
en lång dag i skolan. 

• Mer tid över till det. 
• Mer tid i Årsta, tillbringar stor del av mina lediga dagar i vårt 

fritidshus.
• Bättre sandat när det är isig väg .
• Skriskorbana :)
• Billigare bostäder så man kan arbeta mindre
• Bättre väder, ibland är det inte läge att gå ut helt enkelt.
• ”Jag hade hund förut, då gick jag varje dag. Nu går jag till 

jobbet i Liljeholmen ett par-tre ggr i veckan och joggar kanske 
två ggr. På sommaren badar jag från en av bryggorna nedanför 
Årsta när jag har sprungit klart. 

• Så, om jag skaffade hund igen skulle jag använda skogen mer. 
Men jag är i skogen flera gånger i veckan ändå. ”

• Mer folk, bättre gång- och löpstrå
• Bra som det är.
• Jag är där i jobb eller i anslutning till jobb. Jag jobbar inte 

på sommaren.  Jag bor inte jättenära men lider som boende i 
söderort pga så få grönområden. Främst för brist på rekreation.  
Att behöva ta bilen för att ta sig till natur känns sjukt.

• Mer lekparker
• bättre badplats nere vid Årsta vattnet ... Vid bäcken som rinner 

förbi Årstafruns Gård
• Gångvägarna är mycket hala vintertid
• Kan inte tänka på annat än att det beror på vädret. 
• Bättre belysning och snöröjning. Mer parkkänsla.
• Om jag hade kortare arbetstid
• Bättre sandat när det är halt på vintern
• Har svårt att se någonting som skulle få mig att tillbringa mer 

tid i Årstaskogen. Den är ett stycke ganska vild natur och så 
tillgänglig den kan vara.

• Jag är i  Årsta skogen varje dag.älskar naturen.
• Halkfria gångvägar
• Bättre upplyst och snöröjt(ingen halka)
• Jag har valt att bo i en stad. Inte i en skog
• Ha mer tid

• Bygg inte så kommer jag fortsätta vara i skogen.
• Under semestern är jag på landet. 
• Skidspår
• Finns nog inte mycket som skulle få mig att vara där mer, men 

är så pass mycket i årsta skogen. Springer i Årstaskogen minst 
en gång i veckan både på stigar och utanför stigarna 

• Värme o sol
• Inget, det är perfekt som det är. Ändra inget!
• Plogning av gångstig genom koloniområdet Dianelunds 

koloniförenin
• Varmare väder
• Mer belysning
• Inget
• Mer tid tillgodo 
• Om jag inte hade landstället skulle jag vara där på sommaren 

väldigt ofta!
• Jag är väldigt ofta i årstaskogen. Faktiskt så att jag  flyttade 

hit för alla grönområden. Framförallt årstaskogen. Trivs så bra 
i Årsta och skryter ofta om du mysigt det är här och just hur 
mysigt det är att ha årsraskogen. Tror det är därför Årsta är så 
attraktivt. 

• Vi bor precis vid årstaskogen och är där dagligen . Har 3 barn 
som gillar och vara där också. Så mer kan vi nog ine va där , 
tycker om skogen som den är .

• Varmare väder.
• Inget. Det handlar om kylan.
• Inget.
• Mer fritid
• Bredare gångbanor. Bättre anlagda och bredare gångbanor vid 

strandkanten. Planteringar. Fler bänkar.  Mindre skog och mer 
blommor. 

• Halkbekämpning av gångvägar
• Bättre vinterunderhåll så som plogning och sandning då 

området är kuperat och blir väldigt halt. Samt bättre belysning.
• bo lite närmare
• Att den behålls i nuvarande skick
• Bättre snöröjning 
• Skogen är Årstabornas lunga och den enda anledningen till att 

jag bor kvar i Årsta. Tar ni av skogen tvingar ni mig att flytta.
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• Skönare väder 
• Bortrest då
• bättre halkbehandling
• Inget eftersom jag dagligen är där. Vill inte ändra något utan 

låta så mycket som möjligt vara så att det får förbli en skog 
och inte park

•  sandning på isiga sträckor
• Sandade backar. Det är väldigt halt med all is på vintern.
• Mindre folk i skogen
• Bättre belysning. Jag promenerar tidigt varje morgon genom 

Årstaskogen.  
• Om mer tid fanns
• Bättre hantering av gångvägarna under vintertid
• Använder skogen ofta, viktigt med den relativt orörda natur 

som finns  kvar. Närheten har en stor betydelse.
• Upplever det som lite mörkt och inte tillräckligt tryggt, precis 

som så många andra platser i Stockholm.
• Jag går genom skogen varje dag på väg till eller från jobb. 

Älskar att ha naturen runt knuten och känner ett stort behov av 
att dagligen få vistas i en så rogivande miljö. Rör mig mycket 
på de små stigarna i de mer otillgängliga delarna av skogen.

• färre arbetstimmar som ge livs ork 
• Om det inte var is på gångbanorna. Men viktigast är att få 

till flera badbryggor och mer sol längs vattnet. Absolut inga 
bostäder längs vattnet.

• Inget
• Bättre väder
• Ledande fråga.
• Bättre underhåll av vägar och stigar
• Mer tid 
• Är redan mycket där
• Besöker skogen varje dag genom promenad med hunden, lek 

mef barnbarnen, för motion och rekreation
• Jag är i skogen flera gånger varje vecka (och mina barn är där 

i princip varje dag) eftersom det är det enda område i närheten 
av Liljeholmskajen där större barn kan leka. De små parker 
och torg som finns i området är i stort sett helt anpassade 
till barn och pensionärer/vuxna utan barn så skogen var en 
nödvändig förutsättning för att vi skulle flytta hit och för att vi 

ska bo kvar. Jag hoppas att planerna på att bebygga de plana 
delarna på höjden inte genomförs då det är bland de bästa 
ställena för lek och picknic.

• ledigt på jobbet
• Är där flera ggr i veckan,så jag behöver ingen mer motivation.
• Att skogen är tillgänglig inte minst på de flacka delarna. 
• Är mycket i skogen hela året.
• Jag älskar att gå i Årstaskogen. Dels för att finna lugn och ro 

sen uppleva den underbara naturen. 
• Bättre belysning.
• Cafe I utkanten av skogen eller nära båtklubbarna. 

Skridskobana kanske på isen..
• Skogen är perfekt som den är, mycket välbesökt av många 

människor. 
• Större skogsområde.
• Hade jag haft mer tid så hade jag gärna varit där oftare. Det 

är en fantastiskt plats för stora och små.  Inget som behöver 
ändras! mer tid från min sida bara. 

• Att jag går i pension och har mer tid över för andra aktiviteter 
än att stå bakom ett skrivbord.

• ”Bättre löp/promendväg längs staranden, gärna asfalterad. Och 
plogad på vintern.

• Samma gäller stigen längst upp på branten.
• Skogen skulle må bra av att ta bort lite smly som det finns för 

mycket av. ”
• ”Jag är där flera gånger i veckan, ibland själv, ibland med 

barnen, ibland hela familjen, ibland med vänner.
• Det är en av de platser där jag spenderar mest av min 

fritid. Och det enda som kan få mig att spendera mer tid i 
Årstaskogen är mer fritid.”

• ”En hund!
• Inte fler bostäder i alla fall.
• På vintern, att det är sandat alt byggs en trappa i den branta 

backen mellan Skanskvarn och marinan.
• Bättre belysning 
• Mer ledig tid annars är jag redan där mycket och jag saknar 

ingenting.
• Den orörda naturen
• Jag skulle löpa, motionera och nyttja utegymmet mera om 

jag hade mer tid. Dessutom står jag i kö till kolonilotterna i 
Dianelund, så om jag får en lott så skulle jag nyttja den och 
även skogen mer.

• Det är min närmsta skog.  Jag är där, året runt!
• Eftersom jag är kvinna kan man ibland vars rädd för att gå i 

skogen när mörkret faller på!
• Om jag hade mer ledig tid.
• Ingen orsak alls, bostäder är viktigare. Om inte alla är 

bostadsrätt..... Hyresrätter behövs.. 
• Att fiket i Dianelund är öppet oftare. I övrigt är skogen 

underbar.
• Mindre bebyggelse 
• Större grönområden och fler sittplatser.
• Jag använder skogen varje dag. Det finns någon 

missuppfattning om att skogen inte används, det stämmer inte. 
Det är hundägare, motionärer, småbarnsfamiljer varje dag i 
årstaskogen. På vintern är den en backe som är svår att gå i för 
det blir en isgata ned. Men det går att hitta en annan väg ned. 

• ”Mer belysning 
• Kan vara mycket uteliggare på tidiga mornar under 

sommaren”
• Ännu fler utegym
• Bättre stigar
• Om jag bodde närmre skulle jag vistas i skogen dagligen.
• Att jag inte var upptagen av andra aktiviteter
• Jag är i Årstaskogen 2-3 dagar i veckan för att motionera både 

på de anlagda grusvägarna och på skogsstigarna. Jag hinner 
inte mer. När barnen var mindre så var vi i skogen varje dag. 
Jag tycker att alternativet ”flera dagar i veckan” hade varit bra 
att ha.

• Inget, däremot kommer de inskränkningar och bebyggelse 
som föreslås inskränka möjligheten, miljö och tillgänglighet 
begränsas drastiskt eftersom det är de mest tillgängliga och 
använda delarna för alla (oavsett ålder, funktionsbegränsningar 
eller natur/utsikt/lugn och ro mm)  som kommer att bebyggas.

• Jag är i skogen så fort tiden tillåter
• Mer öppna ytor vid vattnet. Badvänligare. Inte så backigt.

Någon enklare servering kanske.
• Ev. bättre underhållning av stigen längs med vattnet vintertid
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• Jag är där mycket
• Med barnen där de får fri lek
• Bättre belysta löprunder och tillgänglighet (men bra idag)
• Att det var bättre underhåll på de större stigarna. 
• Värme. 
• Forsatt skog!
• ”Vistas i skogen ( från Gullmarsplan till Liljeholmen ) 

dagligen. Jobbar skift ( mest kväll) så två-fyra timmar / 
sju dagar i veckan är jag o oftast min hund o går/springer i 
skogen.

• Vardagar i princip året runt så möter jag elever från 
Årstaskolan, Skanskvarn, Erikdalsskolan ( säkert ytterligare 
skolor som utnyttjar Årstaskogen för gymnastik mm ). Dessa 
elever har orientering, löper o motionerar ......möter dagisbarn 
från daghem i Årsta som lär barn om djur o natur o motion o 
ha roligt med kroppen / upp o ner för stigarna.

• Förstör inte dessa upplevelser.”
• Jag söker mig till lugnare områden varje vecka, året runt. 

Årstaskogen ligger närmast så det är dit jag beger mig. För 
naturupplevelser, att motionera, att ta paus från det mer 
hektiska storstadslivet. Det planerar jag fortsätta med och jag 
hoppas verkligen inte att den tas bort för bostäder. 

• Mindre förstörelse i form av klotter och överfyllda 
papperskorgar exempelvis

• Det skulle vara isbekämpning i backen ner mot Årstaviken, 
när jag promenerar till Liljeholmen. Men glad för järnräckena.

• Om maken också skulle ha det lättare att ta sig fram. 
• Om man låter den vara som den är utan att förstöra med ny 

bebyggelse
• Under vintern är flera av de branta backarna inte särskilt 

promenadvänliga, men den huvudsakliga anledningen för mig 
att besöka Årstaskogen är att se förändringarna i naturen och 
de är mest framträdande på våren då jag också ser till att ta 
mig dit flera gånger i veckan.  Vad som skulle få mig att gå 
dit oftare är om man utvidgade  skogen. Som det nu är är det 
nästan patetiskt att kalla den smala skogsremsan för skog.  Var 
man än befinner sig i den ser man slutet på ”skogen”  och/eller 
bebyggelse. Att ta bort ännu mer av denna unika, stadsnära 
skogsmark skulle förfula området något enormt. Riv hellre 

befintlig bebyggelse - då skulle jag uppsöka skogen oftare.
• Ordentligt vinterunderhåll (sandning etc.)
• Att ni behåller Årstaskogen exakt som den är idag, utan fler 

bostäder, fast som naturreservat.
• Jag vill att skogen ska vara fortsatt orörd så djurliv och 

flora som finns idag består. Det är där jag hämtar kraft efter 
stressiga arbetsdagar. Förändras skogen så det bebyggs och 
blir planerade parker förlorar området sin fantastiska förmåga 
att läka sressade själar och jag skulle sluta att gå dit.

• Mer tid för det.
• Promenerar i årstaskogen flera ggr i veckan. Avkopplande 

miljö att vandra i, då jag bor på andra sidan årstaviken med 
hög bullernivå på Ringvägen. Kommer det bli mer bebyggt 
med bostäder i skogen så innebär det för mig färre promenader 
då lugnet försvinner som blir en följd med bostäder. 
Naturreservat, vad ska då beaktas?

• Är möjligtvis i skogen oftare under de varmare årstiderna av 
det skälet att jag är utomhus i större utsträckning då. Sedan 
är det naturligtvis beroende av väder, ligger det snö i skogen 
är jag inte där lika ofta utan håller mig mest på strandvägen. 
Annars älskar jag att vara just i skogen, ensam eller med mitt 
barn, och upptäcka nya saker och se årstidens växlingar i 
naturen. 

• Tydlig badplats, fler grillmöjligheter. 
• Att skogen skulle vara större
• Bättre vinterunderhåll. 
• Den är så fin som den är.
• not working day job 
• sittplatser 
• Jag är där nästan varje dag. njuter av skogen
• Jag besöker Årstaskogen varje vecka, oavsett årstid. 
• 6h arbetsda
• Är där så gott som varje dag. Promerar/springer/besöker 

båtkluben.
• Bättre belysning på gångvägar. Att jag började jogga igen, 

vilket jag gjort regelbundet tidigare.
• Inget
• Det handlar om väder och framkomlighet. 
• Årstaskogen utgör en fantastisk tillgång till naturupplevelse 

med lugn och ro i samband med motion.  Suverän möjlighet 
till att promenera och cykla och samtidigt uppleva naturen 
och dess olika växlingar. Lätt tillgängligt för alla också om 
handikapp av något slag föreligger. Kommunikationer finns 
redan i dag för att nå området från olika delar och med olika 
allmänna kommunikationsmedel samt cykel/skidor, gång etc. 
En för min del förändrad livssituation skulle möjliggöra mer 
egen tid i skogen

• Fler stigar och uppstädat skräp i skogen, så att man kan ha 
picnic utan att behöva oroa sig för skräp och annat

• Bättre belysning i motionsspår
• bra platts att sitta ner. Det är ganska bergigt ben utsikten är fin 

och det finns några bänkar.
• Att det inte var så långt tt åka samt aldrig blev vinter. 
• Är rädd att gå i skogen när det är kallt och halt.
• bättre skogsskötsel och vägar
• Bättre väder:)
• Jag går dit flera gånger i veckan. Hade jag mer ledig tid skulle 

jag gå dit ännu oftare.
• En bastu vid badbryggan!
• Jacob nyttjar skogen mycket idag och vill att det ska bevaras 

genom att inte skogen byggs sönder
• Går alltid genom skogen efter förskolan; kommer troligen att 

gå dit även övriga delar av året nu när barnet börjar bli lite 
större. Det är inte skogen det är ”fel” på, utan oss.

• Jag bor i Västerås besöker min dotter och hennes familj i 
Årsta så snart jag har tillfälle för det!

• Jag bor precis intill skogen så besöker den både för att träna 
samt promenera i. Det är underbart fint att bo så nära naturen 
och kunna iaktta naturens årliga förändring på nära håll. Jag är 
ganska nöjd med hur skogen ser ut just nu. 

• Jag njuter av skogen varje dag året om. Den är en lugn och 
naturlig plats i ett annat så stressat och bullrande Stockholm. 

• Möjlighet till skidåkning, förutsatt att det finns snö 
• Inget
• Behovet att få möjlighet att vistas i orörd natur i omedelbar 

närhet är viktigt för mig. I synnerhet då jag har bekymmer 
med astma. Det betyder att skogen skapar en frisk miljö att 
vistas i och det är lättare att andas för mig. Att avverka skog 
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för bostadsbrist är inte aktuellt. Årstaskogen skall sparas för 
framtiden och de som kommer efter oss. Lika så gäller för 
Årstafältet som inte heller skall röras utan sparas för framtiden 
och omvandlas till var den var tänkt för ursprungligen - 
Landskapspark. 

• Bättre belysning 
• Mindre folk
• Inget
• Vi behöver en SKOG - ingen park, inga asfalterade väggar, 

inga boulbana men en SKOG - en skog för barn att leka i, för 
djur, för att vara själv. För alla oss  och vi har tack vare ett 
oansvarigt bostadpolitik alldeles för många! - behöver tillgång 
till grönområde i vår närhet. Tän på oss som inte har bil. 
Behåll skogen i sin helhet!!!

• Bättre belysning 
• På kvällen kan de övre ”gång-vägarna” vara lite mörka. Bättre 

ljus skulle kunna förlänga aktiviteten i skogen. Balansen är 
dock fin - det får inte heller bli för ljust där

• Elljusspår.
• På sommaren är jag ofta på annan ort. På vinter är jag ute mer 

sällan.
• Bättre underhåll av stora gångvägen under vintern.
• Att inte jobba, dvs tidsfaktor
• Vi är ute i skogen minst 1 gång per vecka oavsett årstid för lek 

med mitt barn.
• Mer belysning
• Väder och dagsljus. Under vintern är dagarna kortare 

och mörkare och vi i familjen söker oss ibland till andra 
naturområden för t ex skidåkning på helger. 

• Har ett sommarställe en bit bort, annars vore det dagligen!
• Mindre lera och snö.
• På vintern är det svårare att ta sig fram i de existerande spåren 

då de inte plogas eller sandas. Belysningen är bristfällig när 
det blir mörkt på vintern. 

• Genom att göra stråket mindre halt under de mest isiga 
perioder under vintern så skulle jag promenera längs 
Årstaviken varje dag. 

• Att den fortsätter se ut som den gör idag med skog, lekplatser 
och allmänningar. 

• Jag är redan i skogen ofta. Årstaskogen är bra som den är och 
den känns som en riktig skog fast den är mitt i staden.   

• Bastu vid vattnet, längdskidspår
• När jag är ute i Årstaskogen är det lugnet jag vill åt. Att 

komma undan från trafik, buller, vägar, många människor. 
Lugnet och stillheten. Slippa asfalten. Gå på de små 
naturstigarna som finns. Känna skogskänslan. Att bibehålla det 
skulle få mig att fortsätta vara ute i Årstaskogen dagligen, och 
kanske till och med ännu mer.

• Bättre väder?? Området har ju blivit lite lätt obehagligt att 
röra sig i då det är för många lirare där som inte verkar vara 
helt pålitliga..... Är bara där dagtid/lunchtid numera. Eller med 
sällskap.

• I use the forest to run, walk, take my son around, so does his 
school, use the public exercise space, and so do many others. 
It is really so sad that you do not move the industrial business 
out, the storage companies move them out...instead you intend 
to destroy the lives of so many animals to satisfy a housing 
crisis that is not being innovative in its solutions. Truly not 
what I expect from such a smart bunch of fellow citizens. 

• Vädret.
• Inget 
• Bättre väder.
• Bättre belysning på befintliga vägar ner mot skogspromenaden 
• Jag går gärna och ofta till skogen då det är ett tillfälle att 

både motionera samt njuta av naturen och djurlivet som 
finns i skogen och vattnet. Att kunna njuta av utsikten över 
Årstaviken i tystnad är något som inte finns någon annanstans.

• ”Bättre halkbekämpning på gångvägarna på vintern.
• Lite fler bänkar på attraktiva platser.
• Frekventare tömning av papperskorgar/bättre utformade för 

mindre nedskräpning.
• Skogsstigarna i den övre delen av skogen ses över , 

svårframkomliga på en del ställen, en del med farliga 
””nedfarter””.”

• mindre is och snö
• Om jag inte hade lantställe, om jag hade hund
• det är perfect som det är nu
• Förändring av mitt eget förhållningssätt till årstiderna.

• mera tid från jobbet
• Jag är alltid i Årstaskogen, oavsett årstid.
• Jag är i skogen fyra gånger om dagen med min hund
• Jag är rätt ofta der eftersom jag gillar den som den är. 
• ”antal ljusa kvällar efter arbetstid påverkar hur ofta jag 

promenerar, och var. mörkt=elljusspår då skogens stigar känns 
otrygga.

• vinter beror på om plogat och sandat och oftast mest på 
helger.”

• Ingenting. Skogen är perfekt som den är för allt jag vill göra, 
koppla av, promenera i en äkta skog fem minuter från stan, 
springa, cycla. Den är stor nog att ge nånting att göra i alla 
årstider.

• Fler bänkar
• Upplysta stråk så att det inte känns mörkt, nu vågar jag  inte 

röra mig där ensam i mörkret.
• kanske fler sociala ytor för picknick eller något liknande
• Om den varit en större skog hade jag varit där än mer, men 

åker ibland till mycket stora skogar ex. i Kungsängen för att få 
bra med motion i en härlig naturmiljö

• Trygghet under mörka årstide
• Inget - jag är redan ofta där. Det är en underbar skog vars 

känsla av lugn och ro och av att vara i en riktig skog är en 
viktig del i att jag känner balans och sinnesro. Jag är oerhört 
stolt över att vi i vår huvudstad har riktig skog.

• Bättre snöskottning / sandning av branta partier av 
gångvägarna på vinterhalvåret.

• Behövs inga särskilda attraktioner! Är den vackra naturen, 
utsikten och kolonilotterna som är den största behållningen.

• Är mycket där nere
• Jag är så mycket i skogen då är så lättillgänglig. Jag tycker om 

bostäderna varvas med skogspartier och klipphällar som ligger 
tätt inpå husen. Detta skulle förstöras om så många bostäder 
som planeras skulle byggas.

• Vistas mycket i årstaskogen många timmar per dag. Vill inte 
att den rogivande och fina skogen försvinner eller görs om till 
en park. 

• Vintertid handlar det mest om att jag är orolig för is & att 
riskeras skadas om man avviker från huvudstigarna. I och med 
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att det är en skog så är ju del av charmen lite svår terräng & 
höjdskillnader.

• Bättre halkbeskämpning
• Om jag bodde närmare
• Mindre oväsen och bebyggelse 
• Att det sträckan längs med Årstaviken på Årstsidan blev 

belyst.
• Ökad trygghetskänsla under de delar av året/dagen då det är 

mörkt
• Bättre belysning och maekunderlag
• Jag njuter idag av Årstaskogen på det sätt jag vill fortsätta att 

njuta av den med befintlig biologisk mångfald.
• ”Skidspår,  öppnare utsikt över Årstaviken,, gallring,  

rastplatser med fasta bord/ bänkar. 
• Beskrivning av växter och djur i parken. 
• Jag besöker skogen flera gånger per vecka året runt.
• På vintern handlar det mest om framkomlighetsproblem, aka 

snö gör det svårare att gå i skogen. O
• På vinter/vår är det ibland så isigt på stigarna att man inte kan 

ta sig fram.
• Bättre belysning. 
• Besöker Årstaskogen frekvent, en lunga/frizon som förutom 

att ge rörelse/friskvård för kroppen ger möjlighet till vila 
för själen i en annars stressad tillvaro. Bra och fungerande 
belysning viktigt för tryggheten, speciellt under den mörka 
delen av året.

• Mindre vardagssysslor/arbete
• Bättre belysning kvällstid.
• Plogade och halkbekämpade vägar.
• Bättre belysning.
• Exv en bastu med vinterbad såsom Hellasgården
• Bra belysning
• Halkbekämpning”
• Jag tycker att det är helt fantastiskt bra som det är idag.
• Det behövs inget mer än skogen som den är. Den är attraktiv 

för att den är skog och en plats att leka och fantisera. Parker 
och anlagda ytor med givna ramar och uttänkta lekar finns det 
gott om.

• Jag kommer fortsätta att vara där i stor utsträckning. 

• Årstaskog är unik som den är, jag använda hela skogen för 
olika ändamål varje vecka.

• Är väderberoende - inte så mkt att göra åt...
• Om hela den nuvarande skogen blev naturreservat. 
• Bättre underhåll av vägarna vintertid, vintertid ofta halt eller 

inte så bra underlag pga antingen snö/is eller blött/lerigt
• Det är bra som det är. Däremot skulle en massa bostäder 

förstöra glädjen med att gå dit.
• En naturlig skog med många träd är det bästa som finns. Låt 

den få frodas och växa ifred!
• Mindre pollen i luften :) . Är pollenallergiker och är ute 

mindre allmänt under pollensäsongen på vårkanten.
• Isigt och halt i backarna, men om det sandades skulle jag nog 

promenera oftare. Solen når tyvärr inte heller fram till den 
sidan av viken vintertid, men det är ju inget att göra åt...

• Vädret
• Vi har små barn
• Om jag var hemma - ibland är jag bortrest
• Bättre skötsel av vägar och stigar i form av plogning och 

sandning vid snöfall och halka.
• tidiga morgonen om hundar var med kopel.
• Jag besöker den så ofta jag kan!
• Inget speciellt, vill bara att skogen ska vara som den är.
• ”Fler promenadvägar. Det är alltid väldigt mycket folk ute på 

promenad på gångvägen längs med vattnet. 
• Belysning under mörkare tider.
• Ett fik/café med värmande dryck ovanför skogen, under 

Skansbron alternativt vid nya Årstabron (tåg och gångbron).
• Om det inte byggs bostäder. Låt skogen vara...
• en hund
• Kan inte besöka skogen oftare än idag. Jag besöker så fort jag 

får tid.
• Att inte bygga i Årstaskogen.
• Jag joggar där under hela året
• Att jag hade mer tid att vara där. Skogen har ett fantastiskt 

mångfald av flora och fauna!
• ”Jag går 3-4 ggr i veckan till Gullmarsplan från Årsta och 

tillbaka för hälsans skull.  Ena sträckan går jag genom skogen 
och kolonierna och hem längs vattnet. Jag är nöjd som det är 

nu. 
• Om jag hade mer tid
• Ej relevant fråga då jag är där så gott som varje dag året om.
• Ev fik .
• Bättre belysning på vintern. Det är lite läskigt att gå där när 

det är mörkt.
• det är bra som det är
• Bättre upplysning
• Jag är där lika mycket året runt
• Bättre Belysning
• jag är i Årstaskogen varje vecka och det är en fantastisk plats 

för rekreation och få uppleva naturen så nära bostaden
• Att jag hade värme i kolonistugan. 
• Jag är där 2 - 3 ggr/vecka
• Inget. 
• Mer belysning på de övre parkvägarna från Värmdö 

gymnasuum
• Fler promenadvägar, bra belysning unde den mörka årstiden
• Om jag hade mer tid till att gå ut och springa t ex. 
• Att jag var pensionär eller bodde närmare
• Jag är där alla årstider, men något mer sällan när det är 

slaskigt eller spöregnar, men det finns ingen förändring som 
skulle göra att jag tog en promenad oftare vid dessa tillfällen.

• Att nagga i kanten och bebygga delar av årstaskogen minskar 
lugnet och lungan, och skulle göra att jag inte skulle vara där 
lka ofta! 

• Om det inte blir alltför isigt om vintern, kan jag vara där oftare 
även då.

• Mest handlar det om logistik i vardagen med jobb och 
småbarn som gör att vi inte är där varje dag. Årstiderna har 
alla sin charm och fördelar att vara där.

• På vintern är det för halt och isigt för att gå.
• Bättre väder. Men det tror jag inte är något som Stockholms 

stad kan ordna i en handvändning. ;)
• Bra väder.
• Skotta snön bättre
• Bättre väder
• Jag går i skogen flera gånger i veckan, året om.  
• Bevara skogen som den är. Är där ofta
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• Jag åkte skidor förr men nu är jag lite för feg för det. Men 
jag har tittat ut över en fantastisk skog i ett par decennier. 
Det vill jag gärna fortsätta att göra mitt liv ut OCH jag skulle 
verkligen önska att kommande generationer fick uppleva 
skogen så nära innerstaden som Årstaskogen ju är. Alla djur, 
fåglar och träd. Dofterna! Ljuden på våren! Allt detta som 
ju är LIV. Snö på grenar! Harar, rådjur...sidensvansarna, 
domherrarna, nätskrikan! Allt det som är så skört och så unikt 
nära vår stad! Det vill jag ha kvar! 

• Jag har en idé om någo slags naturcafé
• Mer fritid.
• Att lekplatsen försvinner pga av husbygge. 
• ”Inga fler hus behövs här. Det är trångt i skogen redan i dag. 

Vill kunna fortsätta jogga, paddla, vandra, utnyttja utegymmen 
och njuta av naturen utan att behöva slösa på tex bensin för att 
få lite njutning utomhus

• Om jag var hemma på somrarna skulle jag gå i skogen 
dagligen, men jag reser bort på sommaren.

• Om HELA Årstaskogen blir ett naturreservat.
• Bättre underhåll under vinterhalvåret.
• Skidspår om vädret tillåter. Mer belysning i befintliga löpspår.
• Bra joggingspår, dvs. Upplyst, sandat och välbesökt.
• Mitt arbete ska byta lokaler och flytta till Skansbrogatan. Då 

blir det jätteskönt att kunna promenera hem genom skogen. 
• Vädret. 
• Skog
• ”Barnvagnsrampen vid trapporna ner mot årstaviken bakom 

förskolan årstaliden blir väldigt hal vintertid, varför jag drar 
mig för att gå ner där då. 

• Om belysningen kring kolonilotterna bredvid fsk årstaliden 
var lite bättre.”

• är där jämt!
• Jag är ofta i Årstaskogen men vinterunderhåll skulle underlätta 

när det är mycket snö och is så att det går att ta sig fram 
smidigt, främst  för promenader och joggning.

• bättre väder 
• Sommaren är semestertider, vi reser bort. Under vardagen 

är Årstaskogen en vital del av vår trivsel och välmående. Så 
inget, bara låt det stå kvar!

• Att det var lättare att ta sig fram med barnvagn och att 
belysningen var bättre längs gångbanan. En pulkabacke hade 
också varit kul.

• Ibland kan det vara lite isigt så att det är svårt att gå där. Inte 
sandat

• Bättre isbekämpning på vintern på gångvägar.
• Tycker redan skogen är super
• Jag är otroligt mycket i skogen, går genom de vackra 

slingrande stigarna på min väg till jobbet varje dag under 
stora delar av året. Andra delar cyklar jag via Gullmarsplan 
istället, men trots några decimeter snö brukar jag ändå titta 
förbi skogen någon gång i veckan. Jag tror att skogen som den 
ser ut idag, utan hus och bilar, bidrar till mycket gott i mitt och 
andra liv och psyke. 

• Eftersom att jag använder skogen i den pedagogiska 
verksamheten i mitt jobb med barn, så skulle jag inte vilja 
tillföra några element till skogen. Den borde bevaras som 
den är, eller få möjlighet att expandera. Skogen är ett bra 
pedagogiskt verktyg i barnens läroprocesser, och speciellt här i 
Årsta då det lätt blir att barnen behöver gå en längre bit för att 
komma ut i skogen. Skulle skogen bli mindre eller försvinna, 
minskar den här möjligheten för våra alla minsta medborgare 
som bor i Årsta. Det skulle vara väldigt tråkigt, och en stor 
förlust för barnen. 

• Att jag var helledig från förpliktelser för att få inkomster :-). 
• Inget. Årstaskogen är underbar som den är och jag vill inte att 

det ska byggas något! Årstaskogen är en liten skog och snart 
har vi inga skogar kvar i Stockholm om man bygger så här. 
Det finns mer plats i Årstafältet, varför bygga och förstöra 
skogen?

• Fler bryggor
• Använder skogen för bland annat träning och  lek med 

barn året runt. Älskar att ha närheten till naturen och älskar 
att skolor/förskolor använder skogen i den pedagogiska 
verksamheten. 

• Jag är nöjd med hur skogen ser ut idag och skulle troligtvis 
inte vara mer ofta i den om den förändrades.

• Det vore bra med mer belysning på vissa ställenså man kan gå 
även kvällstid

• ”Det fattas ingenting! Årstaskogen är perfekt som den är!
• Hugg inte ner o bygg!!!!”
• ”Nu när jag nyligen blivit pensionär tror jag att antalet besök i 

Åstaskogen kommer att öka betydligt. 
• Jag tror inte man ska rör för mycket i den miljön. Möjligt 

att antalet besökare hade ökat om det fanns caféer och 
restauranger på väl valda ställen i skogen men jag är inte säker 
på att en stor ökning av antalet besökare skulle gynna miljön.”

• Ifall man kurerade liteden vackra naturen i området
• Att utnyttja det för elljusspår och andra naturupplevelser. 
• att man underhåller cykelvägen/strandpromenaden bättre !!!
• Inget
• Fester, festivaler, folkliv för vuxna människor
• ”Ta bort tiggarna från skogen så de inte sover och går på 

toaletten där. 
• Fixa belysningen, på vissa platser är det jättemörkt. Mellan 

Kullerbyttans förskola och Årsta båtklubb finns ingen 
belysning alls. 

• Om det hade varit mer lövträd skulle det vara vackrare på 
hösten än vad det är nu. Men det går ju inte att planera :)

• Viss gallring och belysning längs stigar, samt utökat 
renhållningsarbete

• Det blir branta isgator på vägarna ner mot vattnet vintertid och 
det är svårt att ta sig fram då.

• Jag är där alla årstider oavsett väder.
• Mera upplyst. Bättre cykelvägar. 
• Under vintern vore det trevligt med ett skidspår. 
• Inget som är realistiskt. om jag slutade jobba heltid skulle jag 

sitta i Årstaskogen varje dag, men man behöver pengar ju.
• Ingenting egentligen. Det viktiga för mg är att den inte 

försvinner eller blir mindre. Jag är glad för att det planeras för 
ett naturreservat – ett naturreservat kan f.ö., förhoppningsvis, 
hjälpa till att motverka ökat slitage på skogen – men 
de aktuella planerna på att rita om gränserna för detta 
naturreservat tror jag beror på dålig lokalkännedom. Om 
det byggs som det planeras kommer de områden som det är 
naturligt att vistas på byggas bort och i allmänhet kommer 
skogens natur- och rekreationsvärden kraftigt att nedsättas.

• Om  jag hade mer tid.



66

• Älskar skogen och är där alla årstider. Viktigt med lampor 
längs promenadvägarna men dagtid går/springer jag även på 
skogsstigarna flera gånger/vecka. 

• Ingenting. Skogen är för mig perfekt.
• Jag skulle vara där mer om jag hade mer fritid.
• Bättre halkbekämpning på vintern
• Mer fritid
• Bättre sandning av hala gångbanor
• Sanda? Kan vara väldigt halt i backarna på vintern och svårt 

att gå utan att ramla men det går att gå i skogen eller på 
snön men därför blir det bara några gånger i veckan som jag 
besöker Årstaskogen när det är snö och is.  

• Sämre kommunikationer 
• Fler bryggor att bada och fiska från
• Bättre kläder.
• Inget. Årsta skogen är perfekt. Den ligger nära, 5 min från 

min dörr, och ger en gedigen skogsupplevelse i klass med 
Nackareservatet. Närheten gör att jag ofta väljer att besöka 
Årsta skog. Vägarna underhålls vilket gör Årsta skog 
tillgänglig hela året.

• Bättre vägunderhåll och lyse
• Bättre belysning. Skyltar
• ”Om området inte bebyggs. 
• Men bekosta hellre fler sittbänkar,  skräpkorgar och belysning. 

Skapa ett badtillstånd kring sittbryggorna. ”
• Bättre belysning på vägarna 
• Om gångvägarna var både snöröjda och sandade under vintern 

skulle jag vara där mer. 
• Ingenting
• När vi om något år inte kan ha kvar fritidshuset i Sörmland 

kommer jag att vara i Årstaskogen dagligen - så länge jag kan 
gå ut.

• Vinterunderhåll för oss joggare o promenerare. 
• aktiviteter
• Jag rör mig ytterst lite utomhus vintertid. Men när jag gör det 

använder jag skogen för att åka pulka med barnen, bygga in 
kojan med ett snölager, plocka kottar för julgransprydnader 
och titta efter djurspår i snön tillsammans med familjen. 

• Jag har dålig balans, så bra vinterunderhåll på gångvägar.

• Belysning i området och snöskottning. 
• Att man på något sätt känner sig tryggare när man går i spåret.
• Ingenting
• Är som sagt i skogen varje dag året runt
• Fler parkbänkar
• Mer fritid.
• Jag tränar, promenerar och har picknick i årstaskogen ofta. Att 

jag gör det mindre på vintern beror på vädret och temperaturen 
och är alltså inget som kan påverkas. 

• Bättre snö och halkbekämpning 
• Snöröjning och borttagning av is
• ”Ett par bra ställen för vedbrasa att samlas vid vore bra för 

alla årstider. 
• Ett naturum vore bra att ha som besöksmål utöver 

Årstaskogen. 
• Naturstig vore bra att få med folk på
• Levande historia vid Årsta gård: bemannad smedja, ett 

autentiskt skovelhjul i bäcken med lite kugghjul som visar hur, 
guidade vandringar med historiskt tema 

• Fylliga informationstavlor om natur- och kultur, militärhistoria 
etc 

• Temadagar i skogen, t.ex. järnålder där järnåldersgravarna 
framhölls extra mycket 

• Fågelbord på vintern, jämför ””Söders fågelbar””
• Visning bland någon av koloniträdgårdarna. 
• Många av stigarna är isiga under vinter, men jag tror att det 

inte skulle vara bra med en mera ambitiös skottning med tanke 
på att det är ett känsligt skogsområde.

• Behållna promenadstråk i skogen. Lekplats för barnen.
• Promenadvänliga vägar under vintern
• Halkfritt, säkrare underlag
• Jag är i skogen 2 ggr per dag oavsett årstid
• Ingen förändring behövs för att få mig att vara mer i skogen, 

jag upplever skogen flera gånger varje veckan, just för att 
det är en skog och att denkan ge mig den naturupplevelse jag 
eftersöker

• Om vi av något skäl vistas mindre på vårt landställe så är 
Årstaskogen vårt alternativ

• Elljusspår skullegöra det enklare att gå igenom skogen på 

vinter.
• Bättre väder.
• Att jag inte hade sommarhus och klimatet på Vintern.
• Om skogen var mer välskött.  Att de fula 

båtuppläggningsplatserna inte fanns. Att vattnet blev mer 
tillgängligt.

• Vädret
• Rensa bort avloppslukten som finns under gamla Årstabron 

och vid båtklubbarna.
• Bättre väder på höst och vinter.
• Mer snö så man kan åka skidor
• En hund rastgård på minst 1000m2 för småhundar. Absolut 

inget bostadsbyggande eller  byggelse över huvudtaget. 
Denna bostadsplanering är en fullkomlig VÅLDTÄKT på 
vårat Årsta. Ni har redan förstört tillräckligt här. Det är ett 
hån mot oss Årstabor att ni ens tänker tanken på att bygga 
i Årstaskogen. Mina föräldrar flyttade hit 1943 och jag har 
gått här i skogen sedan 1953 då jag föddes och döptes på 
invigningsdagen i Årsta Centrum.

• Årstiderna skiljer sig inte nämnvärt åt annat än när jag är 
bortrest under sommaren.

• Eftersom jag har två hundar går jag flera gånger varje dag, året 
om i Årstaskogen.

• Bättre snöröjning och halkbekämpning
• Skötsel och tömning av papperskorgar.
• Inget. Den är så tillgänglig den kan bli. 
• sandning av isiga gångbanor.
• Ibland är det för halt, snöigt och isigt särskilt för 

barnvagspromenader
• Ingenting jag är nöjd med skogen som den är utan nya 

bostäder och naturreservat.
• Att den får vara orörd  som den är idag. 
• Naturlekparker för barnen, tänk vad fantastiskt med trästockar 

att klättra på, hinderbanor, gömställen, balansbanor. Stor 
potential!

• Om jag hade mer tid
• Längdskidspår
• Om det var fritt från is och slask. Kan kännas farligt att gå/

springa där ibland på vintern.
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• om de inte byggde massa hus... .och mindre nerskräpning
• Att jag inte kan vara på mitt sommarställe så ofta. Min höga 

ålder börjar göra det jobbigare att ta sig dit. Årstaskogen bli en 
ersättare.

• Uppskattar bryggorna mycket och skulle utöver bättre 
möjlighet att nyttja dem till bad vilja se någon lekplats i 
anslutning till någon av utegymmen.

• Mer friti
• ”Mer ledighet och fritid...
• Bättre koppling och naturliga samband till omgivande skogar, 

utan bebyggelse. dvs, till Hammarbyskogen  och vidare mot 
Nackareservatet.”

• Bättre disciplin att komma ut och springa 
• Fler timmar i dygnet och mindre arbete. Är i skogen väldigt 

ofta
• Bara att jag själv hade mer tid ledig... Och kanske sällskap, 

när det är mörkt.
• Vädert är en stor faktor. m
• Vädert påverka
• Svårt att vara mer i skogen ön vad vi idag är
• Jag flyttade till liljeholmen just för närheten till årstaskogen. 

Det enda riktigt stadsnära skogsområdet i området tillräckligt 
stort för promenader där man kan andas ut från de annars 
tätbebyggda stråken. Jag vill behålla det stora lugnet, det är 
det som får mig att återkomma varje vecka. 

• Ingenting, det är endast när jag är bortrest som jag inte är i 
skogen varje dag. 

• Jag är ofta bortrest under delar av sommaren, annars skulle 
skogen besökas lika ofta.

• Är där varje dag
• Mer tid att spendera
• Inget
• En bättre gångväg längs Årstaviken. Dels bredare, dels 

utjämnad så att det skulle vara färre och lägre backar.
• Det vore fin med ökad halkbekämpning på gångvägen längs 

vattnet på vintern och vårvintern, då den ofta kan bli väldigt 
hal. I Synnerhet den närmsta halva kilometern från Årstaån. 
Exempelvis området där det finns räcken mot vattnet.

• Är i skogen nästan dagligen redan. Och är djupt tacksam för 

att denna lilla skog finns.
• Att skogen inte förstörs.
• naturliga miljöer
• trampade stigar på vintern 
• Jag går genom Årstaskogen till jobbet. Och jag tycker att det 

är roligare och mer hälsosammare att gå genom skogen till 
arbetsplatsen vid G.plan. 

• bättre vinterunderhåll
• Mer tid! Skulle gärna vara mer i skogen då den ger mig 

rekreation!
• Har nyss flyttat in så jag vet inte hur jag kommer nyttja skogen 

vintertid
• Jag vill inte ändra något. Försöker ta mina promenader där , så 

ofta jag kan.
• Jag är det varje dag året runt
• Ljusare
• Jag behöver ingen förändring för att använda skogen mer, den 

har redan allt.
• Har inte behov av att vara mer i skogen än idag. Är ju där 

nästan varje dag, något mindre på vintern då det är kallt och 
ishalka. Byggs det bostäder i direkt anslutning till skogen så 
blir det inte någon riktig skog kvar. Jag kommer då sannolikt 
inte vara där alls. Den tysta oasen försvinner ju då.

• (Fortsätta att vara) Att man inte bygger och tillrättalägger i/
exploaterar Årstaskogen. 

• Att man slutar avverka och förstöra den.
• Att den får vara kvar som den är. 
• Mer fritid. 
• Bättre väder. MIndre arbete!
• Kanske inköp av riktigt varm jacka och kängor. Älskar den 

skog som finns idag, rör den inte och rör inte det underbara 
koloniområdet som är en lisa för själen att vandra igenom 
även om man som vi, bara är besökare och inte har egen lott. 
Bara njuter. Viktig oas och lunga.

• Bättre snöröjning och bättre belysning på gångvägar
• inget, jag är i skogen varje vecka.
• Mer tid
• ”Behovet av lugn och ro som en skog ger (till skillnad från 

öppna fält) blir bara större.

• Skogen behövs ur ett hållbarhetsperspektiv som en grön lunga 
och skulle den behöva värnas skulle jag vara där ännu mer. 
Fler odlingslotter eller andra odlingsmöjligheter skulle kunna 
få mig att vara mer i skogen.”

• Frågan är felställd för mig. Jag skulle vara där mindre, om 
skogen skövlades i större utsträckning. Jag anser, att man 
redan har avverkat alltför många friska träd.

• bättre snöröjning, soffor och belysning
• ”Den är fin som den är och det finns inget som jag tycker 

skulle ändras i den för att jag skulle trivas bättre.
• Den ska vara den gröna lunga den är, lite vild skog nära stan.”
• Jag är där varje dag. Den är precis lagom som den är. Det som 

saknas är belysning utmed befintliga asfalterade och grusade 
stråk, dock ej mer av detta.

• Egentligen ingenting. Skönt med så mycket orört som möjligt.
• Tryggheten säkrad. En skjuten man har funnits i skogen och 

en gång blev en oskyldig pappa överfallen och knivskuren. 
• Vinteranpassade motionsmöjligheter
• Jag är där varje vecka för motion, promenader, mata fåglar, 

plocka blommor, lek och upptäcktfärder med barnbarn.
• Ingenting.
• Jag är där redan väldigt ofta.
• Frågan är fel ställd till mig: Jag besöker Årstaskogen 

regelbundet för rekreation, motion och picknick därför att 
det är en skog. Kommer inte vistas i Årstaskogen i samma 
utsträckning om det kommer att förstöras med anledning 
av bostadsbebyggelse och tillrättalagda grönområde enl. 
storstadsvision. Min som och hans kompisar (11 år) älskar att 
vara i skogen och köra mountainbike på skogstigarna. Jag är 
väldigt glad över att båda mina barn har fått möjligheten till, 
via dagis och skola, att få uppleva en genuin skogsmiljö. Min 
dotter, 14 år,  hittar även ett lugn i sina promenader i skogen, 
och jag är glad över att hon har hittat den pysventilen. Jag 
hoppas innerligt att Stockholms stad inte driver detta beslut 
in absurdum utan fokuserar byggplaner till områden som inte 
innebär att man river ner en skog.

• Ingenting alls. Det ända viktiga är att den förblir ostörd och får 
leva vilt utan inblandning av människor eller byggföretagare.

• Lite bättre belysning och kanske även utegym/parkour/klätter 
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för alla åldrar 
• Är redan där varje dag
• Jag är ju där alla årstider, men kommenterar ändå. De senaste 

10-20 åren, kanske ännu tidigare, har positiva förändringar 
gjorts i skogen, lekplats med djur för barnen, mountainbike 
område med härliga gupp, utomhus”idrott” motion, rensat 
mellan blad buskar o träd. Dessutom använder både elever 
från Skanskvarn o Gamla Enskede Gymnasium, skogen för 
naturkunskap o lära i skog, löpning o annat. ”Dagisar” går 
regelbundet i skogen alla årstider. Det som enligt plan är tänkt 
att eventuellt bebyggas, tar bort alla ”plana” områden, där 
det för barn är möjligt att uppehålla sig. Det som är tänkt att 
bli kvar, är branta sluttningar bergigt och tät skog, där man 
visserligen också kan uppehålla sig som vuxen, lite svårare för 
barnen. Vad som blir kvar är en Strandväg, som naturligtvis 
används av både cyklister o vandrare i dag, men den ger 
inte känslan av doften o umgänget med skogen, och fåglar 
o andra smådjur uppehåller sig inte på en strandväg och vid 
bebyggande, tas dessutom bort den fina möjligheten idag att 
pocka blåbär o svamp o promenader i ”skog o mark” med barn 
o barnbarn, där dom kan springa omkring ganska fritt. Detta 
sker inte på den då enventuellt bara brukbara kvarvarande 
”Strandvägen”.

• vinterunderhåll på stigarna
• Jag promenerar eller springer i Årstaskogen flera gånger i 

veckan.
• ”Jag är där nästan varje dag - går antingen promenad morgon 

eller när jag kommer hem. Har ibland min kompis hund när 
hon är bortrest och då är vi där varje dag. 

• Jag går ofta dit bara för att få vara bland träd och natur och få 
lugn och ro. Det är som en grön lunga. ”

• Bättre grusvägar
• Inget, det är kanon som det är idag. Bostäder skulle göra mina 

besök färre året om. 
• Att det inte var is, men vill inte att man rör naturen eller de 

vackra stentrapporna så det får gärna fortsätta vara dom det är.
• Ingenting. Årstaskogen är toppen och vi är där i princip varje 

dag.
• Jag tycker det är väldigt fint, lugnt och vackert område att 

motionera och promenera i. Jag flyttade till Årsta i år (2017), 
så har inte hunnit uppleva alla årstider än, men tror jag 
kommer försöka vara där lika ofta oavsett.

• Väder
• Att det bevaras som det är. Med djur-och naturlivet.
• Längdskidspår
• Jag kan inte vara mer i skogen än jag är!Jag är född i Årsta 

och bor fortfarande kvar efter 2 år norr om staden. Som 
ungdom gick jag väldigt ofta i skogen, även när jag fick barn 
och då främst i den övre delen som nu ska bebyggas! Det är 
denna del som är mest lättillgänglig både för unga, barn och 
gamla. Jag går ofta från och till Gullmarsplan via skogen. Nu 
har man ju byggt endel hus i slutet av Gullmarsvägen som gör 
att man inte går förbi där som jag gjorde tidigare.

• Jag bor i närheten och är väldigt ofta i Årstaskogen flera 
gånger i veckan alla årstider. För promenader, motion, uppleva 
naturen, få lugn och ro. 

• Skogen får inte naggas i kanten av ny bebyggelse
• Min koloni
• Jag är mycket i min sommarstuga under sommarhalvåret så 

det är därför jag inte går i Årstaskogen lika ofta då
• Orörd natur, inte för många stressade människor som bara 

korsa skogen för att komma till Liljeholmen eller Skanstull 
• Att stan slutar såga ner träd. Jag tycker det ska vara en 

lummig och vacker skog och inte någon park. Man har under 
de senaste åren förstört den mycket genom att ta ner stora 
mängder träd.  

• Inget särskilt, jag är där ganska mycket redan. Jag gillar 
skogen just för att det är såpass mycket skog trots att det är 
mitt i stan.

• Är där varje dag. Älskar skogsstigarna.
• Om jag hade mer tid då det är fantastiskt att ha naturen så nära 

och lugnet.
• Fler träd
• Jag promenerar och joggar där i princip varje dag och 

uppskattar mycket de olika vägar och alternativ som finns
• Att årstaskogen bevaras som den är nu
• Inköp av en ännu varmare jacka. Men Årstaskogen med sitt 

underbara koloniområde är min absoluta oas och livs-ventil!

• Bättre väder :
• Inget då jag är där dagligen!!
• Det handlar nog mest om vana. Har bara bott i närheten i 1.5 

år och det är i sommar som jag verkligen börjat lära känna 
området, så det kan mycket väl bli oftare i framtiden. 

• Ingenting annat. Är där jämnt fördelat under året. Om det 
däremot bebyggs skulle jag kanske besöka det mindre ofta då 
det är i naturen jag vill vara.

• Bättre snöröjning o plogning o sandning
• Jag är ute ofta i skogen, nu när elljusspåret äntligen även finns 

på plats. Jag cyklar varje dag genom den, joggar, leker med 
barnen och så här års plockar vi lingon och lite blåbär och 
hälsar på alla hundar som rastas i skogen

• Jag besöker andra skogar
• Mer fritid 
• Bättre väder o framkomliga stigar
• Viktigt att det plogas o sandas en promenadväg på vintern.
• Elljusspåret är fint. Ett bryggbad kanske?
• Mindre bebyggelse
• Att skogen  bevaras som naturreservat och lämnas oberörd så 

växt- och djurliv ökar
• Jag är i Årstaskogen varje vecka året runt. En av få gröna 

lungor som är hyfsat tyst och fridfullt i min närhet.  
• ”Det är skillnad på skog och park. Trots den till ytan lilla 

arealen erbjuder Årsta skogen en äkta naturupplevelse som 
en mindre och mer tillgänglig parkmiljö ger. Om man skulle 
bredda stigar och expoatera området förstörs den stund av 
avkoppling som Årstaskogen i dag ger till stor sorg för många 
som lever i Stockholm.

• Det är själva känslan och vetskapen att man kan gå dit och må 
bra som är viktigast- inte det faktiska antalet besök.”

• Bättre belysning när det är mörkt på vinterhalvåret
• Jag är där ofta redan nu möjligvis mer ljus de mörka 

årstiderna. Annars behövs inget mer den är perfekt som den är. 
• Jag r där så mycket jag önskar och kan .
• Inget. Vintern är ingen favoritårstid. Då vill jag bara vara 

hemma.
• Mer lättillgängliga naturliga ”ingångar” till skogen. 
• Mindre is på gångvägar under senvintern
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• Att skogen får fortsätta vara ett stort obebyggt grönområde.
• Höst vinter lys upp mer MYCKET MER !
• Belysning
• Varmare klimat. Är ute i skogen kanske 2-3 gånger per vinter
• Inget. Skogen är tillräckligt fin som den är.
• I already go to Årstaskogen everyday, it would be great if it 

stays as it is
• ”Jag är i Årstaskogen varje dag, året om, för att finna ro, 

uppleva naturen och motionera.
• Årstaskogen är en stor anledning till att jag bibehåller min 

goda fysiska och mentala hälsa. Bara tanken på ingrepp i  
denna absolut nödvändiga plats får mig att djupt oroas.”

• Jag tar frekventa promenader i Årstaskogen, flera gånger i 
månaden året runt. Tack vare närheten till skogen blir det 
lättillgängligt också tidsmässigt att kunna ta en promenad i 
Årstaskogen efter arbetet.

• Jag är redan där dagligen. För att promenera eller motionera, 
leka och ha picknick med barnbarnen, ha lugn och ro och titta 
ut över staden. Det är en fantastisk miljö

• ”Jag är i Årstaskogen upp till tre timmar dagligen oavsett 
väderlek. Jag och min familj skulle bli oerhört ledsna om delar 
av Årstaskogen exploaterades med bostäder.  Årstaskogen har 
ett unikt djur och växtliv som är extremt viktigt att värna om 
och bevara.  

• Dessa rader av Joni Mitchel sammanfattar hur jag och min 
familj ser på exploateringspanerna av Årstaskogen: Don’t it 
always seem to go That you don’t know what you’ve got til its 
gone They paved paradise And put up a parking lot”

• Större skogsområde
• Att det inte snöade
• Ingenting, det är bra som är nu
• Beror mycket på vädret, exempelvis varm och solig sommar! 
• Jag är där varje dag på promenad med hunden, men jag tror att 

mer belysning på accessvägarna ner mot vattnet skulle göra att 
jag kan promenera där senare på kvällen, särskilt under höst, 
vinter och vår.

• Det är tiden försöker promenera, cykla ev jogga så ofta jag får 
tillfälle! Ibland picknick eller ta med en bok sitta o läsa

• Mer belysning skulle göra det enklare, särskilt under 

vintertid.I övrigt är skogen och området i sig är väldigt bra 
och bekvämt planerad. Det är enkelt att ta sig runt, promenera, 
ta sig till vattnet med bad och båtliv, vistas i skogen, idrotta, 
umgås, få en bild av Stockholm, ta del av historien. Mer 
restaruagner och kafeer finns det inte behov av. 

• mer belysning ngt bättre underhållna stigar.
• De saker som skulle få mig att vara där mer är om det fanns 

mer aktiviteter kopplade till park- och naturområdet,  som t 
ex grupper som gör gemensamma promenader, klubb/teater/
musikkvällar vid dansbanan eller på andra platser i skogen/
längs med vattnet. Stadsrum finns i resten av Årsta och det 
som drar med Årstaskogen är just naturen, alternativet är 
Hellas för min del.

• Att jag jobbar mindre/blir pensionär.
• Mer tid. (Höst och vinter blir det mörkt tidigare, därav mindre 

spenderad tid i årstaskogen, 
• Jag promenerar redan i årstaskogen flera gånger i veckan
• Jag är i Åstaskogen flera gånger i veckan året runt! Skulle 

dock uppskatta bättre sandning och upplysning vintertid.
• Jag går eller löper där varje dag. En fantastisk möjlighet att 

promenera hem eller gå till och från arbete utan att höra eller 
se bilar njuta av vatten, båtar, skog, djur, tystnad och mycket 
annat som är främjande för att koppla av. Snälla ni förstör inte 
denna upplevelse

• Är i Årstaskogen varje dag
• Jag är där mycket alla årstider
• Mindre tid på jobbet så jag kunde njuta mer av naturen.
• Är i Årstaskogen så gott som dagligen under hela året - något 

mer sällan då det är snö och halt.
• Är där ofta
• Bebeggelse av de delar som föreslås skulle innebära att jag 

skulle välja att vistas mindrei området.
• Mer ledig tid skulle förstås innebära större möjligheter för 

utomhusaktiviteter
• Bättre underhåll av isiga grusvägar under vintern. Har köpt 

broddar för att kunna ta mig runt.
• Dagsljus och värme:-)
• Har inget med utbudet. Mer problem med tiden. Älskar att ha 

skogen så nära på staden

• Svårt att säga men är där mest under sommar månaderna då 
det är varmare väder och man har mer tid under semestern att 
ta sig ut naturen. Så de månaderna jag inte är där beror inte 
på skogen utan på vädret eller brist på tid. Det är däremot inte 
alls otrevligt att vistas där under de månaderna, det är alltid 
trevligt att kunna ta sig till grönområden när man bor i en stad. 

• ”Använder Årsta skogen för cykling, motion och löpning i 
stort sätt varje dag . Vinter halvåret då det behöver sandas 
bättre vid isbeläggning och belysningen är ett förbättrings 
område under höst/vinter.

• Det beror på vädret och det finns inget att göra något åt. 
• Fler anordnade badplatser och fler barnvagnsanpassade stigar
• Skogen är fin som den är, under alla årstider, alla tider på 

dygnet. En skog kan inte förbättras.  
• Fler och bättre promenadvägar. Mer natur och färre 

verksamheter och bostäder. 
• Jag är där varje dag. Mediterar och njuter av naturen 
• Jag är där varje vecka. Idrottar o njuter naturen
• Bättre sandning av promenadvägar under vintern.
• Jag är där ofta, går minst en promenad i veckan i årstaskogen 

året om,  och för mig är den bra som den är.
• Årstaskogen är mitt andningshål..  Naturupplevelsen och 

friden i skogen gör att jag tar mig dit varje dag.
• Jag och mina barn är i Årstaskogen under alla årstider. 
• Inget. Är i skogen minst en gång i veckan.
• Bättre belysning. Säkrare känsla.
• På vintern är det rätt halt bitvis, något som kan förbättras. 

Det rinner vatten från klipporna över gångvägen, vilket bildar 
stora kakor av is, dessa blir snabbt hala. det tillsammans med 
kuperad terräng gör vinterpromenader rätt bökiga. 

• Jag är där lika ofta alltså varje nästan varje vecka
• Jag älskar att vara i skogen och är där flera gånger i veckan. 

Skogen är mycket viktig för mig och ger mig lugn och ro. Den 
luktar gott och är mycket friskvårdande. Känner mig som en 
ny människa efter att ha varit där.

• Ett café.
• Jag är mycket i Årstaskogen året om. Självklart blir det något 

mindre under vinterhalvåret på grund av ljus och temperatur. 
Finns inget ingrepp från mänskligt håll som skulle ändra på 
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det. 
• Belysning vid asfalterade vägar för ökad trygghet.
• Om mindre tid upptogs av jobb och studier. Årstaskogen är en 

avgörande plats för mitt välbefinnande, det gör att jag klarar 
av att jobba och studera till den utsträckning jag gör! 

• Ingen utbyggnad av bostäder 
• Mer tid i vardagen. I övrigt finns inga begränsningar: skogen 

ska vara som den är, det behöver inte finnas ytterligare 
aktiviteter.

• Bättre belysning på kvällarna. Bättre snöröjning på stigarna.
• Vet ej, jag rör mig på ett annat sätt på vintern än på sommaren. 

Vägarna är ofta isiga på vintern å då kan det vara svårt att ta 
sig fram.

• Vågar inte gå ofta, ej ensam
• Under vintern kan det ibland vara isigt och svårt att gå pga 

halk
• ”Bättre belysning skulle ge fler träningsrundor höst o vinter. 
• Om mindre nedskräpning skulle jag vara med barnen där mer”
• Inget, jag är ute åtminstone en gång i veckan
• Är i skogen oavsett väder då vi utövar våra scoutaktiviteter i 

Årstaskogen.
• Så fort jag får en chans så går jag till Årstaskogen för att få 

lugn och ro och ta en skön promenad. Den ligger så nära och 
det är så skönt att komma direkt ut i naturen även fast jag bor 
väldigt nära stan. Nu går det ju att gå där även på vintern i och 
med att belysningen finns (=bra). 

• Många hyresrätter.
• Separata cykelbanor
• Vi är där lika mycket oavsett 
• Väderlek, använder skogen till rekreation och promenader
• Mer upplysta sträckor
• Upprensning längs stigarna, fler badplaster, platser för att 

fiska, mer lekytor åt barn
• Färre människor 
• Inget vad jag kan se. Skogen är lättåtkomlig från flera håll - 

både från Årstasidan, Gullmarsplanssidan och Årstadal. Finns 
både stigar och naturstigar och obanad terräng i vissa stråk, 
vilket jag och hunden uppskattar beroende på  dagsform/
intresse. 

• Behövs i stort sätt inget mera, njuter av känslan att vara i en 
skog...parker finns på annat håll och inget som skulle göra 
Årstaskogen mera populär.

• Tycker det funkar bra alla tider på året sedan det blev belyst 
spår nere vid vattnet och känns tryggt att röra sig där 

• Om det var mer upplyst och kändes säkrare.
• jag behöver skogen dagligen!
• En strand och fler utsiktsplats/grillplatser. Fler lampor och 

absolut inga fler bostadshus. 
• Bättre upplysning 
• Inget, det är bra som det är.
• Om det fanns möjlighet att åka längdskidor på vintern då det 

är snö. 
• Mer upplyst. 
• Jag är redan mycket i skogen då den är fantastisk och ger mig 

återhämtning. 
• Bättre väder 
• Bra belysning. 
• Bättre underhållna/sandade vägar på vintern!
• Är där 2-3 gånger per vecka året runt. Skulle kanske vara 

där oftare under mörka perioder om belysningen var bättre o 
marken runt promenadstråken bättre rensade från sly.

• Bättre belysning och mer trygghetskänsla
• Ytterligare belysning under de mörka årstiderna.
• Pulkabacke
• ”1. Cykelvänligt stråk med kopplingar till strandpromenaden 

och till gatorna i Årsta. 
• 2. Promenadslingor, smala inte jättebranta smala grusvägar 

som komplement till alla övriga fina stigar i området. 
• 3. Skötselplan där vissa delar kan få vara lite mer öppnare 

röjda medan andra områden får vara mer vilda och igenväxta. 
Fler parkbänkar främst längs gångvägar och i de partier 
med utsikt. Några parkbänkar även i de soliga partierna med 
hällmarkstallskog.”

• Markerade löparslingor.
• ”Jag besöker Årstaskogen dagligen av olika anledningar; 

för att finna lugn och ro efter arbetsdagens slut, för att träna 
(löpning och utomhusgym), för att leka och lära med barnen i 
fantastisk natur, för att gå barnvagnspromenader m.m.

•  Önskemål om bättre skötsel av gångbanor på vintern eftersom 
det ofta är mycket halt, särskilt på promenadvägarna närmast 
vattnet och i backarna. ”

• Jag skulle uppskatta att man sätter in fler och starkare lampor 
så det inte är så mörkt. 

• Om det inte var så kallt och halt i löparspåret
• vinteraktiviteter, ordna fler badplatser med bryggor, fik i 

promendstråket
• ”När jag var yngre så lekte jag nästan varje dag i antingen 

lekparken trollskogen eller bara ute i skogen och byggde kojor 
eller bara lekte. Nu för tiden tar jag promenader med kompisar 
i naturen, joggar eller styrketränar på dom bra utegymmen. 
Under sommartid så badar jag på solbryggorna som jag 
uppskattar väldigt mycket.  

• Inte mycket behövs ändras på, skogen är supermysig som den 
är med dom parker och gym som finns. ”

• Mer belysning.
• Vinterunderhåll av gångvägen vid vattnet.
• Inte mycket. 
• Snöröjning 
• Jag promenerar ofta i Årstaskogen och det är egentligen enbart 

på vintern det blir en del uppehåll på grund av isiga vägar. 
Detta är givetvis inte något som går att göra så mycket åt. En 
sak som däremot skulle få mig att vara mindre i Årstaskogen 
är om stora delar av de tillgängliga grön- och skogsområdena 
byggs sönder med alltför många lägenheter. Det är skamligt 
att prata om att införa ett reservat och i samma andetag prata 
om att ta bort stora delar av den fantastiska natur som finns 
där och som man påstår sig vilja skydda. Årsta är en förort 
som det byggs enormt mycket i för tillfället och väldigt 
många gröna områden, ängar och skogsplättar kommer att 
försvinna. Jag har bott i Årsta i hela mitt liv (42 år) och har 
tyckt att nybyggnationer ofta smält in hyfsat bra, även om en 
del skogsområden har försvunnit även då. Men nu ska man 
först bygga en mängd lägenheter längs med Årstastråket, det 
pågår redan en stor ombyggnation vid Årstaberg, sedan bygga 
ett helt nytt bostadsområde på Årstafältet och utöver detta 
även förstöra Årstaskogen. Det är att gå alldeles för långt. Det 
som gör Årsta till en mysig och behaglig förort att bo i är just 
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närheten till naturen. Om den byggs bort kommer Årsta till 
slut bli en otrivsam betongöken (framför allt eftersom man 
numera bygger tätare och tätare och utan någon som helst 
tillstymmelse till luft mellan husen) och det finns väldigt 
många områden som är dåliga exempel på detta. Årstaskogen 
måste bevaras som den är och grönskan måste finnas kvar om 
det här ska fortsätta att vara en attraktiv förort. Vad sägs om 
att istället bygga ett nytt bostadsområde på Gärdet? Hur väl 
tror ni att ett sådant förslag skulle tas emot?

• ”Jag är i Årstaskogen varje vecka: för att njuta av naturen, 
upptäcka den med ungarna, promenera till stan, ibland tränar 
jag, oftast tittar jag efter fåglar och fikar och njuter av att 
vara ute (och ändå  så nära stan).  Eftersom den både är 
nära mig rent geografiskt men också tillgänglig så känns det 
roligt att vara där: det är inte svårt att ta sig in i den, det finns 
många spännande stigar och träd att upptäcka och jag gillar 
verkligen blandningen av människor i den: barnfamiljer, 
kulturpersonligheter, joggare, skogsmullar, orienterare, 
dagisbarn. 

• Det jag skulle vilja ha är lite guidade turer, lite som när 
SL har konstvandring i tunnelbanan, eller när folk har 
stadsvandring i närområdet, fast med mer ekologisk prägel. 
Kanske tema lavar/träd/fåglar/bergarter/istiden/ätliga växter/
årstidsväxlingar/djuren i närmiljön osv osv. Det skulle vara 
kul att få mer kunskap, och ett trevligt sätt att både lära sig nya 
grejer och lära känna nytt folk. ”

• Bättre belysning 
• Om den låg närmare där jag bor... 
• Är ute i Årstaskogen minst en gång/vecka året runt. Mycket 

viktigt att skogen får vara orörd och i det nuvarande skicket. 
De plana ytorna måste vara kvar, de används till pic-nic samt 
är mycket viktiga för barngrupper från förskolorna (och 
skolorna) i Årsta som använder skogen mycket. Viktigt för 
barnens grovmotoriska utveckling och grundlägger hälsa för 
framtidens vuxna.

• Mer tid
• Att jag inte befann mig i Sydamerika, att jag skulle tvingas in 

mer mot stan pga. tex. jobb, annars har vi ännu mer attraktiva 
naturområden runt Farsta och Nacka.

• Mer och bättre belysning.
• Jag är där varje dag, leker med barn i skogen och motionerar. 
• ”Mer parkmiljö.
• Mer bebyggelse och andra målpunkter i närheten. I nuläget är 

det få tillfällen man använder skogen som transportsträcka då 
Årsta är glest (och sällan effektivt att gå till via skogen) och 
det är långt mellan Gullmarsplan och Liljeholmen.

• Fler belysta gångvägar för möjlighet till varierade löpslingor 
på höstkvällar.”

• Jag går över allt ca fyra ggr om dagen - men skulle gärna se 
att det slängdes mindre skräp i naturen

• Vintertid önskas bättre  ”sandning” då det blir mycket isigt på 
gångvägen.

• Skogen är perfect område för barnen men även vuxna att 
vistas. Skogen passar alla åldrar. Där du kan lära dig allt som 
är med naturen att göra, insekter, växter, djur, fåglar, utmana 
dig själv genom fysiska aktiviteter. Vi i vår verksamhet går till 
skogen ofta. Ibland blir det vargs dag el. 2-3 gånger i veckan. 
Oerhört viktig område i barns utveckling och lärande.

• Älskar att vara i skogen oavsett årstid. Om jag hade mer fritid 
skulle jag tillbringa mer tid med att motionera och bara strosa 
runt, eller bara ta med dottern runt och spana in alla växter.

• Anledningen till att jag inte är i årstaskogen lika ofta under 
sommaren är för att jag är bortrest en period då. När jag är 
hemma  besöker jag årstaskogen flera gånger i  veckan alla 
årstider.  Inga förändringar skulle få mig att vara där mer, jag 
är där så mycket jag hinner. Inget saknas, jag tycker om att det 
är skog och jag tycker om närheten till vattnet. Barnen tycker 
också jättemycket om att leka i skogen.

• Jag är alltid mycket i skogen. Jag promenerar, är där med 
mina barn, tränar, plockar bär, springer terränglöpning och har 
picknick. 

• Jag skulle vistas där varje dag den dag jag går i pension. 
Den har allt: tystnad, lugn, natur, utsiktspunkter, fågelliv, fint 
underlag för både promenad och cykling. Belysningen skulle 
dock kunna vara bättre när mörkret faller på. 

• Mer naturvandringar. Och lite mer hjälp till självhjälp om det 
finns intressanta platser för fågel eller blommor. 

• Bättre belysning kanske. Ofta dåligt snöröjt och halkigt och 

pga backig terräng inte så lätt att gå där då.  Men i huvudsak 
vill jag inte gå i skogen när det är mörkt. 

• Belyst och isfritt löpspår längs Årstaviken
• Det beror på vädret och om jag har mycket annat att göra hur 

mycket jag är där.
• Låt skogen vara ifred!!!!!!!!!!
• Arbetslöshet
• Mer frid mer lugn och ro
• Mera promenader och lugn och ro, frisk luft och stillhet.
• Bättre väder :) 
• Belysning vid gångstråket och att stråket sandas. 
• Ingenting det är bra som det är.
• Det är främst vädret som styr hur ofta jag tar mig ut i skogen
• Bättre väder i sverige. 
• Behövs inte, behöver naturen dagligen, det är därför jag valt 

att bo i Årsta!
• Bättre bäglag
• Jag är ofta i Årstaskogen. Det som jag brukar göra är 

promenera runt Årstaviken,  jogga, cykla,  ha picknick, bada, 
gå på isen.  Eftersom jag redan spenderar mycket tid där så 
kan jag inte nämna något som skulle få mig att spendera mer 
tid där. Däremot anser jag att exploatering genom byggande 
av nya bostäder skulle förstöra platsen.

•   upprensning i skog och mark ,flera platser med bänkar för att 
sitta och  njuta  v utsikten som är underbar 

• Jag är varje dag i Årstaskogen. Promenad, träning, nöje, pick-
nick på sommaren, bad, sitta och fundera...

• riktade  aktiviter 
• Jag njuter idag av Årtaskogen som den är med sin  kuperade 

terräng, de gamla tallarna, lövsalarna. Att gå omkring på 
stigarna, ””klättra”” och avsluta med utegym håller mig frisk 
och harmonisk. 

• Min kunskap om den biologiska mångfaldens betydelse och 
skogens betydelse för staden som kolsänka gör också att jag 
mår bra där.”

• Bärtre väder ;)
• Bättre plogat på vintern.  Om jag inte kan åka till 

sommarstugan kommer jag att vara mer i Årstaskogen på 
sommaren. 
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• Att skogen får vara kvar som skog och ej skövlad för bygge av 
bostäder

• Om området var bättre underhållet och det inte var så mycket 
skräp och dyl. där.

• Mindre folk. Jag går till skogen för att uppleva naturen och 
djuren som bor där.  Att utveckla skogen och orska att fler 
människor rör sig i området skulle minska mitt intresse av att 
vistas där och skulle skada djuren som bor där idag. 

• Att skogen får fortsätta vara en naturlig skog, men all den 
mångfald det innebär av djur- och växtliv. Älskar att det känns 
som ”orörd” natur. Det är ingen park utan en riktig skog och 
det är precis det jag önskar. Luften känns krispare och renare

• Lampor / ljusspår.
• Att is hackas bort på vintern – det är mer eller mindre isbanor 

bitvis, samt att det sandas regelbundet.
• ”Bo närmare årstaskogen och att man bevarar skogen precis 

som den är!
• Är skogsmänniska. Älskar att vistas i skogen.  Ser hur skogen 

har skövlats respektlöst och allt skogsliv har också rubbats där 
jag bor. Oersättningsbart. Skogen och träden är stadens och 
naturens lungor.”

• Jag är i skogen varje dag
• Bättre sandat på vintern
• Oavsett skog, årstaskogen eller annan så går jag inte gärna där 

inne på Vintern då de inte plogas. Vilket de självfallet inte ska 
göras, de är skogsgångar o stigar. 

• Mer tid
• Är där så mycket jag hinner 
• Piggare ben
• Det är sällan något som håller mig därifrån. Är där ett par 

gånger i månaden. Promenerar, springer, leker med barnen, 
fotograferar. Årstaskogen är bra till väldigt mycket. 

• Inget
• Är i skogen i princip varje dag. 
• Det viktigaste av allt är att behålla skogen som den är nu, 

och INTE bygga bostäder i kanten av skogen, som planeras. 
Jag tycker redan det ibland känns som det är för mycket folk 
i skogen. Därför är det viktigt att naturreservatsgränsen från 
2014 består, och att möjlighet inte ges att bygga bostäder på 

nuvarande skogsområden. Skogen är redan för liten för det 
antal människor som använder den, och fler kommer det bli 
med alla de bostäder som planeras och byggs i närområdet. 
Så nummer ett är att inte göra skogen mindre. Nummer två är 
sprida ut människor skogen, tex genom att bygga grillplatser 
med vindskydd, stigar, bänkar, bryggor, badplatser, mm.

• ”Tycker att det räcker som idag, är nöjd så länge jag får njuta 
av det enkla som bjuds under promenaden i skogsområdet...!

• Brukar variera mina utflyktsturer till olika områden runt 
Stockholm.”

• Jag besöker skogen varje dag
• Inte tillämplig. dock tror jag att fler skulle utnyttja gångvägen 

om belysning blev bättre och trygghetsskapande åtgärder 
sattes i på flera punkter.

• Vistas i Årstaskogen flera gånger dagligen
• Belysning längs asfalterade stigar (vinter).
• Att jag slutade jobba så jag fick mer tid. Jag är ju där flera 

dagar i veckan, men det alternativet gav ni inte i frågan. Jag 
springer och promenerar där regelbundet flera dagar i veckan. 
Hund har vi bara varannan helg (min mammas hund), så då 
går vi med hunden där. Om vi hade hund på heltid så skulle 
jag vara där varje dag. 

• Om det framkomligt på vintern. För övrigt är jag där ofta. 
• Jag är där och promenerar oavsett årstid.
• Bad, badplats, kanotuthyrning, Parkourbana, Skate- och kick-

bike park. Ö h t aktiviteter och ställen där barn och ungdomar 
tycker om att vara. De behöver ha ställen att vara på för 
utomhusaktiviteter.

• Jag är där i alla väder. Skogen är underbar! 
• mer fritid
• Bra som det är, perfekt att gå på äventyr med barnen samt att 

springa runt årstaviken
• Jag är där i´minst 4dgr/vecka hela året. Fantastiskt fint för 

barnbarn och andra. Att se djur och plocka bär är en ynnest.
• Att det inte är isigt på vägarna. 
• Finare strandkant. Finare bryggor och satsa mer på badplatsen. 

Utegym osv.
• Att det inte är så halt.
• Att jag blir arbetslös.

• Katten vill ut och springa i skogen så vi är ute 2-4 ggr per dag, 
men han är skygg för människor och hundar så vi försöker gå 
ut när det inte finns människor ute vilket blir tidigt eller sent.  
Är ju självklart ute själv också och promenerar eller är vid 
bryggorna, eller löptränar även då försöker jag vara ute då det 
är mindre människor ute. 

• Bättre belysning på vintern på fler av promenadstråken.
• Ljus 
• Skyltar/kartor över skogen för att orientera sig eller förslag 

över promenader/aktiviteter 
• Att det sandas bra 
• Genomför man förslaget om nya bostäder kommer det göra att 

jag vistas mindre i skogen.
• Att jag gått i pension!
• Mer ledig tid. En hund.
• belysning 
• Jag är på olika platser olika årstider. Sommar vår och 

höst springer jag och är på utflykt med barnen. På vintern 
promenader och pulkaåkning.

• Att årstaskogen får behålla sitt nuvarande utseende och form, 
rör inget!

• ”Årsta 2017-09-21
• Hej, Jag heter A.M och bor på  X i Årsta tillsammans med 

min fru. Sedan några år tillbaka så bor vi i en byggarbetsplats 
eftersom vi är nära grannar med delar av det så kallade 
Årstastråket. Vi har också utsikt över Årstafältet där det också 
kommer att byggas under ett antal år framöver.  Ibland är vi i 
slakthusområdet där det även där kommer att byggas bostäder. 
Allt detta byggande tillsammans med övrig förtätning i 
Årsta har vi respekt för. Det behövs nya bostäder eftersom 
inflyttningen till Stockholm är stor vilket också spär på en 
redan tidigare stor brist på bostäder. För Årstas del innebär 
det att en stadsdel som redan har en stor befolkning kommer 
att växa med tiotusentals personer. Låt Årstaskogen vara Med 
den stora förtätning som nu sker tas mycket av Årstas gröna 
ytor i anspråk. Ytor som varit viktiga för Årstas karaktär och 
trivsel. Alla vill ju inte heller bo i en innerstad. Därför var ett 
skäl att rösta på den nuvarande majoriteten löftet att bevara 
Årstaskogen och göra det till ett naturreservat. Detta löfte hade 
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ju också uttalats av andra majoriteter i samband med besluten 
att bygga på Årstafältet.  ”Bygger vi på Årstafältet så kommer 
vi att låta Årstaskogen vara”.Löftesbrott som får en att tvivla 
på politiken Jag är övertygad om att vi är väldigt många i 
Årsta med omnejd som är mycket upprörda över att man nu 
är på väg att oåterkalleligt bryta detta löfte. Den politiska 
”smartness” som uttalanden av majoritetens representanter 
gjort är exempel på en stor arrogans och stort väljarförakt. 
Jag tänker då bland annat på uttalanden som   - Visst 
lovade vi att Årstaskogen skulle bli ett naturreservat, men 
vi sa aldrig var gränserna skulle gå  - Det är bara de 
som bor grannar med nybyggnationen som klagar. . Enkäten 
är ett demokratiskt hån Även den så kallade enkäten är en 
hån och en smartness som är ett riktigt lågvattenmärke. Hela 
enkätens uppbyggnad förutsätter att byggnationen sker och 
att vi Årstabor ska få vara med och ”utveckla” det som blir 
kvar av skogen. Hela enkätens upplägg får mig att tänka på 
styrelseskick som lämnar mycket att önska när det gäller 
demokrati. Bristande planering Samhällen förändras och det 
måste politiken ta höjd för. Jag vet att det förr i tiden köptes 
upp mark och infrastrukturplanerades av Stockholms kommun 
för kommande behov. Jag vet också att mycket av den 
marken sålts. En bra infrastruktur och bra kommunikationer 
gör det möjligt att bo en bit bort men ändå snabbt kunna ta 
sig till de centrala delarna. Det hade gått att undvika den 
desperata förtätning som nu sker med bättre planering. Små 
skol- och förskolegårdar skapar behov av andra grönytor 
Den kraftiga befolkningsökning som nu sker i Årsta ställer 
också krav på att det byggs skolor och förskolor eftersom 
många nyinflyttades är barnfamiljer. En rundvandring i 
Årsta visar att skolgårdar i stor utsträckning tas i anspråk för 
utbyggnad och de nya skolor och förskolor som byggs ofta har 
skrämmande små uteytor i anslutning till skolan- förskolan. 
En morgonpromenad i Årstaskogen visar också att väldigt 
många förskolebarn får sin utevistelse där. Detsamma gäller 
för elever i Årsta- och Skanskvarnsskolorna. Sämre luft Utan 
att vara expert så vet jag att skogen också har en stor förmåga 
att rena luften. Enligt uppgift är luften i Årstaskogens närhet 
lika ren som den som finns i Tyresta nationalpark. Ökad 

befolkning och ökad trafik kommer att öka luftföroreningarna. 
Då behövs det mer skog inte mindre. Miljösvikarpartiet: Att 
den politiska majoriteten sviker sitt löfte som har en stor 
miljöpåverkan är allvarligt. Att det dessutom är ett parti som 
till och med har ”miljö” i sitt partinamn som sviker är väldigt 
magstarkt. Vet att Miljöpartiet har en stark position i Årsta. 
Det har för övrigt även den övriga majoriteten. Efter nästa val 
får vi förmodligen säga att de hade en stark position. Lägg 
ner planerna på byggnation – Stå fast vi löftet Frågan om 
Årstaskogen är en väldigt viktigt fråga för oss Årstabor liksom 
för väldigt många andra som har närhet till skogen. Inte minst 
våra grannar på Södermalmsidan. Årstaskogen är inte särskilt 
stor men den ger ändå känslan av att vara en riktig skog. Den 
känslan kommer att försvinna om planerna på byggnation sätts 
i verket. Skogen är också ett mycket viktigt rekreationsområde 
för såväl vuxna som barn. Det finns andra ytor att bebygga och 
det går också att bygga högre hus för att få en mer yteffektiv 
byggnation. Låt därför Årsta skogen vara kvar i nuvarande 
omfattning och slopa planerna på byggnation.   Vänliga 
hälsningar A. M

• Toalett
• Bättre vinterväghållning (eller skötsel överhuvudtaget) 

av gångpromenadsstråken, genom exempelvis mer 
halkbekämpning, skulle öka möjligheten att vara mer där på 
vintern. 

• Mer bebyggelse däremot skulle göra att jag var i skogen 
mindre, alla årstider. ”

• ”Mer belysning på vintern.
• Mer ””promenadstråk”” eller liknande.”
• Belysning och att det inte är så isigt.
• Älskar att vandra i skogen. 
• Väderleken. Går alltså ej att styra politiskt. Skulle däremot 

inte ha något intresse av platsen om den orörda skogen 
försvann. Med ny bebyggelse skulle värdet försvinna. Platsen 
är i sin orördhet unik i centrala stockholm,  all exploatering 
och samtliga mänskliga  ingrepp är av negativ art.

• Annat väder.
• Min man går däremot till Årstaskogen varje dag med  vår 

hund oavsett årstid.”

• Mer tid, mindre is på vinter
• Flera utmärkta promenadrundor
• Är på mitt landställe stor del av sommaren.
• Inget, där så ofta.  Springer där 3-5 ggr/veckan. Möjligen 

bättre underlag för löpning under vissa årstider, dvs. mindre 
slask och dåligt underlag. 

• Bevara arstaskogen. Arsta växer så det knakar och då behövs  
det syre/andningshål. Det behövs bostäder ja. Men det finns 
mark att bygga på  här i Sköntorp . Fortsätt bygga intill PEAbs 
2hius där finns utrymme  för minst 2 hus. Lyssna på folket det 
är vi som valt er!!!! Tänk på det!!!!

• ljus och säkerhet 
• Inget
• Mer tillgängliga stigar/vägar med barnvagn. 
• Vädret. Men uppskattar de gröna oaser som den bidrar till
• Vädret. Att det regnade mindre och var lite varmare i Sverige
• Bättre väder
• Bättre underhållna utegym och sändning av vissa isiga 

sträckor
• Att Årstaskogen bevaras i sin nuvarande unika form.
• Ökad trygghet vid mörker, lampor, utökat utegym, 

upptäcktsslinga för barnen
• Bättre förbindelser till skogsområden i Stockholm. Buss 

och annat rese sätt. De få grönområden som  finns kvar i 
Stockholm är väldigt viktiga. Stockholm är en härlig stad 
pga strandnära och forfarande nu dock få skogsområden.  
Södermalm har blivit galet förtätat så det är även vår lilla 
lunga.

• En bastu vid en av bryggorna
• Bättre bortstädning av tältläger och mänsklig avföring.
• Tycker skogen är bra som den är! 
• Om jag byter löprunda från den jag har nu. 
• Mer lugn och ro, bättre belysning
• Mer bebyggelse, jag känner mig inte trygg där.
• Jag njuter av naturen mest. De stigar och vägar som finns 

räcker gott och väl.
• Barnvänlig badstrand. 4h-gård eller liknande verksamheter 

som passar in i dagens miljö och samtidigt bringar mer liv och 
aktiviteter till området.
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• Bättre belysning, tryggare omgivning. 
• Färre byggnader
• Att jag hade mer tid att vistas i skogen
• Att jag hade mer tid till det.
• bättre snöröjning/sandning på parkvägen
• Jag är där varje dag då jag bor på Marviksvägen 7.
• Bra snöröjning på vintern på vägarna till skogen
• Att jag har mer ledig tid.
• Kan inte vara där mer än jag redan är.
• Vädret kanske.
• Koja. Eldplats. Skidspår. 
• Mer tid.
• Midre folk i skogen, färre stigar.”
• Om jag hade mer tid eller bodde närmare. 
• ....om jag hade mer tid.
• Om jag hade mer tid
• Bättre väder
• Mer stigar som gör att man kan göra ”rundor”. 
• Flera rastplatser
• Jag är där mer i mindre arbetsintensiva perioder och  mindre 

när jag arbetar mycket, och något oftare på vår, sommar och 
höst än på vintern. Syftet varierar mellan transport (hemmet-
liljeholmen), promenader/nedvarvning, löpning, och utflykt 
med dottern. När jag var föräldraledig var jag där varje dag, 
dock inte nere vid vattnet eftersom den biten är såpass kuperad 
och särskilt på vintern svår att ta sig fram på om det är blött/
halt/snöigt. Skulle dock inte vilja att sträckan asfalterades 
eftersom det är en av de vägar i skogen som är skonsammast 
att springa på just eftersom underlaget är mjukt. Avgörande för 
hur ofta jag är i skogen är helt enkelt mina arbetstider och om 
jag på vardagara hinner ta den vägen eller hinner träna.

• Bättre väder samt min personliga jobbsituation. 
• Inget. Nöjd som det är.
• Ingenting, på vintern är det ju väderleken som avgör
• Skidspår när det är vinter. Jag skulle vara i skogen varje 

dag om jag var hemma hela sommaren men oftast är jag på  
resor. Fler badbryggor för att ta ett morgon-eller kvällsdopp. 
Utegymmen är trevliga.

• Fler utegym, lekplatser, MTB leder och bättre ljus (läs 

eljusspår)
• ”Frågan felställd! Vad jag skulle få mig att vistas där i mindre 

utsträckning? Är mer rätt.
• Svar: Att det inte finns  något grönområde att vistas, om 

planerna på byggnation blir verklighet! Enkelt!”
• Frågan ni ställer utgår från att jag är i skogen! Jag är i skogen 

varje dag och den ger mig energi och lust att leva. Fler hus 
på den fantastiska naturmarken skulle innebära att jag skull 
undvika skogen, kanske flytta till och med.

• Promenerar varje dag i Årstaskog
• Jag utnyttjar skogen varje dag. Året runt. 
• Den är perfekt som den är,en oas som gör Stockholm till en 

stad med själ.Årstaskogen skall vara en skog som barnen kan 
leka och använda fantasins behöver inget mer serverat!!!

• Rör mig inte genom skogen till arbetet på vintern men är där 
varje helg. Dvs finns inget staden kan göra för att jag skulle 
vara mer i skogen på vintern. Däremot finns det massor saker 
NI verkar planera att göra som gör att jag skulle tvingas vara 
mindre i skogen. 

• inget
• Definitivt inte buller, byggnader och trafik...
• ”Att den fortfarande kommer vara lika rik på den mångfald av 

arter och djur och människor som idag,
• Viktigt att kunna röra sig i en miljö där luften har god kvalitet. 
• Att det är vår och sommar hela året
• Om skogen bevarades i sin helhet skulle det göra att jag 

fortsatte att vistas i Årstaskogen eller var där ännu mera. 
• Är i skogen flera dagar i veckan, men det fanns inte med som 

alternativ. Skälet till att jag inte är där varje dag är att jag inte 
hinner.

• mindre hala vägar
• Jag besöker skogen dagligen och jag är rädd att min och 

andras möjlighet att nyttja skogen kommer att minska avsevärt 
om man börjar bebygga skogen. Den skulle bli MINDRE 
tillgänglig med mer byggnader, vägar, infrastruktur osv. 

• Det skulle behövas stigar där barnen kan röra sig.
• att jag får mer tid att vara där
• Jag går i skågen varje dag nu.
• Årstaskogen är perfekt som den är, inget behöver ändras. 

Bebyggs den kommer jag inte att vara där lika ofta längre.
• Om jag hade mer tid
• Blanketten är kraftigt vinklad och manipulativ. Därför blir 

det svaret på samtliga frågor. Den här frågan kräver en seriös 
medborgardialog, vilket detta inte kan anses vara.  Skogen ska 
självklart vara kvar som den är idag. Det är en skam för den 
demokratiska processen. Skärp er!

• Rastplatser med vindskydd och  möjlighet till grillning. 
• Mer tid.
• Jag är i skogen varje dag
• Ingenting, den är perfekt som den är
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3. Vad vill du ha mer av i Årstaskogen? (flera val kan göras). Utveckla gärna med exempel och idéer:

• Skulle gärna se en klätterbana på någon av branterna/
kringliggande träd i skogen med rep och stegar där både barn 
och vuxna kan få en spännande klätterupplevelse.

• Jag vill behålla skogen precis som den är. Den behöver inte 
”utvecklas”. Ska man göra något i det blivande naturreservatet 
kan det inte bli något annat än att sätta upp skyltar, parkbänkar 
och eventuellt hundrastgårdar!

• Bebygg mer av skogen. Bygg en kaj vid vattnet med 
restauranger. Fler badbryggor.

• Kvarterstad som binder ihop Gullmarsplan och Liljeholmen.
• Bygg kvartersstad i innerstadsstil över hela skogen men låt 

50 meter närmast vattnet vara en fin promenad (typ som 
Kungsholmens promenad mot Klarastrand). Det går självklart 
att bygga kvartersstad i kuperad terräng. Låt Mariaberget vara 
förebild.

• mer stadsbebyggelse
• Spårade motionsspår
• Varför inte ett bad med en servering? Öka tillgängligheten och 

service.
• Markerade leder för mountinbikecykling
• Mer bebyggelse så underlag skapas för ett bra folkliv.
• Bygg en tät stad på platsen och strandpromenad. Bevara en del 

i mitten som rikt
• Jag tycker egentligen att skogen är bra som den är. Visst är det 

bra med roliga platser för barn, men i en skog har de möjlighet 
att skapa sina egna roliga platser istället för att man enbart har 
iordningsställda lekplatser.

• jag vill ha kvar skogen. den är bra som den är. 
• Utveckla vattenkontakten med fler bryggor och promenader 

på bryggor längs vattnet för grönare och flackare cykelvägar. 
Svårt och brant att nå solbryggorna som finns. Utveckla 
och snygga till sandstranden vid bäckravinen slut. Bättre 
skyltning till målpunkter och kommunikationer i Årsta 
från strandpromenaden. Anlägg en stor naturlekplats med 
utmaningar även för lite större barn. Finare sittplatser eller 
grillplatser i soliga lägen och vid ställen med utsikt. Viktigt att 
bevara skogsdjupet för känslan av orörd natur med naturstigar 

som inte är så tillgängliga.
• En skog är en skog, och behöver inte vara annat eller mer 

än en vanlig skog för att vara bra. Och människor behöver 
skog, vilket forskning visar. Särskilt i städer behöver man 
dessa lungor, för både klimatet och för själen. Så i mitt tycke 
behöver Årstaskogen bara fortsätta vara just en skog.

• INGENTING! Man utvecklar inte en skog - värdet är att den 
är just skog och inte park! Låt oss ha skogen som den är!

• Fler odlingslotter 
• Det är bra som det är. Utegymen har tillfört mycket, använder 

dessa. Har aldrig känt mig otrygg.
• Jag anser att platsen redan funar fint för naturupplevelser, 

idrott och motion, roliga platser för barn, lugn och ro, 
föreningar, bra platser att träffa vänner på, lätttilgängliga 
platser, platse med utsikt, folkliv, platser för sol och bad, 
trygga platser och pedagogisk verksamhet. Jag önskar 
att ni inte förstör dessa platser genom dålig planering. 
Oändligt många mjuka värden och naturvärden finns redan i 
Årstaskogen.

• Den är perfekt som den är. Fyller redan en värdefull funktion
• Med tät stad skulle området kunna växa ihop med den så 

kallade söderstaden och skanstull och bli en del av den 
attraktiva och eftertraktade innerstaden. Det skulle möjliggöra 
att platsen nyttjas på ett bättre sätt än i dagsläget då det är ett 
extremt slöseri att ha en skog mitt i staden. Det är dessutom 
mycket miljövänligare att bygga tätt centralt än att bygga (ofta 
glest) långt ut från staden. 

• Ingenting!!! Låt skogen vara som den är idag!!! Människan 
behöver rekreation av olika slag. Gör inte skogen till en 
park!!!

• Vikten av att ha kvar skog och grönområden av en massa olika 
orsaker.  Det är bara ta del av gjorde studier.  I det här fallet 
när inga ingrepp göras alls pga att det redan förtätas mycket 
just i Årsta. Behåll skogen som den är som en naturupplevelse  
och orörd slog i staden  

• Pulkabacke vore härligt! Vill behålla skogen som den är, så att 
jag kan fortsätta plocka blåbär, strosa på stigar   

• Orörd natur o djurlivet. Fåglar, gamla träd, mossa får ej röras 
tycker jag. Det ger lugn o ro. 

• Bättre utegym, uppmärkta mountainbike leder, orörda 
skogspartier

• Tycker det är bra som det är. Tömma sopkorgar oftare.
• Det vore roligt med spår för längdskidåkning, spolning 

av Årsta IP för skridskor och mer belysning på befintliga 
promenadvägar.

• Jag tycker skogen  används för lite, det enda som nyttjas är 
gångvägen rakt geno

• Punkten ”Platser för sol och bad” så vill jag inte att man ska 
ta av skogen utan se på om man kan nyttja ytan på vattnet. 
Såsom de bryggor som finns utmed vattnet idag. Kanske kan 
man utöka det ytterligare,  bygga på vattnet. 

• Årstaskogen behöver inte förbättras, den är perfekt som den är
• Platser som inte är reglerad av människor, dar naturen kan 

vara sig själv! Det mår man psychiskt bättre av!
• Ingen  ändring eller åverkan
• Skogen är perfekt som den är och bör bevaras. 
• Den enda utveckling Årstaskogen behöver är att få bli 

naturreservat i sin helhet så att inga byggplaner någonsin 
behöver hota den igen. 

• Skyskrapor, butiker och restauranger
• Inget, en skog klarar sig själv
• En stor sandstrand behövs
• Informera gärna om skogen med ett skyltprogram, kanske 

kan några av gångstigarna rustas upp? I övrigt är det av 
yttersta vikt att skogen får behålla sin nuvarande storlek, 
det är en skog och inte en park! Krymper den (ytterligare) 
kommer skogskänslan gå förlorad för all framtid. Som plats 
för pedagogisk verksamhet är den alldeles strålande för våra 
stadsbarn som den är nu. 

• Många platser svåra att nå pga brant och snårigt.
• Skogen ger framförallt det lugn och ro storstadsmänniskan är i 

så starkt behov av idag. 
• Jag vill ha mer orörd natur.
• Ingenting annat än vad det är - en orörd plats för rekreation 
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och frisk luft. Natur! 
• Årstaskogen är just, en skog. Den är vacker, lättillgänglig  och 

omväxlande .  Den ska behållas i nuvarande skick
• Broar!
• Låt skogen vara skog. Man behöver inte BYGGA eller 

PLANERA skog. Det finns gott om områden i Årsta och på 
Södermalm som kan utvecklas för folkliv, bostäder och annat. 

• Det är bra som det är! Lite fler bänkar kanske och ev göra det 
lite mer lättillgängligt för de som har begränsad rörlighet. 

• Jag vill ha Årstaskogen som den är idag. En lunga. Man kan 
göra så mkt redan; motion, lek med barn, naturupplevelse.

• Kanske bygga ut utegymmet, annars ska den va som den är...
• Allt finns redan. Saknar inget.
• Det viktiga finns redan, gym, parker, utsikt, badplatser  m.m. 
• Jag tycker skogen fyller människors behov på ett bra sätt som 

den gör idag. Det behövs inte en massa ”saker” där för att 
uppleva skogen. 

• Jag vill bara att ni ska låta skogen vara i fred!
• Min stora förhoppning är att Årstaskogen bevaras som den är 

och blir ett Naturreservat för alla!
• Tycker det är bra som den är
• Vill att klotter på bänkarna tas bort!
• Fler badbryggor, kanske? Annars är skogen så fin som den är, 

relativt orörd. 
• Absolut inte bostäder. Då måste ju träd fällas mm. Och lugnet 

försvinner
• Skogen är perfekt som den är, det är just en nära staden 

naturupplevelse som absolut inte behöver modifieras på något 
sätt.

• Konstiga frågor, jag vill ha en orörd skogen som den är nu. 
• Allt som behövs i skogen finns redan. Det är en skog. Den är 

perfekt.
• En levande stadsdel
• Fyll i hela Årstaskogen med bostäder, det är nästan 

kriminellt att slösa bort ett såpass bra läge för bostäder likt 
Liljeholmskajen och sjöstaden med ett ”naturreservat”.

• Att den får vara orörd.
• Mer papperskorgar och skyltar om att man inte får skräpa ned.
• Bostäder, hus i kvarter som vågar sträcka sig uppåt över SöS 

toppar, sammanhängande stråk (dvs raka gator), broar till 
Söder.

• Mer informationsskyktar om skogen och dess innvånare för 
många har inte den kunskapen i storstäder.  Många vet inte ens 
arternas förekomst och deras del av  ekosystemet. 

• Stadsnära, lämpar sig utmärkt för bebyggelse.
• Stad! Att göra naturreservat här är nästan ett oförlåtligt felsteg, 

att inte använda den mest attraktiva marken till bostäder 
kommer att dömas hårt av senare generationer.

• Skogen är bra på att vara just skog därför ska den få vara just 
skog. Man kan amvända den så som den är till alla möjliga 
aktiviteter. Behöver inte göras om eller göras till. LÅT 
SKOGEN VARA!

• Det som inte skadar allt för mycket är ljussättning av fler 
gångvägar, det skapar trygghet och gör att det känns bättre att 
nyttja skogen även under höst och vinter, Arrangerade plaster 
och parker som man tidigare sätt är också bra. MEN de måste 
vara i harmoni med skogen och inte sticka ut allt för mycket 
för då förstör man det fina.

• Jag tycker den är perfekt som den är, men i samband med att 
man gör hela skogen till naturreservat så skulle man kunna 
skapa platser med information om natur och djurliv.

• tät blandstad med södermalm som förebild. små kvarter och 
härligt vägnät. härlig kajpromenad med badbrygga och kreativ 
lekpark från liljeholmen till hammarbysjöstad.

• Den är perfekt som den är
• Kaféer känns viktigast så att man får ställen att mellanlanda på 

och kan variera lugn och ro med folkliv.
• Stad i kvartersstruktur! Tätt och gärna högt
• Är redan så nöjd med skogen som den är! Den behöver inte 

utvecklas alls och framförallt så vill jag INTE att det ska 
byggas i skogen. Tycker att det vore en oerhörd förlust  av en 
av astockhilms lungor sim används inte bara av oss Årstabor 
utan också av många andra. Bygg hellre vid de ruffiga 
området vid partihallarna! 

• Vi urbana storstads bor med ökad ohälsa behöver en skog inte 
fler restauranger och aktiviteter

• Bostadskvarter med kontor och lokaler med raka gator som 
gör det lätt att hitta, parker (planerade) och torg med fina vyer 

ut mot staden och stråk från Liljeholmen till Johanneshov
• Detta är en skog, den har allt en skog kan erbjuda, stress  och 

betong finns på andra ställen, rör inte skogen.
• Jag tycker jag finner det jag vill ha där nu.
• Årstaskogen som den ÄR JUST NU är det jag vill ha. låt skog 

vara skog, den behöver inte så mycket, den sköter sig själv. 
årstaskogen är ingen park som byggs av människor, en skog 
växer av naturen. kännetecken av vår skog i årsta är att den 
kan utvecklas genom mänskliga tillbyggen. skog är perfekt 
eftersom den växer utan något mänskligt bidrag! behåll den 
som den är!

• Lugn och ro genom att behålla de övre delarna av skogen 
som är viktiga för rekreation och skogskänslan. Nedre 
strandpromenaden ör bra för motion (är som en motorväg av 
folk kvällar och helger) men i de övre delarna med mindre 
stigar finns lugnet i skogen. 

• Bra som det är! Det är en skog. Varför ställer ni inte 
frågan: skulle du vilja att skogen minskades  till ytan av 
ca 12 fotbollsplaner? Det är så uppenbart att ni kuppar 
igenom besluten genom vilseledande information och 
ickedemokratiska metoder,

• Jag vill bevara skogen som den är. Den är idag en tillgänglig 
och trygg skog, som gör gott för själ och hjärta att vistas i.

• Generellt sätt vilja att skogen och vattnet ska vara mer 
tillgängligt. Nu mkt svårt att komma mer till vattnet och svårt 
att se ordentligs vyer. 

• Jag vill gärna att skogen förblir orörd för att bevara det djur-
och växtliv som finns idag. Skogens lugn och lärande behövs 
för både barn och vuxna i dagens stressade samhälle.

• Låt skogen vara bara!  When the Last Tree Is Cut Down, the 
Last Fish Eaten, and the Last Stream Poisoned, You Will 
Realize That You Cannot Eat Money ” 

• Skogen behöver inte förbättras, den är bra. Med 
naturupplevelser menar jag att det går att beskriva den 
mångfald som redan finns, sätta upp skyltar som berättar om 
artrikedomar och kulturlämningar. Med lugn och ro menar 
jag att se till att den inte exploateras så att djuren som lever 
i skogen kan fortsätta leva där. Sätt upp fågelholkar, bihotell 
och annat som främjar mångfalden.
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• Ett naturrum vid trollekplatsen för att skapa större förståelse 
för skogen och dess betydelse

• Jag skulle vilja den precis som den är verkligen, att ha 
den skogen med allt vad det innebär är fantastiskt för hela 
familjen. 

• Årstaskogen behöver inte förbättras, den är utmärkt som 
den är! En skog är en skog, Stockholm är unikt som har en 
så fantastisk plats så centralt. Nagga inte skogen i kanterna! 
Årstaskogen behöver inte ”förbättras”. Låt den vara!

• scouterna
• låt den vara
• Bättre villkor för djur, arbeta mer för falkarna, mer aktiv 

djurvård och mer undervisning om biotoper och växtlighet, 
mer aktiv naturvård med tanke på insekter, låt träd ligga etc.

• Ett mindre strandcafé vore trevligt, kanske kombinerat med 
badbrygga. En väl tilltagen hundrastgård som är lätt att nå från 
gångvägen, gärna kuperad terräng.

• Årsta skogen är fin som den är, men något bättre underhållna 
gångvägar skulle inte skada med tanke på att vägen längs 
vattnet är ett cykel stråk.

• Jag vill INTE ha bostäder. Varför kan ni inte bara 
lämna området som det är. Årstabroarna blev lovade ett 
naturreservat. 

• Bra och fint som det är, jag behöver inget annat.
• En skog kan man inte förbättra.
• Bygg inte sönder skogen med massa lekparker. Låt naturen få 

vara! Nu räcker det med troll, motionsspår och gym!
• Älskar att Årstaskogen är så genuin. Tycke skkogen är bra 

som den är!
• Finns så mycket outnyttjad yta som skulle kunna användas till 

mer folkliv utan att göra avkall på skogen! T ex kajer där båtar 
med caféer och krogar kan finnas

• Det behöver inte göras något mer i Årstaskogen.  Den är bra 
som den är. Bygg bostäder i årsta partihallarna istället.  Som 
bara är ett slumområde nu.

• Redan skrivit tidigare men mer verksamheter i området skulle 
göra det till ett bättre område. Förutom kanotklubb och café 
är skatepark och bmx park bra förbättringar som kan göra det 
roligare att vara där. Alternativt mtb spår genom skogen att 

cykla i. Detta utöver att bygga högt och tätt där det är utsatt 
för bostäder. Mer bostäder behövs verkligen. Hellre att kunna 
bo än att ha kvar en rätt standard skog för att vara Stockholm. 
Det enda speciella är att den är nära stan och därför har extra 
mycket besökare. 

• Jag vill att skogen ska få vara mesta möjliga SKOG. Skogen 
är vilsam och läkande, uppiggande att vistas i. Stadsbor 
behöver lite rufsig skogsyta . Allt behöver inte vara som i en 
park med bänkar gymredskap, belysning...Barnen kan behöva 
lite vilt att leka i. Jag har promenerat och sprungit mkt. här. 
Jag har vandrat med min dotter när hon var liten.  Jag är 
tacksam för kolonistugornas läge och att jag får njuta av alla 
växterna där.

• Skogen är bäst som den är utan bearbetning.
• Låt skogen vara skog och precis så naturlig som nu
• Det är bra som det är. Men stadens driftenhet får gärna lämna 

bilen och plocka skräp en bit utanför parkvägarna. 
• Förstå att vitsen med skogen är att det är en skog. Där ska 

det inte finnas några butiker. Butiker finns i köpcentrum och 
gallerior.

• Tycker skogen är perfekt som den är!
• Jag vill att skogen ska få fortsätta vara skog, precis som den 

är, och med ett skydd för ett till hundra procent naturreservat. 
Att bygga här är att förstöra för all framtid, att ta bort träd 
och liv i och bland träden är att skövla. Den förbättring man 
kan göra i området är att fylla på med ett par små solbryggor 
till alternativt förlänga de två som finns. Att sköta skogen så 
som en riktig skog ska skötas. Hålla hela skogen och området 
bilfritt. Låta bli att asfaltera  och skapa onaturliga vistelseytor 
där det redan finns naturliga och tillgängliga platser (som 
Trollparken för att bara nämna en plats som fyller sin funktion 
och är så tillgänglig och trygg som den kan vara).

• Bevara skogen i sin helhet!
• Bara få en någorlunda riktig skog nära är en lisa för själen! Vi 

har bott 17 år i Årsta och valde Årsta istället för Södermalm 
för grönskan här. Skogen används ju enormt mycket idag 
jämfört med när det bara bodde pensionärer i Årsta och 
Liljeholmskajen inte fanns än.

• Helt enkelt vara varsamma med skogen och allt den ger 

för oss Stockholmare och djuren som bor där. Vi kan inte 
låta kortsiktiga ekonomiska intressen styra över beslut som 
påverkar oss alla för all framtid.

• Området kring årstaliden/scenen bör utvecklas för att bli en 
social nod för boende samt andra stockholmare. Naturen 
bör hållas intakt till stor utsträckning och besparas från 
bebyggelse. Här finns möjligheter att tillgängligöra skogen 
och naturen för många som inte kräver bostäder.

• Skidspår o badstrand
• Skogen har ett eget liv, där vi människor inte utveckla något.
• Låt bara skogen får vara skog. Upplevelsefält och parker finns 

på andra håll.  
• Det handlar ju om ett skogsområde-ställer mig frågande till 

övriga svarsalternativ!! A göra skogen ”bättre” är att vårda 
och skydda det det vilda -era alternativ hör ej hemma i ett 
naturreservat!

• Jag vill ha mer av det jag redan kan njuta av nämligen riktig 
skog

• Tycker skogen är bra som den är!
• Låt den bara va - vi har många parker men väldigt lite orörd 

skog i Stockholm. 
• Inte massa aktiviteter bara en riktig skog 
• Belysningen på vissa platser/sträckor
• Låt det vara orörd skog det är bästa naturupplevelse !!! 

Möjligen en hundrastgård. Preparerat längdskidspår på vintern 
vore kul!

• Orörd skog och riktig natur för det finns ingen annnan stans så 
nära city

• Som en pedagog sätter jag stort värde på den naturliga 
lärande miljön som finns idag i just Årsta skogen. Denna skog 
uppfyller mångas behov, stora och små . Friska och de som 
vill bli friska. Energiska och de som hittar energin i skogen

• Tycker i huvudsak skogen är bra som den är. Bra med gym 
och lekparker. Men en skog ska ju få kännas ”orörd” också. 
Allt behöver inte läggas tillrätta  för oss människor. Det är 
djurens och växternas skog också.

• Den är bra som den är.
• Se tidigare svar. Skogen skall fortfarande vara skog men med 

inslag av ovanstående, gör inte detta till en marknadsplats för 
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ekonomiska proffit,utaan en bra plats att bara vara.
• Gärna informationstavlor om vanligt förekommande djur- och 

växtliv. Informationstavlorna får dock inte inverka- eller störa 
den miljö som finns idag.

• Inte bebyggelse
• Vill inte ha något annat än naturen Som den är
• Skogen är perfekt som den är - orörd.
• Behålla skogen så naturlig som möjligt. Man har redan byggt 

bort stora delar av Årsta skogen. 
• Skogen som den är..dvs SKOG
• Absolut ingen mer exploatering
• Bevarad befintlig skog.
• Det upplevs delvis som en riktig skog, vilken är en unik 

egenskap som endast kan bevaras genom att låta ytor med 
stort avstånd till randen av skogen vara orörda i sin helhet 

• Förstår att det kan verka skrämmande, men en skog är 
faktiskt bra på att vara just skog. Det är det som är charmen 
och tjusningen. Om våra barn aldrig får uppleva en orörd 
natur kommer de snart tro att Kungsträdgården är en 
naturupplevelse.

• Fixa avloppslukten
• Det kanske inte är möjligt, pga topografin, men jag tänker 

typ sol en slags beach walk, typ hornsbergs strand, med 
restauranger/caféer, sol/bad och liv/folk

• Låt skogen fortsätta vara skog och inte bli en iordningställd, 
planerad park. En skog ska inte ha restauranger, butiker, 
bostader, sportaktivteter osv. En skog ska lämnas ifred! Det 
som däremot verkligen behövs är en modern hundrastgård! 
Som det är nu utnyttjas skogen av väldigt många hundägare 
- och med tusentals nya bostäder runt knutarna, lär hundarna 
också snart bli många fler. I skogen kan vi promenera, men 
hundarna har ingenstans att leka fritt. Det är allvarligt! Det 
behövs en stor modern hundrastgård. Tillräckligt stor för att 
glada hundar ska kunna röra sig, springa, men också delad 
mitt itu så att små hundar och stora hundar skils åt. Den på 
Årstafältet är fin - men småhundarna kan inte utnyttja den för 
risken av skador.

• Inga nybyggen.
• Inget. Blandningen som är idag är perfekt. Lite motion, lite 

lugna platser och så lite lek för barnen. Och även djuren får 
plats. 

• Lugnet som skogen ger är det viktigaste
• Gärna fler mötesplatser: kanske en grillplats? Årsta saknar 

en parklek, tänk om man kunde bygga en parklek med 
naturinriktning i Årstaskogen för att tillgängliggöra naturen 
för flera? De stora gräsparkerna Årstaliden och Strängsparken 
är väldigt fina. Fler liknande platser behövs i de östra delarna 
av skogen. Sådana plana gräsytor är toppen för picknick, 
spontanidrott och lek. I kombination med t.ex utegym, parklek 
eller föreningslokal skulle det kunna bli en jättebra mötesplats 
för många Årstabor

• Återigen - jag vill bevara skogen precis som den är! Och som 
sagt - denna enkät är utformad utifrån en syn på årstaskogen 
som en plats som ska göras om. En korrekt utformad enkät bör 
inte vara styrande på detta sätt. Frågan är alltså felställd, bör 
istället lyda: vill du ändra på något och i såna fall vad? 

• Använd skogen som den är. Utnyttja nature som finns 
tillgänglig.

• Bevara så mycket som möjligt av skogen, bevara samtliga 
koloniområden. Bygg höga bostäder på få platser för att våra 
barn ska hämta någonstans att flytta till även i framtiden. 
Framför allt bygg högt på Årstafältet där de inte är skog. 
Badmöjligheter vid flera platser längs med Årstaviken. Saknar 
även möjlighet att fika i den fina miljön utsikten, däremot skall 
detta göras med försiktighet, kanske genom förenings eller 
någon ideel verksamhet eller drivet med arbetsträning med 
arbetsterapeut

• Spara skogen och gångvägen som det är!! Öppna ett cafe i 
Dianelund.

• Ju mer som bebyggs desto mer lättillgängligt blir det som inte 
bebyggs. Så bygg tät stad med bostäder & lokaler. Gärna en 
lekplats + badplats + servering vid vattnet. 

• Skogen erbjuder redan idag så stora möjligheter så det 
behöver inte utvecklas något nytt. Skogen behöver bevaras 
som den är - inte bebyggas. Stigarna i skogen berättar om hur 
den används och på de öppna platser som finns är det inte 
skogen i sig som begränsar

• För rening av luft och vatten. Träd/ skog i den areal som 

finns idag i Årstaskogen behövs för goda miljöeffekter. Se 
naturskyddföreningens uttalande angående Årstaskogen. 

• Jag vill inte ha en massa aktiviteter i skogen. 
•  Skogen är stadens lungor och jätteviktig för luften vi andas. 

Man måste bevara skkogen och man får absolut INTE skövla 
bort den.

• Tryggare med fler lampor på vintern. Inga fler byggnader då 
det förstör skogen. Någon till brygga för bad. 

• Det är redan nu mycket bra som det är. Det finns platser 
för sol och bad. Roliga platser för barnen. Roliga platser 
för promenader. Stigar för oss som gillar att ta oss runt i 
naturen och det FINNS asfalterade breda gångar för de som 
har svårare att gå. Skulle säga att Årstaskogen är en mycket 
tillgänglig SKOG. 

• Tycker att skogen är utomordentligt bra som den nu är. 
Möjligen fler papperskorgar

• Jag vill att skogen skall vara så orörd som möjligt så mina 
barn kan uppleva lek i riktig skog. Inga lekplatser behövs, det 
hittar vi på andra ställen.

• Det kommer att behövas mer ställen för sopor. Det börjar bli 
skräpigt.

• En skidslinga uppe på bergshöjden bakom årstaviken vore 
utmärkt 

• Jag kan inte se på vilket sätt den ska ändras. Det är fantastiskt 
med en naturlig natur runt hörnet. Mer natur och plats för djur. 

• Låt skogen sköta sig själv, blir finast så!
• Det jag älskar med Årstaskogen är det orörda. Det finns så 

få ställen för oss i och nära stan att ta en skogspromenad, på 
mark som människan inte har ”förfinat

• Årstaskogen är unik. Där finns djur som strövar fritt och 
behöver utrymmet som är idag.  Respektera dessa.  Hur kan 
människan sätta sig över dessa och tränga ut dessa?

• Framför allt att låta den vara som det är. vi alla sorter miljö 
runt årsta och Hammarby. vi har massor med bostäder som är 
så dyra som ingen har råd att köpa eller hyra. en stad behöver 
en grönska som Årsta skogen att kunna uppleva naturne som 
den är. det ger återhämtning och perspektiv. även om man 
inte får hyra in men så många människor barn äldre yngre 
gå in utan något krav springer går och ta in på blad, utsikter 
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och koloni stugor. summan av allt den här är lika viktig än 
några företag sälja hus till bara några. Man förstör att det finns 
bostads brist och vill inte vara så orealistiskt. Men det finns 
massor runt söder som inte har den  

• Det vore fint med ett litet kofe, men det viktigaste är skogen i 
sig och att den är såpass stor att man kan vara lite för sig själv 
och upptäcka naturen och fåglar och djur. Viktigt att det finns 
små stigar och inte bara motionsspår/vägar.

• Inget, låt skogen vara som den är!
• Låt skogen vara som den är bara
• Lättåtkomlig skog som är så orörd som möjligt.  Givetvis så 

”sliter” det på mark och natur men många besökare, så stort 
område som möjligt är bra. 

• Bra som det är.
• Dra skidspår i skogsområdena. Ge utrymme för konstverk. 

Det blir ofta trångt på befintliga badbryggor.
• Asfaltera gångvägen så att den blir tillgänglig för 

rullstolsburna och rullatorer och håll den ordentligt sandad och 
plogad samt väl dränerad för vårfloden och regn. 

• Bättre skötta parkområden där dessa gränsar till skogen.
• Jag älskar skogen som den skog den är. Gör hela skogen till ett 

naturreservat för alla!
• Jag är nöjd med hur det är nu. Nöjd med gymmen samt att det 

finns utrymme att ta alternativa stigar
• Löparspår med utmärkta slingor i kombination med de utegym 

som redan finns. Bygga äventyrsbana för barn i skogen.
• Vill egentligen inte ha ut mer av årsta skogen tycker det är bra 

skog som det är. 
• Älskar skogen som den är. Är född på landet och behöver 

skogen för att må bra. Vill definitivt inte ha en park, . Kom i 
kontakt med Årsta skogen på 80 talet då jag arbetade socialt 
med barn. På den tiden mötte vi inte så mycket folk i skogen, 
numera är det många  besökare i skogen. 

• Jag ser skogen perfekt precis som den är
• Jag är överlag mycket nöjd med skogen och de möjligheter 

som finns för naturupplevelse, motion mm!
• Möjlighet att hyra kanot i området.
• Att den ska bevaras i nuvarande form. Otroligt viktigt att vi 

får ha kvar en skog som renar luften för hela Stockholm och 

är en plats som folk kan bara vara. Beslutsfattare som inte 
förstår detta ska inte sitta på sina platser. Lär av andra länder 
som mer och mer förstår vikten av att bevara gröna områden. 
Det behövs bostäder men det finns otroligt många platser i 
Stockholm att bygga på.  

• Det är bra som det är! träning, badplats och natur, allt finns 
redan! 

• Längdåkning bana
• Det bör inte byggas mer på de plana ytorna i närheten av  

befintlig bebyggelse eftersom at det blir svårare för äldre och 
rörelsehindrade att få en skogsupplevelse.

• Rädda skogen från skövling
• Årstaskogen är bra som den är. Det behövs inte mer 

bebyggelse. Risken är att när det är färdigbyggt så har 
Stockholm vuxit med ytterligare 200K och nått kommunpucko 
river upp tidigare beslut och det byggs ännu fler bostäder i 
ÅS tills det inte finns någon skog kvar. Bygg ute i spenaten 
istället, och se till så det finns bussar, tåg, tunnelbana och 
vägar som fungerar.

• AMan bör absolut inte bygga bostäder i skogsområdet
• Minsta möjliga inverkan på skog och natur men fler gatlyktor 

så det känns tryggt på kvällar när det är mörkt.
• Göra något åt bosättningarna som är i skogen varje vår, 

Sommar. De gör att det känns ofräscht och barnen blir 
skrämda av de som bor i skogen.

• Tycker att det är bra som det är i dag.
• Jag tycker att man ska bygga bostäder i skogen och och i 

samband med det göra en fin park  i området.
• Helst inget. Lite gallring och att man ser om befintliga vägar/

stigar lite. Invid Årsta gård luktar det avlopp, har alltid gjort, 
vore fint att slippa. 

• Det behövs, både för naturens och för miljöns skull att det 
får finnas orörda områden av skog. Hur ska människor, barn 
och vuxna kunna få uppleva skog om allt ska kapas ner för 
bostäder. 

• Kanske någon av båtklubbarna vill starta café som på andra 
sidan årstaviken.

• Jag är rädd att ni tolkar fel om jag bara trycker i mer punkter. 
Skolorna vet säkert om de vill ha mer pedagogisk verksamhet, 

fråga dem o förskolorna. 
• Viktigast är att bostäder byggs!
• En oas 
• Parken är överlag bra din den är.
• Ni ska förbättra, ni bör bevara. Äckligt hyckleri av det röd-

grön-rosa styret i Stockholm
• Badplats
• Utsiktsplatser med möjlighet till picknick och grill
• Låt skogen vara som den är!
• Det mesta av detta finns idag och behöver inte utvecklas. 

Låt skogen få vara naturlig men se till att det finns upplysta 
gångvägar och frikostigt med papperskorgar. Det är viktigt 
med naturliga miljöer för barn där det finns möjlighet att 
upptäcka naturen.

• Hundrastgård för när hundar inte kan vara lösa under vår och 
sommar. annars är det fint som det är!!!

• Precis som det är !!
• gärna riktiga badbryggor ej solbryggor
• Inget. Skogen är perfekt som den är. Snälla, bygg inte i 

Årstaskogen.
• SKogen är fulländad som den är, behöver inte förändras. 

Absolut inte bostäder.
• Årstaskogen är bra som den är. Håll bara efter soptömning så 

är det en fantastisk plats att vistas i. 
• Genom att bevara skogens naturliga ytor som dem är och inte 

riva skogen och bygga fler bostäder. Genom att ha stora flanka 
naturområden som dem är kan både gamla ta sig lättare dit, 
fler pedagogiska verksamheter drivas och samtidigt privata 
personer få andrum och slukas in av naturen.  Skogen har alla 
dessa platser redan, men inte tillräckligt för att kunna bygga 
annat där. 

• Den är bra som den är, ju mer orörd dessto bättre.
• Viktig med riktig naturskog som inte är för trång för då tappas 

känslan av sammanhang som är erhört viktig för människor!
• Gärna en lekplats i närheten av utegym. Kul för barn och 

vuxna och kan bidra till integration där personer som inte 
tränar kan komma i kontakt med utegym.

• Den är bra som den är!
• Skog och natur
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• Inget. Jag saknar inget i skogen mer än möjligen vattenkranar 
längs med spåret. 

• Jag tycker det är bra precis som det är idag.
• tycker skogen är bra som den är och vill helst att den får 

vara så ostörd som möjligt för att bevara det unika djurlivet.  
Ostörd i meningen att inte exploateras eller göras om till 
’park’, men att den självklart ska nyttjas av människor som 
vill vistas i skogen, träna, njuta naturen, kanske bada, skola/
förskola etc

• Årstaskogen är precis så bra som den är och har varit. Jag vill 
inte ändra på någonting.

• Gillar att ’urskogen’ fått bevaras, en viktig grön lunga så nära 
innerstaden som går att komma

• Det är perfekt som det är. 
• Återigen - en ledande enkätmetodologiskt inkorrekt fråga. 

Vem står bakom denna enkät? Detta förutsätter att man vill 
ha något mer av skogen - jag vill ha kvar så mycket skog som 
möjligt.

• Elljusspår för längdskidåkning
• Lämnas orörd
• naturreservat är bra. Öka möjligheten att parkera där så att 

folk kan vistas där och klättra. Jmfr ex söderåsen i Skåne. Det 
blir inte mkt kvar till naturreservat om man ska bebygga på 
denna lilla yta. Caféer o skit finns det gott om på andra sidan 
vattnet samt vid JMs exploaterade kaj vid marievik.

• Ska vara tillgängligt utan att behöva klättra i berg.
• Vill ha kvar vår skog som en skog inte som ett bostadsområde
• Den är fin som den är 
• På vissa ställen kan en allmän uppfräschning av skogen i form 

av skräpplockning och röjning av döda/halvdöda träd.
• Låt den vara kvar som den är!
• Tycker man kan bygga mer i denna del av stockholm
• Idé: Låt de flacka, tillgängliga områdena vara och 

bygg i branten nedanför Värmdö Gymnasium. Nära 
kommunikationer, service och gångavstånd till Södermalm.

• Bevara skogen som den är. 
• Orörd skog
• Jag tycker att Årstaviken är en unik plats med otroligt höga 

naturvärlden så pass nära stan. Min och många andras åsikt är 

att skogen bör bevaras som den är till så stor del som möjligt. 
Det byggs och exploateras otroligt mycket i Årsta just nu och 
skogen är en uppskattad plats av många där man kan få andas 
samla kraft.

• Gör Årstaskogen till ett turistmål. Det gör Stockholm unikt 
med skog så centralt och lättillgänglig med pendeln eller 
tvärbanan. Skrev lång om detta på förra sidan. 

• Utöka utegymmen som är en fantastisk tillgång till fri träning
• Bevarad skog, möjligen någon badbrygga 
• Få vara just skog, inte park.
• Precis efter bron över Johanneshovsvägen från Gullmarsplan 

till Årsta (vid Gullmarsvägen) finns en höjd med en spännande 
ruin. Vi har varit här några gånger med barnen som tyckte att 
det var väldigt roligt med ruinen och skogen runt omkring. 
Den fina utsikten är även den trevlig. Tyvärr är det väldigt 
skräpigt kring ruinen och nu undviker vi tyvärr att gå dit. 
Det vore toppen om platsen kunde göras mer tillgänlig för 
upptäckande och picknick.

• gör iordning elljusspår och motionsspår, förbjud hundar som 
skitar ner och går lösa ofta, blev angripen av en hund igår 
av en kärring, se till göra allt toll en naturskyddad plats med 
motionsspår, ta bortzigenarlägrena som bajsar ner överallt, 
kommer polisanmäla er om det byggs det minsta och om 
´zigenarlägrena inte tas bort inom 24 h./skattebetalare

• Bevara den som den är, svårare än så är det inte. 
• Behövs inget mer. Det finns på övriga områden runt vattnet
• Låt skogen vara som den är. Fler sol och badbryggor bör 

byggas. Platser för barn som kan förstärka naturupplevelsen.
• I min utopiska version av årsta skogen så är den helt 

exploaterade.  Den får lika gärna vara en enorm park som ett 
handelsområde eller bostäder. Det enda det inte bör vara på 
denna centrala plats är ett vildvuxet snår som idag. 

• tycker skogen är väldigt fin att gå i. Det man borde göra är att 
under sommaren se till att det inte står båtar här o där längs 
vattnet. sedan kanske något ställe där man skulle kunna bada.. 
om man ska göra något med skogen så tycker jag att man 
borde se till att locka dit fler fågelarter.

• Jag vill inte att skogen ska expolateras för mycket. Den ska 
vara en plats för lugn och ro, naturupplevelser och bad. Samt 

motion. 
• Är bra som det är.
• Njuta av skogen och närheten till vatten. Platser för div 

aktiviteter finns andra ställen i Årsta, T.ex  pulkabackar, fik 
, scen (Årstaliden). Leta hellre  upp ev grodor,  ödlor, fåglar, 
växter som man kan hitta i ett naturreservat. Titta hur man 
gjort i Judarnskogen i Bromma med  upplysningstavlor om 
både växter, djur och geologi. Rastplatser läns stranden för 
korvgrillning.

• Skogen behöver inte förbättras! En skog är en skog. Vad är 
bättre och mer kvalitativ lek för barn än att få gå, klättra, 
krypa i riktig natur.  För stadsbarn slår det alla avancerade 
lekplatser. Man tar med eget fika till en skog av denna storlek, 
caféer finns det gott om i stadsdelarna i närheten.

• Fler papperskorgar, bänkar på ammorlunda ställen med fin 
utsikt. 

• Gärna samma strandliv som på sldersidan, dvs caféer, 
restuaranger,bastu

• Hela idén med en naturreservat är ju att det finns inte mycket 
mer än naturen. ”Less is more”.

• Behövs inte förbättras eftersom skogen är en oas i sig. 
Absolut inga restauranger och hela skogen är en pedagogisk 
verksamhet. Kvar med kolonilotter som är ett kulturarv och 
historia.

• Skydd av hela Årstaskogen.
• Det behöver inte vara mer av något alls. Det är en skog.
• Det är bra som det är. En naturlig plats som redan fyller mitt 

behov.
• Vore bra med lite mer  ljus och sandning vintertid.
• Mer sandning vinterhalvåret samt bättre belysning skulle göra 

området tryggare året runt för alla åldrar och kön.
• Jag vill inte att årstaskogen ska förändras och bli en 

kommersiell plats!! Absolut inte kommersiell! OM ni nu 
utan protester lyckas bygga bostäder, snälla låt det bli 
hyresbostäder! 

• Restaurera ån från Årsta Gård, och öka vattenflödet, så den 
blir mer attraktiv för djurliv. Preparera sandstranden och 
vattnet kring stranden för en badplats.

• Jag vill bevara skogen, bättre att utveckla parken på 
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Årstafältet till en urban stadspark. Invånarna i söderort 
behöver också en lummig skog vid knuten.

• Jag tycker på riktigt den är perfekt som den är. Det är unikt 
med en så ”riktig”skog så nära centrala Stockholm, och tyvärr 
tror jag inte att det går att nagga den lite i kanten och samtidigt 
behålla de unika kvalitéer den bidrar med. Man borde satsa 
på en plan hur den bäst bevaras och underhålls för att tåla det 
högre utnyttjandet som naturligt kommer med flera bostäder 
i andra närliggande områden. Så att många fler får ta del av 
kvalitéerna!

• Det är väldigt bra som det är. Behöver ingen utveckling!
• Perfekt som det är, är man ute efter cafe eller liknande finns 

hela södermalm att tillgå, kan det inte bara få finnas lite natur 
som man kan få njuta av, tillbaka till rötterna kan man kanske 
säga.

• Att skogen ska förbli skog är en utmärkt idé
• Naturguider för allmänhet och skolor, ta fram 

undervisningsmaterial för lärare med information om vilka 
arter och naturvärden som finns. Som lärare i närbelägna 
skolor och förskolor har material för ökad naturkunskap.

• Det är bra som det är
• Med trygga platser menar jag lättillgängliga gångvägar där 

man kan promenera utan att riskera att bli påkörd av en 
cyklist.

• Gillar att man idag kan se rådjur, kaniner och ekorrar i 
området. Nere vid vattnet är det lugnt och tyst

• Trångt att springa ibland
• Vintermarknad vid Årstalidens dansbana
• Kanske inte förbättra men bibehålla.
• Jag vill att Årstaskogen ska bevaras som den är, inga fler 

bostäder.
• INGA NYA BOSTÄDER!!!!!!!
• Jag tycker om Årstaskogen väldigt mycket som den är, det 

är som en liten grön oas nära stan. Det är tråkigt när all natur 
som finns att tillgå blir anlagd istället för naturlig. Skulle 
däremot gärna se ett område där det är OK att ha hundar lösa, 
gärna som på Långholmen där det inte är inhägnat, samt att 
man vid lämpligt väder fixar lite skidspår på stigarna. 

• Vi brukar plocka blåbär och strosa runt i skogen med barnen 

för att de ska komma nära naturen. Att växa upp med det tror 
jag ger barnen en större miljömedvetenhet. För förskolor 
finns det mycket att studera och undersöka att från växter till 
kretslopp. Skogen är en plats där man kan gå på större stigsr 
och motionera och möta folk eller gå på mindre stigar och 
njuta av lugnet och friska luften.

• Gärna sköna sittplatser på överraskande ställen att sola, vila, 
kontemplera etc. på. Fler badbryggor för bad och picnic. 
Skyltar som upplyser om palser historik (vet att de förstörs, 
men ändå. 

• Låt de plana ytorna i skogen vara kvar. Det är svårt att 
utveckla förkastingsbranterna.

• Jag skulle gärna se att barns  verksamheter i skogen guidades 
med hjälp av bildbaserade beskrivningar av hur barn förr 
använde skogen för sina lekar. Dessa skulle finnas på 
lekplatsen med trollskulpturerna. 

• Det är bra som det är. 
• Vill inte ha något mer av något. Det ska vara en skog, det 

är det som är poängen med det hela. Skogen är redan idag 
oerhört liten i förhållande till antal människor som nyttjar den 
och mot bakgrund kring det explosiva byggandet i Årsta i 
övrigt så kommer denna plats vara ännu viktigare än någonsin 
att bevara.

• Årstaskogen bör i sin helhet bevaras och befintliga 
aktivitetsmöjligheter bör förbättras!

• Café vid båtklubb och badplats. Kanske en lekplats nära 
stranden men ändå med anknytning till bebyggelsen.

• Naturupplevelser
• En skog ska vara en SKOG
• Jag vill bevara skogen som just skog och undvika exploatering 

av densamma. Det finns mycket begränsade möjligheter 
att förbättra de redan utmärkta naturupplevelser som finns 
i dagsläget; det viktigaste skulle vara att försöka åtgärda 
de områden som lider av dålig lukt. Det skulle också vara 
utmärkt om det gick att ändra farledens utbredning för att 
möjliggöra bad vid de nya solbryggorna ut i Årstaviken. Den 
för mig överlägset viktigaste åtgärden är dock en ”ickeåtgärd” 
- att bevara den skog som redan finns.

• Jag tycker platsen är väldigt unik. Butiker, folkliv resturanger 

och kaféer går det absolut inte brist på i Stockholm.
• Skogen är kraftigt besökt idag
• Min önskan är att man gör hela området till naturreservat och 

att man  inte utnyttjar området till bebyggelse, utan placerar 
800 -  1000 lägenheter på redan bebyggda platser i området 
utan att förstöra den sammanhängande yta som Årstaskogen 
innebär med både plan mark och mer otillgängliga ytor. Själva 
byggnationsplanen ser ut att ta bort nästan alla plana ytor.   
Förslag: Tex högre hus på/mot Årstafälten öka förtätningen 
av Östbergahöjden mot Årstafältet, då man redan beslutat 
om byggnation i dessa områden. Årsta har redan i dagsläget 
bidragit med fler lägenheter en något annat likvärdigt område i 
Stockholm men om man ändå måste bygga i detta område ser 
jag hellre att man bebygger enligt mitt förslag ovan. 

• Det är redan mycket folk som försöker få ta del av den lilla 
natur vi har. Vissa tider på dygnet är det ”rusningstrafik” i 
skogen. Det är redan en liten natur i förhållande till antal 
människor som bor i Årsta. Och fler hus är redan planerade 
på Årstafältet och det byggs trångt på Årstastråket - var ska 
alla människor få ta del av natur / ta vägen för att få luft, 
om varje gräsplätt bebyggs? Alterntivet är att ta bilen till en 
annan skog - inte direkt miljövänligt. Behåll skogar som vi har 
gångavstånd till!

• toaletter
• Det är så många barnfamiljer i området ,, nånting annat 

förutom massa betong tex nånting med aktiviteter både för 
vuxna och barn.

• Man bör snarare plocka bort ex. cykelbanor. Om man ,måste 
bygga så föreslår jag Hammarbys träningsplan.

• Frisbeegolfbana; bryggrestauranger/kaféer; kommunal 
badplats skyddad från båttrafik; bra cykelvägar

• Det är bra precis som det är.
• BYGG INTE BOSTÄDER!!!
• Spårcentral med utmärkta löpspår. Det kan med fördel vara 

de stigar som nu finns i skogen. De ska ej göras bredare 
eller grusas utan endast mörkas ut med olia längd alternativ. 
Exempel 3, 5, 8 och 10 km.

• Skulle vara trevlig med lite picknickbord på ställen med fin 
utsikt.
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• Sanera botten vid badbryggorna och lilla svärdlångsstranden 
så att bad blir möjligt! 

• Avloppen luktar fett äckligt under sommarhalvåret och en 
rejäl renovering av systemen under marken skulle göra 
mina promenader och jogginrundor genom skogen avsevärt 
angenämare.

• Tycker att själva idén med naturreservat är att man ska få 
uppleva ett stycke natur och inte en anlagd park. Tycker 
att det är bra som det är och att Årstaskogen inte behöver 
”utvecklas”. Håll fingrarna borta i stället. 

• Orört och naturlig miljö är bäst.
• Jag är väldigt nöjd som det är.
• Jag vill inte att skogen ska bli alltför kontrollerad som det 

ofta blir när all återstående mark förvandlas till park. Jag vill 
att skogen ska få vara naturlig, men många bänkar utefter 
gångvägar och på soliga platser med utsikt.

• En skog kan nte vara till för butiker, restauranger etc. Då är 
det ingen skog!!!

• Slogbod och grillplats 
• inget det är bra som det är
• Jag vill att skogen ska få vara kvar i det utformandet som är 

idag
• Inget som inkräktar på naturen. Absolut inga byggnader eller 

kafeer.
• Asfalterade cykelbanor skilda från gångtrafik
• I stort sett bra som det är nu.
• Jag tycker inte den kan bli bättre än den är.J
• Den är fantastisk som den är!
• Grillplatser vore trevligt. Såna som man kan sitta runt elden.
• Låt skogen vara, redan fullt med folk här hela tiden vilket är 

härligt! 
• Fler naturparker för barn även i lite större ålder med tex 

linbana. Pulkabacke. 
• Jag vill att den ej skall förändras utan den skall se ut och vara 

exakt som den är idag.
• Behövs mer bostäder!
• Att skogen bevaras och inte exploateras.
• Låt hela skogen bli en naturreservat. 
• Ev något café med ekologiskt utbud, men inte fler 

restauranger.. 
• Bryggor och sandstränder vid vattnet
• Jag uppskattar Årstaskogen väldigt mycket som den är i 

dag. Belysningen nere vid vattnet var det enda som riktigt 
saknades, men det fick vi ju för några år sedan.

• Det måste vara skog-känslan, växter och fåglar. fågel-hålkar 
och möjlighet för  friluftskänslan..

• Fler bänkar/sittplatser i närheten av vattnet, det behöver vi 
stressiga nutidsmänniskor.

• Ha kvar den gröna lövskogen som ger syre. Sänker stans 
ljudnivån 

• Fler badbryggor då de två som finns är väldigt fulla på 
sommaren. 

• Mer natur!
• Skogen är som jag sagt tidigare bra som den är. Det skall 

fortsätta att var skog och inte tillrättaläggas för mycket. Alla 
människor som bor på Liljeholmskajen behöver någonstans att 
ta vägen. Det är idag redan många som går längs vattnet och 
fler blir det och där har skogen en viktig funktion att fylla när 
det gäller blommor och blad.

• Jag gillar utomhusgymmen där nere vid vattnet. Är som 
tidigare sagt HELT EMOT ATT BYGGA BOSTÄDER i 
skogen MEN jag är för att bygga en vattenkran vid gymmen 
som är perfekt när man blir törstig när man är där och tränar. 

• Hade varit bra med belysning runt hela årstaviken för alla oss 
som motionerar runt viken.

• Bryggor och pirer med gångstråk och servering. Dedikerade 
cykelbanor så att sträckorna även fungerar för transport.

• Mer plats  för djuren och naturen.
• Orörd skog är en bristvara i för övrigt tätbebyggt område
• Bra som det är, men nära Gullmarsplan kunde bostäder 

byggas, men ej så att det stör Dianelunds koloniområde.
• Att låta skogen vara skog och inte en park
• Att det ska fortsätta vara som det är nu
• bryggor för fiske
• Något mindre kafé som smälter in. Lite mer som på andra 

sidan Årstaviken.
• Att ev klotter och skräp snabbt försvinner
• Skidspår, bygga ut utegymmen

• Jag vill gärna ha skogen kvar precis som den är.
• Bättre slyröjning i tillgängliga delar hade underlättat, annars 

funkar det finfint så som det är!
• Vi behöver mest naturupplevelser nära stan, det finns redan 

tillräckligt mycket  butiker och service samt restauranger , 
klubbar mm som  inte ger avkoppling till stadsborna. Bespara  
Årsta från det!

• Bra som det är, men vore trevligt med ett par träffpunkter 
längs joggingstråket vid vattnet. Troor även många söderbor 
skulle gilla det då de jiggar här och säkert gärna ser hem, än 
att sitta på deras sida och titta på oss.

• Rejäl löpslinga med elljus. Caféer vid ett par ställen i 
anslutning till skogen. Fler bryggor för sol och bad 

• Bevara som det är
• Flera promenadvägar längst vattnet
• Jag vill inte förändra något, jag vill behålla den som den är.
• mer natur, inte mindre!
• För min del får det gärna vara så orört som möjligt.
• Den är bra precis som den är nu. En fin fristad som används av 

väldigt många människor.
• Stärk skyddet för reservatet och se till att det får bli en orörd 

grön lunga. Stockholm behöver det.
• i princip alla förslag i krysslistan är sådant jag INTE vill se 

något av. Skogen är bra som den är, i sig själv.
• Bygg bostäder enligt förslag, det behövs. Därefter inget, en 

skog är en skog. Tycker att det är fruktansvärt vad som görs 
i Ärstabergsparken. Har själv två barn, låt de leka i en orörd 
skog. Dessutom måste det kosta extremt mycket pengar. 

• Jag är så fullkomligt nöjd som det är i dagsläget!
• Mindre folk som bor i skogen skulle göra den ännu lugnare
• Jag tycker att skogen är perfekt som den är. Att det är just en 

naturlig skog med djurliv och naturligt uppväxt vegetation - 
inget annat. 

• Låt skogen vara precis som den är. 
• Vill inte ha mer. Det är fantastiskt att ha en orörd plats så nära 

stan. Möjligen att tillse att det går att bada nere vid vattnet
• En rejäl, lug
• Låt skogen vara och bygg på Årstafältet samt fortsätt med 

förtätning istället.
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• Tillfälliga konstinstallationer vore spännande, särskilt på höst/
vinter när det är mörkt (givet att installationerna är upplysta 
eller lyser själva, då)

• Saknar ingenting. Är perfekt som den är.
• Under 35 år har sett hur skogen slits. 100 nya bostäder betyder 

minst 10 nya å hundar på området.Bara det sliter!
• Orörd naturlig skog bara. 
• mer  solplatser, gallra försiktigt!
• Varför skulle man vilja utveckla en skog?
• Vore trevligt om man leder ned mer vatten till bäcken mellan 

båtklubbarna.
• Ingenting behöver förbättras men allting kommer att bli sämre 

om ni bygger dyra bostäder.
• Låt det vara
• Skogen är vacker som den är idag.
• Gärna fler bänkar för vila och utsikt
• Årstaskogen är bra som den är. Lördagar och söndagar blir det 

promenad runt Årstaviken eller i skogen. På vardagarna går 
jag alltid hem igenom i skogen.Jag har bott i Årsta i 7 år och 
skogen är en stod bidragande faktor till att jag vill bo i Årsta. 
Den är unik för Stockholm.

• Fler bänkar så att man kan sitta npyyer och njuta. 
• Naturskola för barn. Mer vandringar med guide olika årstider. 
• Fler bänkar att njuta av naturupplevelsen från!
• Bevara som den är, dock vårda
• tycker annars att skogen är fin som den är!
• För ödsligt - med fler bostäder i anslutning till skogen kanske 

det blir mer liv och rörelse på en för Stockholm mycket 
attraktivt område.

• Mer och bättre papperskorgar, stängda papperskorgar så inte 
skatorna kan komma åt och skräpa ner, mer  skräpplockning, 
stängsel mot vattnet så inte skräp blåser ner i årstaviken = 
mycket viktigt!

• Inget - den är perfekt som den är!!
• Skulle vilja spara hela skogen som den är idag, förutom att 

man bygger en rade med bostäder längs vattnet och varför inte 
på någon pir ut i vattnet. Vilket fantastiskt boende

• Anordnade grillplatser vore toppen! Bättre belysning. 
• Vill helst inte att skogen ändras. Det är än så länge en riktig 

skog och den kan inte byggas till något annat. Tyresta 
nationalpark är ett av de största orörda skogspartierna i 
Sverige utanför fjällvärlden och ligger inom en kort resa från 
Stockholm. Trots detta är få där och få känner till att vi har 
nationalparken där. Dessutom tar det tid att ta sig dit. Livet 
ska inte vara ett projekt. Livet är en resa och som bäst mår 
man när de enkla i livet ges plats. Årstaskogen är närhet till 
naturupplevelser och en chans att mellan arbetspassen komma 
ner i varv.

• Tycker väl egentligen att Årstaskogen är bra som den är. Men 
rusta upp gymmen, anlägg gärna någon mer utkiksplats och 
förbättra så att man även kan simma runt bryggorna. Annars 
allmän lätt gallring och skogsskötsel blandat med orörd natur. 
Det fina med Årstaskogen är ju att den ligger fint och är rätt 
orörd på sina håll. 

• Det borde definitivt byggas ytterligare en bro för gång och 
cykel (ev utryckningsfordon) mellan Södermalm /Eriksdal) 
och Årsta! Detta skulle knyta ihop staden mer och minska 
trycket på Liljeholmen och Gullmarsplan.  Sen tycker jag att 
Årsta som helhet behöver förtätas och att stadsplanen görs till 
kvartersstad där det är möjligt. Genom att bygga stadsmiljö 
med en skarp gräns mot grönområden gör man det lättare för 
väldigt många att komma ut i naturen. Det skulle underlätta 
för familjer med små barn och för handikappade. Idag är det 
jobbigt och långt för många att ta sig ner till det gröna. Den 
glesa stadsdelen gör att kollektivtrafiken blir sporadisk och 
med stora avstånd, så man kommer sällan nära naturen om 
man inte åker bil eller råkar vara en av få som bor nära.

• Vill inte ha förändring. Den är perfekt som den är. Möjligen 
skulle ni kunna ta tag i obehagliga lukter som sprider sig 
i skogen, möjligen pga avloppsutsläpp? Det skulle öka 
naturupplevelsen. 

• Mer naturfokus, röja upp så naturliga stigar, gläntor och 
skogspartier kan nås, barn och vuxna kan prommenera i 
skogen, - olika skogsslingor att följa. Bättre utomhusgym i 
anslutning till lekpark för att kunna träna medans barnen leker. 

• anpassat för djurlivet
• Behövs inget mer Årstaskogen är helt perfekt som den är!
• Trygghet via blandstad istället för central skog

• Tycker skogen ska bevaras som den är.Bygger restauranger 
,butiker så förlorar Årstaskogen sin charm och sitt värde 
som skog.Årstavikens vatten är otjänligt för bad.Hur ser 
berggrunden ut? Finns skyddsrum? Finns rum för vatten 
rening? Vad händer om man bygger på berget? Vet politikerna 
det?

• Sommarcafé eller liknande
• det är bra som det är, man behöver inte ändra på allt!
• Jag vill att skogen ska få vara skog utan exploateras. Man kan 

njuta av den som den är, den kan vara en lekplats utan att man 
bygger sandlådor dylikt. 

• Det mesta finns redan på plats. Att organisera för mycket tar 
bort känslan att man befinner sig i ett skogsområde. Jag vet 
inte vilka krav ni har på ettnaturreservat men det måste vara 
delvis orört

• Det enda som stör mej är alla joggare och racercyklister som 
stör lugnet på ”strandpromenaden”. Men dom måste väl också 
få leva...

• Det som behövs, som inte fins någon annanstans i närområdet, 
är just orörd skog och natur. Låt det vara så!

• Eftersom jag ofta rör mig i området, finns erfarenhet av platser 
där detr sällan finns folk i rörelser. anser jag att området, det 
höga berget mellabn Bränningesväg/Erkenskroken/ Årstaliden 
kan med rätt planering bebyggas utan att inskränka på 
Årstaskogens naturliga miljö

• Bättre vinterunderhåll, fler bryggor för bad, fler sittplatser 
utmed promenadvägar och utsiktsplatser. 

• Älskar skogen som den är, mer elljusspår kanske.
• Bygg era bostäder på befintliga industriområden istället för 

förstöra vår fina skog!!
• Funktionhindrade har oerhört begränsad tillång till bland annat 

de solbryggor som dykt upp de senaste åren. 
• Man hade med fördel kunnat anlägga någon bättre strand nere 

vid vattnet, alternativt ordna till några av klippavsatserna så 
människor kan sitta där och njuta av vattnet och solnedgången.

• Kan tycka att det är tråkigt att många områden tas upp av olika 
båtföreningar som spärrar av tillgängligheten för oss andra 
som också hade velat kunna sitta nära vattnet och naturen. 

• Självklart inget annat än natur! Aktiviteter och dylikt kan man 
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ha i stan eller vid Årsta torg.
• Jag tycker att den ”orörda” naturen är viktig att bevara. Att få 

känna att man är ute i skogen där inget är tillrättalagt fast man 
bara är ett stenkast från bebyggelse är guld värt. Det finns så 
många lekparker, gym och annat ändå. 

• Det är MYCKET bra som det är och jag kan inte komma på 
någonting som kan/bör förbättras

• Det skulle vara fint med någon form av begränsad försäljning 
vid en mötesplats i Årstaskogen (av typen litet café) men den 
stora charmen tycker jag ligger i att det finns platser att ta sig 
som inte är en stig, utan parkbänkar och där man kan slippa gå 
på andra människor om man så vill.

• Jag vill inte ha mer av något i skogen. Jag tycker det är viktigt 
att det får vara just skog och promenad/joggingvägar finns ju 
redan.

• En del av skogen skulle kunna bli en permanent 
mountainbike- och/eller traillöpningsbana. 

• Platser för vilda djur och växter!
• Jag vill ha skogen som den är för rekreation och 

naturupplevelser.
• Längdskidspår är det enda som fattas!! Skulle vara underbart
• Få vatten draget till några ställen för människor/hundar
• Fler barnvagnsvänligt stigar 
• Ett gott underhåll av skogen med professionell röjning och 

arborism
• Vi går runt Årstaviken rsom blivit så fint upprustad både på 

Årstasidan och Tantosidan. MEN det är synd att Stockholms 
Stad och Locum inte tar tag i att få bort alla ”vildförankrade 
båtvrak nedanför Södersjukhuset vid oljebryggan. De 
skämmer hela området!

• De solbryggor som finns är i dagsläget för få och lite 
otillgängliga. Det skulle också vara trevligt med mer möjlighet 
till bad, till exempel med utmärkta platser i vattnet så att de 
som simmar inte riskerar att hamna i farleden. 

• Det fina m årstaskogen är att det inte är en planlagd park vilket 
gör det spännande för barnen att vistas i. Det gör också att den 
erbjuder ett annat lugn än vad en välordnad parkmiljö gör. 

• Absolut inga butiker etc. det skall vara som det är´, naturligt. 
• Lekplatser för barn. Fler utegym med större variation. 

Utsiktstorn. 4H-gård
• Skogen är bra som den är idag.
• Skogen är precis dom den ska!
• Är redan härligt, men ett café hade varit trevligt, som typ 

vintervikens café
• Låt skogen vara. Till och med Manhattan har en vildskog mitt 

i staden
• Vill ha kvar skogen och motionsmöjligheterna, lugnet och den 

fina naturen. INGA BOSTÄDER!!!!!
• Bra upplysning! Som tjej är det alltid extra obehagligt när det 

är mörkt och detta gör att jag undviker platser som är mörka.
• BEVARA SKOGEN. Tycker ni att butiker och service är att 

förbättra skogen? Hur tänkte ni då???
• Ett spårat skidspår vore fantastiskt
• Pulka baken vid marviksvägen lutar i sidled och barnen måste 

parera några träd. 
• Är egentligen nöjd som det är idag. 
• Är i stort nöjd med skogen redan idag,  den behöver inte 

förbättras, men jag uppskattade att det röjdes sly kring  
strandpromenaden nylige

• Skojar ni? Naturupplevelser? Skogen ÄR ju naturupplevelse! 
Butiker och service? Jamen ge er, skulle det förbättra i 
skogen? 

• Gärna orörda delar för att få njuta av lugn och ro. Perfekt 
möjlighet då man bör centralt o sthlm med få möjligheter till 
skog och mark.

• Jag vill inte ändra någonting, skogen är bra som den är
• Låt skogen vara, det klåfingrigt och ointelligent att tro att 

skogen kan förbättras med exempelvis bostäder, butiker och 
service?!!!

• Jag tror att de allra flesta vill bevara lugnet.Möjligtvis göra 
badbryggorna något större.

• Fr allt får det inte bli ett hårdare slitage på marken än vad det 
är idag. Området ,är mycket slitet redan idag.

• Fler bänkar vid vacker natur/utsikt
• De flesta av Årstas förskolor vistas i skogen. I en sköt behöver 

en INTE göra roliga platser för barn, skogen är intressant för 
barnen bara genom att vara skog.

• Mountain bike spår. Gärna flera slingor av varierande 

svårighetsgrad så att både nybörjare (barn, etc) och avancerade 
kan få njutning.

• Den är bra som den är. Bygg inte 8
• Behöver den förbättras? Frågan känns ledande.
• Jag vill inte ha kafeer, restauranger. De två bryggorna mot 

vattnet är ett bra tillskott
• Behålla gröna område, bygger inga mer bostäder. 
• Att skogen bevaras i nuvarande och befintligt skick 
• Fler badplatser om möjligt,
• Öppna upp skogen och gör den mer ljus och parklik
• Roliga platser för barn är den orörda skogen. Lugnet utan 

kommers och biltrafik är det bästa med Årsta skogen.
• Skulle vara trevligt med en badbrygga till längre öster ut.  

Skogen kan vara ganska skräpig ibland, så jag önskar bättre 
system för att hålla naturen ren.

• Det är utmärkt som det är!
• Låt det bara vara, ändra inte på något som är bra,
• Det som är unikt med årstaskog att det är en naturlig Skog 

mitt i Stockholm. Jag tycker att det är väldigt synd att börja 
exploatera skogen och göra det till en ”stats park” liknande. 
Det är en naturlig skog och jag föreslår att den bör vara en 
naturlig skog

• Jag tycker att Årstaskogen är bra som den är. Jag vill bevara 
den natur som finns så att det finns ett tillräckligt stort område 
för rekreation för stadsbor. 

• Låt blir. Skogen är redan unikt. Den behövs stöd av oss 
människor. Den är en levande väsen och eftersom den inte har 
ett röst som hörs, ska jag ansvarar för sitt överlevelse.

• Skogen är väldigt fin som den är. En av de sista oaserna i stan 
där det går att uppleva natur. 

• Låt skogen vara skog. Förstör inte delen av skogen jag berättat 
om!

• Vild skog behövs. Låt större del vara just skog!
• Skogen är bra som den är. Jag vill att man sköter om den som 

man gör med skogar. Nån mer rolig plats för barn kan vara bra 
med tanke på att dagis och skolbarn som gör utflykter dit.

• Den almänna ekologin! 
• Jag anser att skogen skall bevaras i princip som den är om det 

skall bli naturskyddsområde. Försiktig gallring av sly bör dock 
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ske på vissa platser då det är f.d. ängsmark på en del områden. 
• gåttmed mina hundar i 50 åri  Årstaskogen
• Säkerhet, plocka bort dom illegala afrikanerna så blir det 

bättre för alla som faktiskt har rätt att vistas i Årsta!
• Jag vill inte förbättra något alls - låt skogen vara!
• Bredda pulkabacken genom att ta bort sly. Sätt upp 

varningsskyltar på gångbanan  ”varning för korsande 
pulkabacke”

• Mountainbike stigar större utegym
• Värna om det rika djurlivet som finns. Tycker det är för 

mycket lösa hundar som jagar både människor och djur.
• bevara naturen
• mer bänkar att sitta på gärna med bord
• Bebygg hela området
• Bevara skogen som den är! Skogskänslan måste å finnas kvar!
• En så ostörd, grönskande och ”skogig” skog som möjligt. 

Sådana behövs mellan dom bebyggda områdena. Och är en 
del av vad som gör Stockholm unikt.

• Fler badbryggor
• Bevara och förbättra det fina motionsspår som redan finns och 

nyttjas av så många alla tider på dygnet. 
• Med promenadstråk i de södra höglänta delarna av 

Årstaskogen kan en större del av skogen göras tillgänglig för 
motion och naturupplevelser.

• Bättre kommunikationer dit från Midsommarkransen
• Utveckla ljussystemet utmed spår. Ge ut uppdaterade 

kartor på skogen till samtliga skolor i staden. Sätt upp fasta 
orienteringskontroller i skogen som kan brukas av dessa 
skolor och även föreningar. Sätt upp anslag om Allemansrätten 
och uppgifter till den (Tipspromenad finns färdig att sätta 
upp). Sätt upp floror över vad Årstaskogen innehåller för typer 
av växt- och djurliv. Vi har en skog mitt i staden, se till att 
utbilda folk om skog och natur!

• Inga bostäder ger i alla fall naturupplevelser eller lugn och ro
• Dränera parkvägarna så det inte blir is på vintern
• Skönt med plats att kunna hämta kraft i den myllrande staden. 

Tänk på arr inte alla uppskattar myller och folkliv. I min familj 
har vi autism och staden ska finnas till för alla, även de som 
behöver platser med mer lugn och ro och mindre folk. Jag 

tycker att detta tänk borde genomsyra allt planeringsarbete 
för att öka tillgängligheten till staden för en annars utsatt och 
osynlig grupp medborgare.

• Gör hela skogen till naturreservat, så att framtida klåfingriga 
makthavare inte kan komma och förstöra. Stockholm kommer 
alltid att behöva fler bostäder och just av den anledningen är 
det viktigt att behålla de få centrala gröna lungor som finns. 

• Det är bra som det är, ingen förändring tack
• Det är jättebra som det är. Spännande för barn.
• Jag vill inte att skogen skall röras! Gör hela skogen till 

naturreservat, det kommer att ge så mycket mer för alla!
• Årstaskogen behöver bevaras i sin helhet, utan att bebyggas.
• Årstaskogen bör endast bestå av av skog som fina 

naturupplevelser.
• Låta årstaskogen vara som den är
• Bättre belysning för ökad trygghet året runt. Allt annat finns 

ju på andra platser i närheten. Det enda Stockholm saknar är 
grönområden såsom Årstaskogen. Det finns otroligt många 
andra platser som kan bebyggas. Ta Årstafältet t ex. Där får 
ni gärna bebygga hela parken (det blir mysigt om ni behåller 
dammen och ån och bron och bygger nytt runt omkring 
dessa. Det kommer att bli ett superfint område. Just nu är det 
inte så superfint med bullret från de två stora vägarna som 
löper bredvid). Årstafältet använder jag mycket mindre än 
Årstaskogen, trots att jag bor närmre fältet. Fältet är mycket 
mindre värdefullt för mig än Årstaskogen. Jag jobbar hårt 
inom IT och projektledning. Skogen är värdefull för min 
rekreation. Riv Årsta partihallar och flytta industrier utanför 
stan för att göra mer plats åt bostäder. Hur tänker New York 
och London, som ju också är städer som växer? Bebygger 
de sina värdefulla grönområden i de centrala delarna, eller 
väljer de att utvidga utåt och flytta industrier utåt till förmån 
för bostäder? Vidga Stockholm utåt eller bebygg tomma 
gräsplättar och parker som endast används av några få 
personer per vecka. Hur många använder Lindeparken? Jag 
ser nästan aldrig någon där när jag går förbi. De som bor 
runt omkring har ju trädgårdar att vistas i. Jag hoppas att ni 
bebygger Lindeparken, Årstafältet och andra små parker och 
gräsplättar här omkring och låter bli att röra Årstaskogen. 

Detta trots att jag mår dåligt av allt byggbuller här omkring 
där jag bor och skulle dra nytta av att ni bygger längre bort 
från mig. Vilket knasigt påhitt att bebygga Årstaskogen. Gör 
vad ni vill, men bebygg inte Årstaskogen mer. Ps. Jag är röstar 
inte vänster, utan höger, om någon undrade.. Ds.

• Lekplatser finns det många av. Mina barn leker gärna i skogen 
med det som finns. Så lät gärna nedfallna träd och pinnar ligga 
kvar. Sopor och avfall vore däremot bra om det kom bort. Ett 
skidspår på vinter vore ju en dröm, men det måste nog ligga 
separerat från promenad ägarna eftersom så många springer 
och promenerar i området. Det finns många fina branter än 
skulle kunna funka som pulkabackar men ofta ligger vattnet 
eller en väg i slutet av backen. Jag har inget bra förslag på 
plats.

• Årstaskogen är så bra som den är, med sin blandning av ”lätt” 
och ”svår” terräng, sin många stigar. 

• Jag vill att Årstaskogen ska få vara orörd, så som den är nu. 
Det är naturupplevelse för mig. Det finns nu ett rikt djurliv 
och det känns unikt att det finns en bit skog kvar så nära 
stadsbebyggelsen.

• Avveckla ALLA BYGGPLANER, är ett bra förslag
• Något litet platsanpassat trädgårdscafé. Platser att dricka varm 

choklad på på vintern eller kanske ett glas vin på sommaren. 
Ett café som är inkluderande och inte exkluderande. INTE 
Waynes coffee, Starbucks eller annan Galleria-mainstream-
cafekedja. Något mer i stil med Enskede stenugnsbageri.

• Jag vill inte ha så mycket mer av årstaskogen, den är perfekt 
som den är nu. Jag vill inte ha butiker och restauranger, det 
här ska vara en lugn oas.

• Mer info om skyddvärda platser, växt- och djurliv i 
pedagogiskt syfte är bra. 

• Vansinnigt att bygga bostäder!! Tycker ni skulle vårda skogen 
bättre.  Idag en av få lungor i Stockholm. 

• INTE BOSTÄDER. Det är faktiskt ganska logiskt.
• skogen har redan allt jag önskar mig. 
• Mycket bra som det är.
• inga parker!
• Några ordentliga badbryggor skulle verkligen göra skillnad. 

Solbryggorna är mycket välbesökta.
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• Förstår inte frågan? Det är en skog - den är bra som den är!
• Årsta skogen skall bevaras i sin helhet så att stockholmare kan 

ha tillgång till riktig natur. Detta medför hälsa, livskvalitet, 
möjlighet till undervisning, lek m.m.

• Fler badbryggor och gärna något café
• Så nöjd med en naturlig skog. 
• Det är redan så mycket folk där så det är bra som det är 

förutom att det skulle kännas säkrare med mer belysning.
• Bättre belysning kanske även på stigar i skogen och inte 

enbart längs vattnet.
• Med en skog är det så bra att man kan ta den till allt. Det finns 

t.ev ingen bestämd entré till en skog det är det som gör den så 
lättillgänglig.

• Skogen måste bli ett orört naturreservat!
• Varför gömma denna yta med skog när den skulle kunna vara 

en fantastisk plats för en trevlig stadsdel
• Ingenting - skogen är underbar som den är
• En lunga i staden
• En fin badplats likt Tanto vore mysigt, om vattenkvaliteten 

tillåter. Någon liten glasskiosk i närheten. Absolut ingen 
betong!

• Det är tillräckligt bra som det är. Möjligheten att låta hund gå 
lös är mycket viktig.

• En skog skal inte vara tillrättalagd
• Att det är vilt och orört på många ställen i Årstaskogen 

är en styrka.  Det bidrar till  känslan att man befinner sig 
långt från staden. Att ha dpdan närhet till ”urskog” när  man 
bor på  Södermalm är magiskt. Den mörka perioden är det  
läskigt att vara själv  på Årstaskogssidan. Bättre belysning 
och ljuskonstverk längs vägen skulle bidra till att  skapa en 
tryggare miljö . Gärna fler bänkar.

• Låt skogen vara och bygg på Årstafältet eller partihallarna 
istället

• Vill inte att något ändras i skogen då den ger allt detta redan 
idsg.

• Årstaskogen är på många platser bara sly. Svårt att ta sig dit 
eller att nyttja platsen. Ta hand om skogen, vårda, gallra

• Den behöver inte bebyggas utan fungerar redan till 100% 
utifrån ett barnperspektiv 

• Tycker det finns allt jag behöver men en liten mötesplats 
ochven liten fikavagn

• det behövs verkligen ingenting uppe i skogen, det är poängen, 
nere vid stranden kan det möjligen utvecklas tex med fler 
badbryggor, utegym finns redan två stycken vilket är bra o 
verkar räcka 

• Cykelbanor, hobbylokaler, gratis parkering
• Initiativet med en brygga längs årstaviken var fin. Flera 

liknande flytande badplatser vore fint
• Det är bra som det är med naturen. Möjligtvis att man kan 

anlägga en badplats vid vattnet eller göra större solbryggor.
• Längs med vattnet borde kunna göras mer badplatser. Behöver 

inte vara bryggor, men hugga bort lite sky så att man lättare 
kan gå ner och bada. Gärna på vintern ngt skidspår och ngn 
bra pulkabacke

• En förbättring av nedre delen av gångstigen som går snett 
ner mot Årstaviken, mellan Dianelund och Skanskvarns 
koloniområde.

• ingenting, jag vill ha kvar skogen.
• Inget. Bra som det är
• Inglasat cafe på bergsknalle med utsikt, plogad bana på isen 

för skridskor, skidspår
• Jag hoppas ni skämtar när ni talar om butiker och service?! 

I en skog? Jag har länge tyckt att det borde finnas en  
inhängnad plan för hundträning. Det satsas enormt på fotboll, 
bla med den stora fotbollsplanen och hundsport är faktiskt 
också en väldigt stor gren. Ca 100 000 är medlemmar i 
bruksundklubben, många tjejer håller på med hundsport och 
många som är 50+.  Men man måste åka en mil utanför stan 
för att hitta träningsplaner. Ge plats för en i Årstaskogen 
så blir många jättenöjda! Jag skulle placera den i foten av 
fotbollsplanen, som jag inte riktigt kan se var den finns på 
kartan.

• Cykelbanor, hobbylokaler och verkstäder
• Det är en SKOG, låt det vara en skog och förstör inte den 

vackra naturen genom bebyggelse och annat.
• Tycker det är bra som det är. Bygg inget!
• Inget! Jag vill att Årsta skogen ska precis vara som den är 

idag. Rör den inte!!!!

• Årstaskogen är fantastisk som den är och en skog och 
naturreservat kan inte ”förbättras” den är fantastisk som den 
är!

• Inget bör ändras i skogen! Kan den inre få vara som den är!
• Jag vill ha orörd skog mitt i stan där man kan vandra och finna 

lugn
• Årstaskogen måste bevaras som reservat vi har ett stort behov 

av skogen som finns. Tänk på Houston där det bara är cement 
och byggnader där stora regnmängder inte har någonstans att 
ta vägen. 

• Jag vill egentligen inte ha mer av något - poängen med skogen 
är just att den bara är en skog.

• fler sopkorgar
• Att slippa avloppslukt
• Det bästa man kan göra är att bevara Årstaskogen som den är, 

bara underhålla gångvägar och belysning.
• Årstaskogen fungerar utmärkt för alla som den är idag.
• Finns inte så mycket mer som kan göras... en skog är en skog 

och gör sig bäst som just - skog.
• I princip är det bra som det är, men de saker jag bockat i är 

sånt jag tycker ev kan ”putsas” på. Ex: förbättrade utegym, 
rensa sly mm vid xisterande bänkar och ev sätta ut fler bänkar 
där det passar. Belysning kan ses över..

• låt det vara - bra som det är 
• En stad för invånarna. Inte en sovstad! Kanske fik längs 

vattnet i årstaviken. Pendelbåt över till Södermalm skulle 
skapa fler möjligheter också

• Förbättra de befintliga utegymen. Skapa någon mer lekplats 
likt trolllekplatsen. bevara områdets obebyggda lugn.

• Den är perfekt som den är
• Fler badbryggor. Bevara den mångfald av gammelskog, 

ädelträd och djurliv som följer av detta. En plats att komma 
till ro och rensa tankarna efter en hektisk arbetedag/vecka. 

• Gärna fler flottar för bad!
• Jag vill inte ha mer av några aktiviteter.  Vill jag ha aktiviteter 

så finns det överallt i stan Jag vill ha kvar den lugn och ro som 
finns där idag.

• Bra som det är!
• finns inget att utveckla. det är ju en skog, annars så är det 
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ingen skog
• Det är bra som det är nu. Det är fel att exploatera och 

skapa fler stressiga områden. Stockholm behöver oaser där 
medborgare kan hämta kraft och komma undan från stressen 
ett tag.

• Speciella stigar för löpare. Idag går det inte att åka skidor ty 
det är alltid människor som promenerar i spåren. 

• Vi behöver alla en lugn och orörd plats där man kan vila och 
leka (barn).

• Årstaskogen är bra som den är!
• Rensa upp o ta bort allt sly under broarna i sänkan mellan 

Årstafrunshus o gångvägen fr Årstavägen ner till Årstaviken 
Luktar illa av stillastående vatten där. 

• Bevara Årstaskogen såsom den är idag
• Årstaskogen är utmärkt som den är idag. Utomhusgymmen är 

bra. Och bryggorna. Lite fler papperskorgar vore bra. Och att 
man sanerade efter klotter lite oftare.

• Bänkar och papperskorgar som sköts om
• Ev något höghus vid bron,  som på Liljeholmssidan
• En skog förbättras inte genom alla dessa exempel på 

aktiviteter. De som har gjort dessa förslag verkar inte förstå 
vitsen med skogen.  

• Den lilla stranden nedanför Årsta gård skulle kunna renas från 
fågelbajs och bli en fin badsyrand

• Jag vill att det ska fortsätta vara mycket grönt där det finns 
möjligheter att motionera och koppla av från storstadslivet. 
Naturen bidrar till ett inre lugn.

• Det är i stort sett bra som det är.
• En den av marken skulle kunna nyttjas för bostäder MEN inte 

för bostadsrätter som kommer bli så extremt dyra att endast få 
höginkomsttagare kommer kunna köpa dem. Hyresrätter är en 
mycket bättre idé och det Stockholm faktiskt behöver för att 
kunna bemöta bostadsbristen. 

• Att hela årstaskogen blir naturreservat 
• Ingenting. Den är precis vad vi behöver, så som den är nu
• Det vore bra med ett café, men vill inte ska exploateras för 

mycket i skogen
• små sommarcafeer  lite fler bänkar utmed vattnet med utsikt
• Gärna fler uppskyltade strövstigar och motionsspår. 

Skyltar som berättar om naturen man ser och dess värden, 
kulturlämningar från förr. Lärare i skolor och förskolor på 
Söder och i Årsta/Enskede/Hammarby behöver tillgång till en 
variation av ekosystem i sin undervisning. Det finns finns fina 
stigar i skogen men de är inte så tydligt uppskyltade. Gärna 
ett ordentligt motionsspår med mjukt underlag och belysning. 
Årstaskogen är en fantastisk hundpromenad, tyst och lugnt 
och att vila från bullriga gator och ingen trängsel. 

• Vill bara ha kvar skogen som den är så att man kan promenera 
och springa på stigarna hur man vill och ha picknick i den 
orörda skogen. Det är ju det det som är viktigast.

• Egentligen vill jag inte har mer av det jag bockat för ovan, 
utan det är det jag vill ha i Årsta skogen och det tycker jag 
finns idag. 

• Vill bara att den ska vara som den är och inte bebyggas mer. 
Reservat i HELA skogen tack.

• Årstaskogen är bra precis som den är och mycket värdefull 
för boende i Årsta och närliggande områden. Skogen behövs 
och extra viktig att behålla eftersom det byggs nya bostäder på 
många olika ställen i Årsta.  

• Det ska vara ett naturreservat med en naturlig skog. Absolut 
inte en massa aktiviteter, utan ne riktig skog som man kan 
promenera och njuta av. Eventuellt att det kan finnas soffor 
vid vägen nere vid vattnet.

• Så mycket orörd natur som möjligt. 
• Egentligen behövs inte mer av så mkt. Det som behövs är att 

naturupplevelserna inte blir mindre.
• Inga nya byggnader tack!
• Låt skogen vara som den är! Naturen är vackrast!
• Skidspår på snörika vintrar vore super.
• Naturreservat så skogen bevaras, låt skogen vara skog, 

behöver ej vara tillrättalagd, tro på människors egen 
kreativitet! Det finns redan massor av tillrättalagda lekparker 
att tillgå behövs inte mer skapad miljö i Årsta. Bevara skogen 
vild!!

• Bättre underhåll av bänkar och papperskorgar
• Jag tycker den här skogen är fantastisk som den är.
• Cyckelfritt
• Den är bra som den är. Kanske mer underhåll av vägar på 

vintern och belysning.
• Inte mer av något, förutom belysning hela cykelbanan 
• Fler badbryggor vore bra, de befintliga är mycket väl besökta 

vid bra väder.
• Kultur, kanske en slinga med något tema, naturmusik eller 

elektroniskt fågelkvitter som startar när man går i närheten. 
Något oväntata längs slingan skulle göra det intressant för 
barn, skulle också vara ett perfekt sätt att prata med barn om 
att ”nu åker vi till årstaskogen, du kommer ihåg där de spelar 
mozart och där räven bor”. Det skiulle även kunnas finnas 
plakat föreställande djur eller annat som intresserar barn. Tänk 
kultur i ögonhöjd-programmet. 

• Oförändrad och kvar
• Tycker det är bra som det är. Byggs det mer kan man ej löngre 

kalla det för skog.
• Jag gillar Årstaskogen som det är. Mera aktiviteter inom yoga, 

meditation, träning och barn aktiviteter som vinter pul
• Jag tycker det är viktigt att bevara naturens egna kvalitéer, 

såsom vild natur, lugn och ro. Det är viktigt idag och än mer 
i framtiden om man ser till områdets bebyggelse. En badplats 
vore dock bra eftersom  solbryggorna är överfulla vid varmt 
väder. Det är fullt av löpare i skogen på vintern men mer 
vinteraktivitet vore fint för att locka även den som inte är 
löpare. En eller flera föreningar borde få tillstånd att bygga 
flytande eller flyttbara bastus. Foodtrucks eller glass/korvstånd 
kan erbjudas plats vid viken vid Årstagård. Jag är emot all 
bebyggelse i området. Det enda jag skulle kunna tänka mig är 
en skol eller sjukhusbyggnad. Något som kommer alla till del 
och som ger barnen eller de sjuka en fin naturupplevelse.  

• Hundrastgård så vi slipper alla lösa hundar i skogen och 
Liljeholmskajen

• Det är just uteupplevelsen som är fin, caféer och restauranger 
finns i anslutning, men det är fantastiskt fint med bara skogen 
och vattnet i denna del av Årsta. Utbudet av träffpunkter 
kan förbättras och kvalitetshöjas på ställen i anslutning, men 
onödigt att det ska ta plats inne i naturområdet.

• Fler trappor/kopplingar mellan stranpromenad och övre 
nivåer. Fler badbryggor, gärna rymligare, mer funktionella.

• bibehålla nuvarande  omfattning av skogen
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• Jag vill bevara hela skogen obyggd.
• Jag tycker att den lilla skogsremsa som finns idag ska bevaras. 

Om man vill att folk ska få närhet till skogen så sätt ut 
parkbänkar och gör små utkik/rastplatser

• utegym anpassad för barn, stubbar och annat i naturmaterial 
som klätterställningar för barn

• Jag tycker att det är bra som det är. Kanske mer belysning 
bara. Vissa platser är väldigt slitna och det kan kännas synd. 
Många barngrupper kanske använder samma ytor. Enda Tället 
jag kan tänka mig café på är vid båtklubbarna och årstaliden. 

• Tycker att Årstaskogen är fin som den är, älskar att det är mer 
vild natur än park.

• Förfan inte bostäder och butiker! Låt naturen vara natur!
• Den är bra som den är.
• Jag vill att hela Årstaskogen görs till naturreservat.  I 

detta reservat kan man sedan tex bygga ett naturrum med 
pedagogisk verksamhet för barn om djur och natur, miljö mm. 

• Det är perfekt som det är nu, jag saknar ingenting.
• Om skogen försvinner så kommer ALLA barn som går i 

förskola i Årsta inte ha möjligheter att kunna röra sig på 
samma sätt som tidigare. Där ni planerar är bygga är de ytor 
där barn och familjer kan röra sig i skogen. Inga barn eller 
barnfamiljer kan leka i de branter som finns kvar. Ni kommer 
också behöva kompensera för den yta som bebyggs med större 
gårdar och annan skog. Var ska ni plantera den? Var bygger 
ni nya förskolor med gårdar? Hur ska ni kunna få Stockholms 
största grundskola få tillgång till den natur de behöver för att 
följa kursplanen?

• Utsikt: det har vuxit upp en hel del tallar som skymmer 
den ursprungliga utsikten från klipporna på höjden. Borda 
gå att fälla en del för att återställa vyerna. Även skogen 
i övrigt kunde skötas lite bättre, med röjning av sly, 
vindfällen osv. Strandpromenaden borde kunna asfalteras 
i större utsträckning för att göra det mindre lerigt vid 
regnväder.  Lättillgängligt: de planare områdena ovanför den 
otillgängliga förkastningsbranten är de som är tillgängliga för 
skogsaktiviteter och bör inte bebyggas.

• Bostäder, bostäder och bostäder!
• Gärna ett kafé. På Södermalmsidan av viken finns det flera 

men det saknas minst ett på Årstasidan.
• ...att strosa och fundera lite.
• barnvänligare bad
• Årstaskogen är fin just som skog. Bra underhåll så att det inte 

växer igen är bra, annars behövs inget särskilt. Och absolut 
inte mer bebyggelse.

• Liv, rörelse och fullt av människor är det nästan överallt, 
men Årstaskogen är fortfarande en plats där fågelsång hörs 
och man kan passera rådjur på bara tio meter.  Längs med 
hela Södermalmssidan, Hammarby sjöstad och numera 
även Liljeholmskajen pågår folkliv, där finns badplatser, 
caféer och båtplatser. Värdet av Årstaskogen som ett tyst 
och oexploaterat område precis i närheten blir därför särskilt 
värdefullt.  

• Teaterscen för parkteater mm. På berget  mellan 
kollonistuorna och väderkvarnen , göra  fint på skyttevärnet på 
andra utsiktsberget  

• kanske ett skidspår på vintern. badplats
• Upplysta löpspår vore trevligt.
• Ni borde satsa på att göra det lättare att ta sig med till vattnet 

istället för att göra det svårare. 
• det jag vill ha finns redan
• Mer belysning på gångvägar/stigar som leder ner till den stora 

promenadstigen som går längs med vattnet. På vintern finns 
det få ställen att röra sig på pga mörkret 

• Ekologiska kaféer och restauranger. Fokus på att bibehålla 
naturen 

• Fågelholkar
• Bra som det är. 
• På min favoritplats ...ser jag ett cafe/samlingsplats, 

gemensamhetsodlingar. En oas som genomsyrar vänlighet, 
lugn, ett ställe att fylla på med energi. 

• Underhåll av gångstigarna.
• Inget, bra som det är. 
• Jag vill helst vara i fred, få gå i skogen ostörd
• Natur..... detta är min plats där jag finner ny energi komma 

ifrån stan. sommaren är det ganska mycket folk omkring 
mycket motionärer från södermalm och andra platser som 
kommer hit men ”lågsäsong” är det mer tyst skönt avslappnad 

och en bra plats att ”fly” till när man som jag introvert behöver 
egen tid och stressfria miljöer för att ladda batterierna. 

• Allt är bra som det är.
• Jag hoppas på ett nytt samråd om var reservatsgräserna är 

ändrade sedan det förra genomfördes. Som Ni förstår är jag ej 
nöjd med det nya förslaget.

• Jag vill inte att man bygger detta lättillgängliga grönområde 
som finns så nära stan lättilgängligt för alla!

• Men vad är det här? Kan det inte bara få vara en skogsremsa 
med bra promenadstigar. Måste Stockhom stad sönderutveckla 
allt till förbannelse 

• Låt skogen vara kvar så att fler barn och ungdomar i olika 
verksamheter (scouter, skola, barnomsorg etc) kan fortsätta 
vara där. Så att vi som motionerar, promenerar, badar kan 
fortsätta göra. 

• Årstaskogen är bra som den är. Det finns bra vägar för de som 
är handikappade. Man kan ha picknick och det finns bad-/
solbryggor. 

• Tillåt skogen vara ifred utan en massa planering Det är inte 
parkområde för det har vi gott om utan det finns gammelskog 
som är viktig för människor och djur

• teaterscen, liten cafe som man kan  köpa kaffe och bulle . inga 
stora verksamheter 

• Årstaskogen är en skog, det mesta av ovanstående innebär 
att åtgärder ska göras och minska skogens areal. Det är jag 
mot. Det finns redan en massa platser för att träffa vänner 
och bekanta, lugn och ro, trygga platser, idrott och motion. 
Stockholm erbjuder en massa restauranger och kafeer, t e x 
på, andra platser och det behövs inte finnas i Årstaskogen. För 
barn är det skogen i sig som är viktig, den behöver inte göras 
mer rolig än så. Frågan är konstigt ställd enligt mig. 

• Bostäder borde få högst prioritet p.g.a. den rådande 
bostadskrisen i Stockholm. Delar av Årstaskogen är lämplig ur 
många skäl men det viktigaste borde vara att bygga i närheten 
till staden.

• Finns ingen bebyggelse som skulle göra den bättre, låt den 
vara så blir det så bra som det kan bli

• Min önskan är att skogen lämnas orörd och att man skattar 
dess värde som oersättligt för de omkringboende många 
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människorna. Detta är en lunga för storstaden som är oerhört 
viktig för stadens alltmer ökande befolkning. Djurlivet som 
florerar i skogen bör också tas hänsyn till.

• Ökad tillgänglighet från Årsta. 
• Allt som behövs finns redan, det behövs INTE butiker och 

restauranger. Och naturligtvis inte bostäder- vi behöver 
SKOGEN.

• Det skulle vara mysigt med en gåbrygga längs med vattnet, 
och fler bryggor där man kan sola. Nu  måste man gå ner tidigt 
för att få plats.

• Extremt viktigt för mig att bevara den gröna oas som 
Årstaskogen innebär

• Jag vill ha en tät kvartersstad av innerstadstyp med något 
högre exploatering med höga bostadstorn som klättrar 
nedför sluttningen ned till Årstaviken, höga hus som är fullt 
integrerade i kvartersstaden. 

• Årstaskogen är underbar som den är. Det unika och fantastiska 
är just det att man - utan att behöva ha bil eller färdas långt - 
kan ta med sina barn eller gå själv, rätt ut i skogen för att leta 
kottar, plocka blåbär, uppleva de stora träden och känna att 
man går vilse bland stigarna.

• Allvarligt talat så är det bästa med Årstaskogen att det får 
vara orörd och precis som den är. Det är en unik smal remsa 
naturskog som måste få bevaras för att den tillför människor 
så mycket livskvalitet att 

• Det känns som om detta är en plats med historia som också 
är så värdefull för alla oss som redan bor i närheten och 
alla tusental som kommer fortsätta att flytta till närområdet, 
dvs Marievik, Liljeholmskajen, Årstaberg, Årstafältet det 
är väldigt många som skall dela på denna lilla skog och 
rekreationsyta.

• Naturen bör bevaras som den är för sitt eget egenvärde. Det 
finns många skyddsvärda djur, fåglar och växter i skogen. 

• Jag hade gärna sett mer fruktträd o buskar gör självplock i 
närheten av tex koloniområdena. 

• Flera kolonilotter på Årstalidens koloniområde.Finns 
projekterat för många år sedan

• Orörd natur är bristvara i vår tätbebyggda stad. 
• Stigar med ”spännande stopp”, fakta, fågelholkar, kojor för 

barn. 
• Låt skogen vara som den är. Det visar för icke-sthlmare en 

annan del av sthlm och de älskar området för hur den är idag. 
Att sthlm inte bara är gröna lund o city utan att det finns en 
naturoas mitt i smeten. Ett smultronställe helt enkelt.

• Behåll det precis som det är! 
• Det är bra som det ä
• Behålla det gröna oas det faktiskt är och kommer att behövas 

mer än någonsin när Årsta växer!!!
• Flera badbryggor skulle funka
• Bara låt den vara som den är.  Där finns redan lekparker, 

utegym, bryggor, båthamn,  en tillgänglig väg, elljusspår, 
koloniområden m m.

• De delar av skogen som bebyggs måste få gott om lokaler 
för tex café och restauranger. Samma sak med ev kommande 
gångstråk vid vattner

• Jag vill ha Årstaskogen som den är. Mycket av det som 
föreslås ovanför skulle förstöra upplevelsen för min del. Snälla 
bygg inte butiker eller skidbacke. Det finns ju redan intill. Det 
finns så få lugna platser i Stockholm. Låt Årstaskogen vara 
skog och natur.

• Skogen är perfekt som den är. Bygg inte.
• Rast platser dvs bänkar o bord 
• Rör inte den unika naturen med att bygga fler boenden
• Låta skogen vara skog och anpassa efter naturen! 
• Önskar ingen rivning av skogen! Dess rika mångfald på 

djur är viktig att bevara. Skogen är välanvänd av många, 
barnfamiljer, hundägare, vanliga flanörer joggare cyklister

• Jag vill bara behålla årstaskogen som den är. Jag är uppväxt 
där och har vistats där hela min barndom och ungdom, nu mer 
sällan. Vill ge barn och ungdom som växer upp nu samma 
möjlighet

• Jag tycker det finns lite av varje idag och det är väl härligt att 
det inte behöver finnas så mkt heller. 

• Det är ett måste för människor att hitta ett lugn i naturen. 
Att se naturens skifftningar i skog och mark är läkande för 
stressrelaterande sjukdommar.

• Årstaskogen är perfekt som den är. Den behöver inte 
förbättras, den behöver lämnas i fred.

• Gärna en strand. Mellan båtklubbarna finns redan en 
naturstrand sim borde kunna förbättras. 

• Jag tycker det är rätt bra med platser för barn som ’smälter in’ 
till miljön - precis som trollar i trollparken. Vore bra med fler 
sånna saker i skogen att barnen kan uppleva.

• Mer plats för sol och bad samt ordnade grillplatser
• Bevara platsen som den är.
• Tycker att Årstaakogen är fantastisk som den är
• Behåll skogen precis som den är 
• skogen är perfekt som den är inte för planerad utan 

ursprunglig
• Låt vara som den är. Mycket folk redan. 
• Varför ska vi göra något med en liten skog, skogen har allt att 

erbjuda utan att det kommersialiseras. Bästa boten för psykisk 
ohälsa som det är.

• Låta skogen vara en naturlig lunga, i första hand för alla som 
bor i Årsta och Södermalm . 

• Det är fantastiskt att ha skog i en miljö så nära staden 
• Jag vill ha kvar Årtsa skogen som den är och utan bostäder!
• Naturskön utan ingrepp från byggnation av något alls. Värdet 

försvinner o det byggs och viktiga biotoper förstörs. 
• Poängen med att ha en skog är att låta det vara en skog. 

Allting ska inte vara tillrättalagt och asfalterat. Låt skogen 
vara som den är idag.

• ville vara naturlig natur inte bygga alls då sluta och övertygga 
med capitalistiska förslag 

• Jag tycker att Årstaskogen ska vara naturlig. Att snudd på få 
känsla av ’riktig’ skog när man letar blåbär eller ser ett rådjur 
är det som gör platsen så speciellt. Det finns tillräckligt med 
uppbyggda anläggningar för den som letar efter renodlade 
aktivitets- eller parklösningar. Här behöver man använda sin 
egen fantasi. Dock vill jag ge en eloge till utegymmen som 
tack vare byggmaterialet passar in i miljön, Trollparken likaså. 
Möjligtvis lite bättre badmöjligheter, men kan å andra sidan 
vara svårt att motivera när man avråds ifrån att bada.

• Skyltar till cyklister där stigar börjar: ge ringsigna när du 
hinner upp gående!

• Det finns inget att ”förbättra” med en skog.
• Skogen är bra som den är. Hundrastgårdar? Det är en skog 



90

redan, hundar föredrar nog det! Butiker och restauranger? 
Skulle det inte bli Naturreservat? Det betyder nånting annat 
tror jag. Förstår inte listan riktigt.

• Badbrygga som går hela vägen ut i solen dagtid!
• Här finns allt redan, perfekt som det är!
• Jag tycker inte att staden behöver bygga några särskilda 

anläggningar (snarare tvärtom), men det vore trevligt om 
det gallrades undan ris/undevegetation så att det blir enklare 
att röra sig i skogen nedanför Dellensvägen och bort till 
Johanneshovsbron. Vore även trevligt om det plockades skräp 
oftare och om grafffiti tvättades bort från dörrarna till de olika 
bergrummen etc.

• låt skogen o de djur som bor där va i fred
• Promenader
• Skogen är bra som  den är. För mig är det viktigast att hela 

skogen blir naturreservat.
• Jag vill ha en skog, som ger möjlighet till naturupplevelse 

samt bra och säkra vägar för motion. 
• Gärna fler bryggor vid vattnet och upprustning av de 

befintliga, som på andra sidan vattnet (vid Tanto/Eriksdal)
• Orörd natur! 
• Café...men inte i skogen. Årstagården?
• Den är bra som den är!
• Det mesta är bra som det är, lite fler solbryggor ut i 

Årstaviken. OCh belysning på det övre promenadstråket.
• Mindre skräpig skog
• Skogen är fin som den är och jag tycker den ska bevaras som 

den är!
• Jag längtar efter trappor / åsnetrappor. Förutom vid 

Skanskvarn marinan vore det toppen att kunna ta sig ner till 
bryggorna som anlagts, det är alldeles för brant för många 
människor. På vintern skulle det förstås också underlätta med 
trappor på vissa ställen för att kunna ta sig uppifrån Årsta 
och gullmarsplan ner till årstakanalen. Vore även fint med fler 
bryggor (och trappor till dessa) .

• Årstaskogen behöver inte bebyggas ytterligare, den är otroligt 
fin som den är.

• Årstaskogen är fantastisk som den är
• Ett litet fik vore trevligt.

• Skogen är bäst i sin ”naturliga form” det är hela poängen med 
ett redan begränsat naturreservat i stadsmiljö.

• Låt det vara som det är, enda lugna platsen som finns i 
området... 

• Spara som den är
• En större badplats så det inte blir så trångt på bryggorna.
• orörd natur. skogs  känslan gör årsta skogen unik. en ”vild o 

natulig ” skogs typ i stockholm
• Med lättillgängliga platser tänker jag att man gärna skulle 

kunna ”ordna” promenadvägen längs viken så att den blev 
lite bredare och lättare att rymmas fler på. Ett tag pratades det 
också om att lägga några slags ”bryggor” längs vattnet för att 
ge mer plats åt cyklister och fotgängare. 

• Det finns naturliga genvägar som vi hundägare änvänder. De 
kan med fördel röjas från sly och beredas med lätt spån för 
enklare promenad men INTE asfalteras.

• Idag är fotbollsplanen reserverad för Hammarbys träningar. 
Vi saknar bollplan och idrottsplats för allmänheten, inte minst 
för alla skolbarn och ungdomar. Det borde gå att bygga ut 
området för mer idrott

• Garantier för att skogen inte naggas i kanterna
• Ingen förändring alls! Bra som det är nu!!! 
• båt- och kanotuthyrning etc.  Ny SL-båt/-kommunikationslinje  

mellan Årstaskog och andra ställen i Stockholm (utopi?)
• Finns det bergsrum som man skulle kunna öppna upp för 

lämplig verksamhet?
• Allt i denna Årstaskog är så perfekt den kan vara....på alla 

platser. Har allt en person i alla åldrar kan önska sig.
• Lättåtkomligt både med permobil och rullator. 
• Cykla och springa
• cykel och löpvägar
• Fler badbryggor.
• Ännu mer upplyst med lampor, och kanske lite större bryggor 

så att fler kan vistas på. 
• Önskar att skogen skyddades för framtiden 
• Anordnade grillplatser
• Tycker styrkan med skogen är att den är just en skog med de 

kvalitéer som en skog erbjuder. Vill inte ha ett tillrättalagt 
naturområden utan tycker den är fantastisk som den är.  

• Platser att vara på korta som långa ögonblick och ladda sina 
batterier för att orka med vardagen i betongen

• Årstaskogen är perfekt som den är. Vill absolut inte ha någon 
bebyggelse där. Inte heller cafeér, det behövs inte.

• Bevara den lilla skog som finns. Utveckla bryggor vid vattnet 
som är omåttligt populära.

• Jag förstår att ni vill hitta saker att kohandla med här. Ni vill 
väl kunna basunera ut att ni  ”förbättrar Årstaskogen”  (när det 
egentligen bara handlar om att bygga  bostäder…)  Enligt mig 
ska ni låta skogen vara precis som den är idag. Det är det som 
är charmigt: Bygg inget/ändra inget.  

• Absolut inget mer i skogen. Då försvinner ju lugn och ron 
som ändå finns där. Otroligt vinklad fråga. Ett alternativ som 
innebär oförändrat läge och sedan 19 alternativ som innebär 
ytterligare belastning på skogsområdet. Inte speciellt bra 
fråga.

• Den lilla badstranden kunde få sand, så man kunde få en riktig 
badplats där (mittemot Södersjukhuset).

• Gärna fler bryggor, de två ni har satt ut är välbesökta. Önskar 
att det skulle finnas toaletter.

• Framför allt ett område för naturupplevelse, motion etc.  
Definitivt inte bostäder, butiker, och liknande. Det finns redan 
så det räcker.

• belysning vid gångvägar och trappor
• Tillgänglighet till fler sittplatser längs med vattnet men även 

uppe skogen samt vid områdena med kolonilotter.  Skogen i 
sig är en utmärkt plats för intryck och upplevelser som är unik 
då den är orörd.

• Låta skogen bli ännu mer skog. Om tex ett cafe anläggs vore 
det bäst i anslutning till redan bebyggd plats, tex vid kolonin.

• Flera soffor
• Flera pontonbryggor med möjlighet att bada.
• En enkel bastu / motionsanläggning som vid Hellasgården
• Bevara skogen  i stort utsträckning för att den ska kunna ge 

naturupplevelser,  rekreation samt motion
• Skogen är bra som den är! Se för guds skull till att de plana 

delarna inte byggs bort, för oss med barnvagn eller rullstol!
• Årstaskogen som den är idag inte ett rödliberalt jippo!
• Skogen är perfekt som den är, den ger mig en fristad i 
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Stockholm som är helt unik med sin skog. Det är inte anlagt 
utan naturen får bestämma. Vi behöver dessa platser både för 
ekosystemen och de tjänster som de tillför oss människor

• Skogen bör bevaras som den är idag och inte bebyggas på de 
platser som är attraktiva att exploatera. Det är samma områden 
som lämpar sig bäst för rekreation 

• Jag tycker om att Årstaskogen känns mer som en skog än en 
park. Det känns idag hryggt att vara där vid alla tidpunkter 
på dygnet och jag går dit ofta för  lugn et och känslan av att 
lämna stan en stund.

• Jag tycker att Årstaskogen är rätt bra som den är. Fokusera här 
bör vara naturupplevelse året runt. Bättre belysning vintertid 
och bättre vinterunderhåll när det är is. En hundrastgård 
vore fantastiskt. Allt som skulle behövas är ett stängsel 
med en grind, en soptunna och belysning. Jättekul med 
en skogsrastgård. Årstafältets rastgård är stor men ganska 
tråkig. Jag hade nyttjat denna varje vecka om det byggdes en. 
Det fina med Årstaviken är att det finns två sidor.  Solsidan 
tvärsöver från Årstaskogen där fokus blivit mer folkliv, sol/
bad och restauranger/ caféer. Vår sida är skuggsidan, motion, 
naturupplevelse, skog,lugn och ro (även om det stundvis 
är smockat i spåren med folk, hundar och barnvagnar). 
Årstaskogen sida är motsatsen och det gillar jag. Man får 
liksom allt när msn går runt viken.

• Inget. Jag vill att skogen får vara kvar precis som den är.
• som man ka se kommer ni sviker oss . butiker i en skog????? 

Och utvecklar den lilla Årsta skog till skidåkning är ju helt 
omöjligt. Ni känner inte staden! Skäms för enkäten!

• Jag skulle gärna se ett åretruntöppet kaf’e!
• Jag vill  bevara Årstaskogen som den är.
• Lättare att ta sig från Årstaviken och upp genom skogen
• Tycker det är bra precis som det är.
• Sanera så vi kan bada. Låt skogen vara men kanske bygga mer 

naturlek som inte inkräktar på skogen.
• Att snygga till badstranden nedanför Årsta gård så att 

barnfamiljer skulle kunna gå dit med sina barn. n 
• Allt som jag tycker är bra med skogen finns redan- 

naturupplevelser, lugn och ro, lättillgänglig och en underbar 
lekyta för barnbarnen

• tysta områden med växter för meditation
• Det skulle finnas fler lättillgängliga, synliga stigar som 

man kan se från gångvägen längs vattnet. Fler bänkar med 
sjöutsikt. Det blev mycket bättre när staden rensade sky och 
buskage för ngt år sedan. Fortsätt hålla området så fint.

• Gärna fler badplatser, minst tre till vore bra och fler sittplatser 
vid vattnet

• Skogen är ganska bra som den är. Vissa stiger skulle kunna 
vara mer tillgänglig . Tillräklig belysning är viktig under 
vintern för tryggheten.

• Jag vill bibehålla Årstaskogen som den är. Den är naturlig. 
En riktig skog. Jag vill inte ha asfalterade, planerade gator 
och mer folk. Det är ju precis det motsatta som jag och många 
med mig önskar. Årstaskogen är i nuläget en oas. En plats 
att finna ro och stillhet i. Vill jag har människor, asfalterade 
vägar, planerade badplatser etc kan jag söka mig in till stan 
eller finna det på andra håll. Det är inte detta jag vill har 
Årstaskogen till.

• Skulle önska bänkar eller varför inte stubbar att sätta sig på. 
Har dålig rygg 

• Inget. Skogen är perfekt som den är just nu. 
• Vi badar från bryggorna fast det vore bra om man fick det
• Fler upplysta löpspår 
• Enbart för gående
• Jag uppskattar den skogslika aspekten av området, därför vill 

jag inte se mer av något annat.
• Årstaskogen är vacker och unik iom att den är relativt orörd. 

Bättre belysning på vissa mörka platser kan göra den ännu 
mer gästvänlig. 

• På vintern kan det vara väldigt halt längs stigarna. Vore bra 
med sandning/saltning på vissa stigar.

• Jag vill att Årstaskogen ska få vara just en skog. det är unikt 
att kunna ta del av en skog så nära stan.

• ingen. allt är perfect som det är nu.
• Det ska behållas som det är Helt vansinnet att göra en skog 

som har allt till något parkliknande.
• Årstaskogen ska förbli såsom den är, orörd.  Jag vill inte ha 

fler aktiviteter i detta område. Det är en skog och bör så förbli.
• bevara platsens natur och lugn och ro. vill man ha folkliv 

och caféer finns norra sidan av årstaviken. däremot fixa till 
de större stigarna i skogen, med belysning kvälls/vintertid 
för alternativ motionsväg samt trygghet. har sett tecken på 
att människor bott i skogen -skapar skräp och otrygghet. 
som man gjort i år- röjt en del för ökad utsikt vid vattnet var 
trevligt. många barn gillar att mata fåglarna på vintern dör 
jag markerar ’fågelbadplats’ så se till att vattnet hålls öppet 
vintertid där. ev ett café i närheten av 

• Allt ni nämnar är redan där.  ( Om ni listar butiker, kafeer, 
bostäder hoppas jag att ni skämtar, det behöver man inte i en 
skog)

• skulle älska och kunna bada i området
• Varför måste man ha något mer? Varför inte fråga om man 

är nöjd med det som är idag? Jag tycker inte man ska göra 
någonting utan låta det som är  förbli

• Ingenting faktiskt. Den är så fantastisk som den är med hur 
många vägar in som helst och alla upptänkliga typer av stigar, 
från breda asfalterade gångvägar till små intima skogsstigar. 
Möjligen insatser för att ”hjälpa” ekologin, som fågelbon, 
döda träd och fladdermusbon. 

• Utveckla den biologiska mångfalden
• Behövs som sagt inga attraktioner - Årsta skogen utgör en 

lunga för staden och ger tillfälle till upplevelse av natur 
mitt i staden. Är inte bara årstabor som nyttjar skogen - 
många boende på Södermalm kommer dit och även andra 
söderortsbor.

• Jag vill ha en vild och naturlig skog som bryter av från staden 
och bostadsområdet. Jag vill ha kvar skogen som den är 
eftersom att den ligger precis intill husen.

• En skog kan man inte utveckla! Då förstör man den.  Däremot 
måste man skydda skogen så den inte förstörs.

• Belysning och gallra längs med vattnet på Årstasidan.
• Det är bra som det är!
• Begränsa farterna på cyklisterna 
• Jag vill ha kvar skogen som den är.
• Årstaskogen är för mig en plats av stillhet i en annars 

tätbefolkad stadsdel. Stillhet och att njuta av naturen är något 
som för mig är viktigt att bevara och utveckla. 

• Är på det stora hela rätt nöjd med Årstaskogen som den är. 
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Viktigast att Årstaskogen får fortsätta att vara den ”lunga” 
och naturresurs och rekreationsyta som den är för mig och så 
många andra idag. 

• Ovärderlig rekreation och promenadområden i relativt natur
• Bättre belysning kvällstid 
• Skog gör sig bäst som skog! Den behöver inte ”förbättras”
• Platsen behöver inte förbättras. Den är bra som det är idag.
• En poäng med området är att behålla mkt natur som den är och 

inte göra klåfingriga ingrepp i denna.
• Naturreservat i hela skogen som den är idag.
• För mig är det viktigt att man bevarar naturupplevelsen, då 

den är det bästa sättet att finna lugn och ro. Viktigt i en stressig 
vardag!

• Det är perfekt som det är idag, mycket bra med 
utomhusgymmen och badbyggorna som kommit de senaste 
åren. Lagom med människor nu. 

• Jag vill att Årstaskogen ska få växa och frodas UTAN 
exploatering, vi behöver denna lilla lunga, vi har många 
högtrafikerad leder intill. Tusentals bostäder är redan planerad 
i övriga Årsta, det får räcka! Träden renar luften och dämpar 
buller och bidrar  till folkhälsan för alla generationer. Charmen 
med natur är när den får vara som den är: NATURLIG!

• Vill ha mer av det som redan finns. Största problemet är det 
där som kallas ”jobb” som man måste sköta. Något som jag 
saknar är en utsiktsplats från Årstasidan. Lite kluven till att 
röja ned träd då jag tycker skogen är väldigt fin som den är.

• Skönt med riktig skog! Parker finns det gott om på andra håll. 
• Jag vill att skogen ska vara precis som den är.
• Jag vill att man behåller ”naturskogen” - inga anlagda parker 

och konstlade områden
• Bevara årstaskogen från exploatering.
• Vill inte ha något mer, låt skogen stå som den är
• En badstrand som tantostrandbad fast på Årstas sida
• Att koloniområde bevaras i sin helhet.
• Skogen används redan till detta men det kan bli mer och 

bättre. Förskolor, barn, fritidsverksamheter kan använda 
skogen - inte enbart de som ligger i direkt anslutning. Olika 
typer av stigar och gångvägar. Otroligt skönt och uppskattat 
med en plats utan motortrafik!

• Bättre utegym
• Jag har bott på många ställen i världen och i Sverige men på 

få ställen med en sån fantastisk natur som lämpar sig bra för 
rekreation, lek och naturupplevelse. Den har ett fantastiskt 
mångfalld, genom att bara gå en kilometer så känns det som 
att man har varit på minst fyra olika platser. Så varierande och 
fantastisk är skogen.

• Rådjuren har också en rätt att leva i skogen. De var här förre 
oss. Respekterar naturen!

• Jag tycker skogen är bra som den är
• Låt det vara som det är!
• Den enda pulkabacken som idag finns (Marviksvägen) 

kommer ni bebygga med nuvarande förslag.
• Årstakogen är fantastisk som den är. Jag tycker inte att nån del 

av den skall byggas bort!
• lätt att komma till. ett stycke skog som kommer in i staden- 

inbjudande til motion
• Jag vill att skogen ska bevaras och få vara just skog. 
• Skogen är perfekt som den är! Inget bör tas bort eller läggas 

till!
• Jag vill inte ändra eller bygga något, jag tycker att det är 

perfekt som det är.
• Värdet ligger i att Årstaskogen har orörd natur i den mån 

skogen har det. Det vore dumt att minska den orörda naturen 
ytterligare i ett land som inte har mer än 2% av sin urskog 
kvar.

• Årstaskogen är en fantastisk skog och just det att den är en 
skog är det som gör den unik och en fantastisk tillgång! Det 
är inte mycket som behöver förbättras enligt mig. Det är en 
ovärdelig tillgång att ha skog kvar så nära city i en så stor 
stad som Stockholm är. Förbättring av den lilla stranden så 
att barn kan svalka sig på varma sommardagar skulle vara 
fint. Samt fixa den lilla bäcken/ån som skulle kunna rinna 
från Skälderviksplan, genom hela Storängsparken och in i 
Årstaskogen längs Årstagården och ut i viken. Det skulle 
kunna planteras grodor eller fiskar, bikupor eller annat som 
behövs för vårt ekosystem och som skulle kunna vara del i 
den pedagogiska verksamheten i närområdet samt bidra till 
en ökad gemenskap då det skulle få en positiv effekt om fler 

känner sig stolta över sitt närområde och värnar om det.
• Jag tycker i ärlighetens namn att den är perfekt precis som den 

är.
• En park man kan grilla i
• Att göra INGENTING är faktiskt det mest hållbara! Idéer om 

hållbarhet/tillgängliggörandet/parklikhet känns bara som att 
förstöra skogen! 

• Jag önskar inget mer än det som finns nu. Låt bara området 
vara.

• Inget mer utan bevara det som det är idag. Bra blandning 
både för turister, besökare och oss som bor här. Trevligt med 
grusvägar, gym, båtklubbar, kolonistugor. Detta vattenhål 
behövs för att vi människor samt djur skall må bra

• Mer skog som utgör lungor åt staden. Låt skogen vara kvar 
när så mycket folk ska flytta till Stockholm

• Så lite anläggningar och byggen som möjligt, bevara naturen 
som den är, det finns så lite av det i Stockholms stads 
närområde, så det känns viktigt att det får vara natur.

• Jag tycker det är mycket viktigt för människor att ha tillgång 
till de små skogsstigarna. gå att vandra mellan träden, lyssna 
till fåglarnas kvitter och höra löven prassla under fötterna. Så 
även om det är bra med motionsslingor och gångstråk (bra 
tillgänglighet för alla) är det en fantastisk upplevelse att få gå 
på småstigar för oss som kan. 

• Rör inte skogen!!!! Vi behöver natiren!!!
• fler soffor och bättre motionsspår
• Låt det stå.
• Det är inte så mycket riktig natur i Stockholm som inte är 

parker Därför tycker jag man ska bevara den.
• Jag går dagligen i Årstaskogen. Den fungerar som en lunga för 

de som bor i hela Årsta och ”filtrerar” mig när jag går mellan 
bebyggelsen in till stan, och de dagar jag bara går genom 
skogen på flera olika naturstigar. 

• skogen skall vara som den är
• Låt skogen vara intakt! Lyssna till de som använder den om 

det övht behöver ”förbättras” på något vis. BYGG INGA 
BOSTÄDER!

• Behåll som den är och gör den till ett naturreservat. Bygg 
inget för den är perfekt som den är. Många av oss Årstabon 
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kommer att bli så besvikna av Stockholms stad om ni väljer att 
bygga i skogen! 

• Anser att Årstaskogen är perfekt som den är, vacker året om!
• Skogen innehåller redan precis det jag tycker att den ska, 

nämligen lugn och ro och plats för föreningar och pedagogisk 
verksamhet för skolor och förskolor. Det behövs inte 
”designas” eller ”tillgängliggöras” för att vara användbart i 
dessa avseenden. 

• F ö bra som den är!
• Jag önskar att naturen får bevaras som den är, i all sin rikedom 

och mångfald den nu har, och ej exploateras genom ytterligare 
bebyggelse.

• Fler badbryggor och möjlighet till bastu (likt den vid Tanto 
eller Fredhäll)

• Flera parkbänker
• Skogen behöver inte förbättras, den är underbar. Det man kan 

göra är att förbättra tillgängligheten för funktionshindarade 
och barnvagnar genom att underhålla de större gångvägarna 
och mer belysning för alla oss som gärna går i skogen på 
vinterkvällar.

• Hyresrätter!!! Inga fler bolånsghetton.
• platsen blir tryggare om cykelpoliser befinner sig i området 

oftare. Jag menar då polisen och inte vakter.
• Det vore fantastiskt om det gick att kombinera 

bostadsbyggande i vissa delar men ändå bevara lugnet och 
naturen på andra. 

• Vill även att det ska få vara ”lite som det är” och inte helt 
tillrättalagt. Bra träning för både barn och äldre att få klättra 
lite :-)

• Jag älskar Årstaskogen som den är.
• Jag vill inte att Årstaskogen ska ”utvecklas”. Ett naturreservat 

utvecklar inte en naturmark, det SKYDDAR en naturmark. 
Att underhålla vissa partier genom att förbättra gångar eller 
kontinuerligt städa Årstaskogen är förstås välkommet. På sin 
höjd kunde man bättra på belysningen längs vissa huvudstråk, 
så länge det inte innebär ett alltför stort ingrepp. Om mer 
kan göras för djurlivet i skogen så är det viktigt. Men att det 
bland alternativen finns ex. ”Butiker och service” tycker jag 
är mycket oroande. Om man vill ha butiker kan man gå några 

hundra meter över bron till Skanstull.
• Jag tycker inte Årstaskogen behöver förändras utan är fin som 

den är och stimulerar till friluftsliv nära stan och ger barn och 
unga möjlighet till lek i skogen och pedagogisk verksamhet.

• Inte caféer etc så otroligt skönt att det inte är så tillrättalagt 
och fixat utan skog stigar och några promenadvägar. Låt det 
vara snälla!!!

• Det mesta i listan ovan finns redan. Om det saknas på 
Årstasidan om Årstaviken kan en ta sig runt till Södersidan.  
Eller ta sig upp till Årsta Centrum

• Bevara årstaskogen som den är! Det finns roliga ställen för 
barnen, klättring, småkojor, blåbär, liljekonvaljer, cykelvägar 
att lära barnen cykla på, liten pulkabacke för de små, djurliv 
och naturupplevelse.   Sedan tycker jag hela årstaskogen  ska 
bevaras. Det är redan en stor mängd människor som nyttjar 
skogen och den är redan i minsta laget. Den är en lunga och en 
fristad som vi ska värna om. 

• Det enda som behöver göras är att emellanåt röja sly. 
Årstaskogen är bra som den är. Det ska inte finnas några 
uteserveringar eller butiker. Dom finns på annat håll. 
Årstaskogen är en ovärderlig grön lunga.

• Årstaskogen är perfekt som den är nu utan bilar, asfalt och 
betong.

• Enbart tillåtet för gående
• Låt Årsta skog vara som den är, den är perfekt
• En plats för lugn och ro utan stress är skogens viktigaste 

bidrag. Detta kommer bli ännu viktigare i framtiden. 
• Det är bra som det är. 
• Inga aktiviteter tack
• S
• Jag vill att den förblir orörd som nu.
• Fler sol och bad platser i övrigt är skogen PERFEKT!!
• Fladdermusholkar, jag har hört att fladdermöss är hotade. 

Skyltar vid några av de många ingångarna till skogen, där 
det blivande naturreservatet som täcker hela skogen beskrivs, 
vilka naturvärden som finns, vilka speciella arter man kan titta 
extra efter. Skyltar med kartor som visar var de ekologiska 
spridningssambanden finns. Informationsskyltar vid tex 
riktigt gamla träd om hur viktiga de är för den biologiska 

mångfalden. Skyltar om den gamla äppelodlingen bredvid 
Årstaliden. Skyltar om hur mycket partiklar skogen renar. 
Dessa skyltar bör dock stå utmed strandpromenaden och 
den befintliga gc-vägen, inte inne i skogen, där ska det få 
vara skog i fred. Judarskogen är ett bra exempel på skyltar 
i naturreservatet, noggrannt utplacerade, lättlästa och 
informativa. 

• Skogen behöver få vara just vad den är - en skog och grön 
lunga i en stadsdel där det byggs extermt mycket utan att även 
bebygga skogen

• Bryggor där det är tillåten att hoppa i vatten och bada.
• Skogen som sådan är svår att ”förbättra”. Den är liksom en 

enda stor tillgång i sig själv! Dock skulle bullerplank mot 
de närliggande trafiklederna kunna bidra till ytterligare ro i 
skogen (liksom i bostadsområdena). Fler bryggor i Årstaviken 
skulle också vara attraktivt, då de få (2) som finns är så 
populära att de ständigt är överbelamrade med folk vid fint 
väder.

• Årstaskogen är perfekt som den är och bör bevaras. Det är en 
riktig skog i gångavstånd från stan, vilket känns helt unikt. Jag 
skulle aldrig vilja bo någon annanstans än i Årsta i stockholm 
just pga närheten till skogen. Det vore verkligen synd att 
minska skogsområdet eftersom känslan av att det är en riktig 
skog då skulle försvinna. Likaså vore det jättesynd att ex. 
anlägga ”ordentliga” vägar. Årstaskogen bör inte bli som en 
annan park i stockholm utan få behålla sin unika karaktär.

• Utökat naturreservat, mer skogskänsla, rikare biolgisk 
mångfald, mer naturguidningar

• Tycker att skogen i så stor utsträckning som möjligt ska  få stå 
orörd! 

• Bättre halkbekämpning, underhåll ex lagning av stigmark vid 
vattenskador

• Det behövs inte mer i en skog än just skog. 
• Platser längs promenadvägarna där det tidigare varit utsikt 

över Årstaviken men som fått växa igen behöver röjas lite, 
åtminstone framför bänkarna. På vintern kunde sandning på de 
större promenadvägarna vara önskvärt.

• Bryggor att gå ut på.
• Ett litet sommarcafé någonstans skulle vara trevligt, förutsatt 
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att det görs varsamt med naturen
• Jag tycker att man ska värna de naturvärden som finns i 

området, jag ser egentligen inget behov av anlagda parker 
utan tycker att naturpedagogiken är viktig. Här kan barnen 
lära sig om naturen och lära sig uppskatta den trots att vi bor 
fantastiskt centralt.  Pulka och skidåkning kan vara positivt för 
vinteraktiviteter, men med hänsyn till 

• Endast strövområden, inga bostäder eller bebyggelse.
• Så orörd natur som möjligt.
• Årstaskogen närmast Sköntorpsvägens höghus besöks 

dagligen av förskolor i området och Årstaskolan, är därför 
viktigt at den delen av skogen ej bebyggs.

• Defenitivt inte bostäder, restaranger, butiker och ”service”.
• Behåll skogen. Jag skulle inte kunna nyttja skogen i några 

avseenden enligt era planer. Från varje dag till noll om ni 
genomför vad ni planerar.

• Den är perfekt, det är en skog
• Naturlekparker för barn som jag skrev innan, kanske en 

grillplats
• Låt skogen vara som den är UTAN  nya hus! Barn behöver 

träna sina växande kroppar  i varierande terräng genom att 
få springa i NATURLIGT  skapad SKOG!  Det ska INTE 
begränsas av, av människor skapade och iordningställda,  
sk  ”skogar”.  En skog har vuxit fram under århundrade av 
naturligt urval och utveckling! Dessutom måste det existera 
grönområden som ger oss Stockholmare en syrerik luft att 
andas samt skänka oss avslappning i en stressad tillvaro 

• Utegymmen skulle kunna kompletteras med fler redskap, men 
undvik att hårdgöra ytor.

• varför ska ni bygga de finns massor av nya hus i linde?
• Badmöjlighet vid bryggorna
• Bevara hela Årstaskogen som naturreservat med naturmark 

där både djur och människor kan vistas. Ädellövskog, 
hällmarkstallskog, högvuxen tallskog, öppna hällar, 
promenadstigar, badmöjligheter, motion.

• Det är bra som det är
• Att så mycket som möjligt av Årstaskogen får vara ifred, 

oexploaterat. Att inga konstgjorda parker, byggen eller 
gångstråk får ta över den ”vilda” känsla som skogen idag ger. 

Att träd, blommor, djur och vi naturälskande människor som 
bor i Årsta får ha vår lunga kvar, att verkligen kunna leva och 
andas i.

• Att naturen vårdas och hålls ”ren”
• Man vill
• Jag tycker inte att det ska byggas bostäder i skogen, det 

kommer att försämra naturupplevelsen.
• I grund och botten anser jag att Årstaskogen fortfarande ska få 

vara en  skog. Det löser i huvudsak mina ösnkemål.
• Årstaskogen kan inte vara bättre för den mentala hälsan
• Promenader i naturen. 
• Promenadstråk
• Årstaskogen är redan trygg. Vi vill ha skogen precis som den 

är nu. Det enda man behöver konstant sköta (och gärna bättre 
än nu) är att halkbekämpa gångvägar och hålla efter så att 
sly inte växer upp till tät, ogenomtränglig skog. Samt tömma 
papperskorgarna.

• Skogen behöver vara så orörd som möjligt för att inte ta bort 
den fridsamhet skogen ger.

• det är unik att skogen kommer i årsta o det finns gröna 
områden nästa  husen

• Bättre skyltar och tips på fina smultronställen. >En idé vore 
en karta med folks favoritplatser i årstaskogen, och en liten 
skylt vid de platserna men citat på varför folk gillar platserna. 
Tycker det är underbart som det är idag, men vore kul om fler 
hittade till de fina platser som finns. Tycker också att det stora 
värdet i Årstaskogen är just att det känns ”vilt”, och inte som 
en park. Man får en härlig känsla av rekreation, sm att man är 
i en ”riktig” skog, på en plats som är på gångavstånd. Att åka 
till Hellasgården t.ex. kräver en helt annan ansträngning och 
blir inte av.

• Låt skogen vara skog och lägg inte in cafeer och liknande 
här!! Det finns på andra ställen

• bättre belysning under de mörka månaderna.
• naturstigar där man lär sig saker och får prova sina färdigheter 

text att ngn skola kan göra en vadringsstig så som de tex har 
på Utö

• Vill INTE ha massa fler mötesplatser etc, det finns ju redan, 
vill BEHÅLLA detta som den skog det är

• Tycker att staden har genomfört mycket bra åtgärder såsom 
belysning, fina badbryggor, fina utegym. Önskemål om flera 
bryggor, samt gärna några Grillplatser

• Bevara skogen, låta den vara en unik skog, inte en stadspark
• Skogen är bra som den är och vill bevara den som lunga och 

rekreationsområde. 
• Det är så vackert som det är idag.
• Tycker att skogen inte behöver utvecklas utan får vara 

den skog det faktiskt är. Huvudsaken den hålls ren från 
nedskräpning. Bänkar, bryggor och utegym som det är nu 
ärtillräckligt. Kanske skulle ett mindre kafe vara trevligt men 
inte flera. 

• Perfekt som den är!
• skogen är fin som den är.
• jag vill att strandpromenaden har belysning
• Behålla Årstaskogen som den är
• det viktigaste är att alla plana och lättillgängliga områden 

förblir obebyggda så att de är tillgängliga för alla 
stockholmare, även de som inte kan klättra i berg.

• Se rutan nedan!
• Låt skogen få vara ifred och att den är en så vild, naturlig skog 

som möjligt.  Det är bra som det är, men självklart behövs 
vanligt underhåll av vägarna genom skogen.

• Jag vill kunna mig lika trygg 2017 som jag gjorde 1958, tack!
• Jag vill att den får fortsätta att vara den oas den redan är idag! 

Det är bra att det inte är till rättalagt.
• Man borde lämna naturen intakt och bygga bara längre ut. 

Charmen med Stockholm är naturen och det gröna, inte massa 
betong som till exempel i Hammarby sjöstad.

• Ingen utveckling alls, låt skogen vara som den är.
• Jag vill inte att något förändras, förutom möjligtvis förbättrad 

belysning på välanvända gångvägar.
• Jag tycker att Årstaskogen är bra som den är nu - orörd, 

naturlig och lagom stor.
• Tycker nog att parken är fin som den är, kanske lite mer 

efterhållning så att skogen inte ser så eftersatt ut. Kanske 
något litet cafe på envacker plats

• Det behövs inga s.k. ’förbättringar’ eller förändringar. 
Årstaskogen är fantastisk precis som den är idag. Det är 
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otroligt värdefullt att ha naturen så nära inpå.
• Skogen ger lugn och är väldigt avstressande i kontrast till 

trafiken och stressen runt omkring.
• Allt jag behöver finns redan där.
• Gärna mer utbud ovan med tillgänglighetsanpassning 

för att tillgängliggöra utsiktsplatser för personer med 
funktionsnedsättning och äldre, men väldigt viktigt att 
det görs med hänsyn till den naturliga miljön. Gärna 
vintersport och vinterlek men även här med anpassning 
till naturvärden och miljön.  Det får gärna vara lokaler i 
bottenvåningar i tillkommande bebyggelse. Kanske kan man 
ha sommarservering i koloniföreningens föreningslokal/
hus oftare än idag, men jag förstår att det är svårt pga 
koloniföreningen äger. Jag tycker inte att ma. Ska 
komersialisera denna sida av årstaviken alltför mycket. Ni får 
gärna se över vattenflödet i bäcken från 

• Jag tycker det är bra som det är. Speciellt viktigt att den högt 
belägna plana delen av årstaskogen inte försvinner. Längre ner 
är det brant och/eller skuggigt.

• Jag vill ha det som det är
• Låt bli att bygga bostäder där barnen leker och förskolorna har 

pedagogisk verksamhet. Hur ska de lära sig något om miljö 
och klimat om de aldrig har sett en myrstack ens. Årstaskogen 
är ne av de sista större grönytorna nära City.

• Tycker den är bra som den är.
• Behövs inte några förbättringar eftersom vi har en skog och 

miljö som vi vill bevara.
• Fler parkbänkar
• Den är bra som den är
• Aktiviteter för barn
• Lugna områden där jag kan skåda fåglar och det är lugn
• Jag vill att skogen ska få växa för att värna ett rikt djurliv
• Jag är nöjd med skogen som den är! Badbryggorna är bra, 

träningsgym också för den som är intresserade av det, och de 
underbara kolonilotterna. Men annars är grejen att det är en 
förhållandevis ”skogig” skog, för att vara i en stad.

• Jag tycker om skogen som den är. Har nyligen flyttat från 
Vendelsö där vi bodde granne med skog. Tyvärr var den 
vattensjuk så den var i princip bara tillgänglig torra somrar 

och kalla vintrar. Det var inte mycket folk ute i den skogen. 
Därför är det härligt att nu få tillgång till en skog som alltid 
går att vistas i.

• Fler mer orörda platser där skogen kan få vara i fred.
• Bevara skogen som den är för den kommer inte tillbaka om 

den tas bort
• Orörd urskog
• Jag tycker om att det är så lugnt och att skogen finns kvar. Det 

ska vi värna om, eftersom det är sällsynt så nära Stockholms 
stadskärna. Vill absolut inte ha dit restauranger och caféer 
- det finns på andra ställen och det vore synd att ta bort 
träden. Tycker mycket om närheten till bad och uppskattar 
badbryggorna mycket. Kanske vore det bra med lite mer 
sådana möjligheter, men det vore synd om det gick ut för 
mycket över naturkänslan och lugnet som finns i Årstaskogen. 

• Jag vill inte ha något annat Många personer även från 
Södermalm går/springer/cyklar runt Årstaviken och njuter 
säkert av friden på Årstasidan

• Satsa gärna på lite fler lekplatser så som ni gjort på 
Vättersparken. Den är fantastisk!!! Vi leker redan massor 
i skogen men Trollparken skulle krylla med barn om ni 
utvecklade parken. Alla mina tre barn har gått på pysslingens 
förskola som heter Trollstugan och de har inte mycket till egen 
gård så mina barn har fått glädjen att ha skogen som deras 
förskolelekytor. De kan och hitta alla stigar i skogen ut

• Skogen är perfekt som den är 
• Bra med belysning för att jag som ensam kvinna ska våga ut 

och motionerasjälv i mörkret
• Ingen bebyggelse eller trafik
• Bevara möjligheten att ha en gammal skog i en stor stad.
• Mer belysning
• Lugn och ro, att behålla skogen.
• Den är fin som den är och det är viktigt att ha nära till skogen 

för barnen i Årsta.
• Bevara naturupplevelser! Gör det lockande och enkelt 

för alla att ta del av rogivande naturupplevelser. Bra ur 
hälsoperspektiv.

• Låt Årstaskogen vara som den är! Det är en unik plats i 
Stockholm och en av huvudanledningarna till att vi bor i 

Årsta. 
• Låt den här sidan få vara orörd allt behöver inte exploateras. 

Orörd natur kommer vara det nya svarta. Det är det som 
kommer locka turister till Stockholm och som kommer göra 
att folk trivs

• Absurda svarsalternativ! Jag vill att skogen ska bevaras som 
den är.

• Jag vill ha lite mer bänkar och bord så man kan sitta och äta.
• De sk solbryggorna nere vid vattnet är underbara och 

jag skulle gärna se att de etablerade som badplatser med 
avspärrning mot båttrafik på samma sätt som badet vid Tanto. 
Bortsett från det ska Årstaskogen bibehålla sin karaktär av 
orörd skog så mycket som möjligt.

• Det är redan tryggt i Årstaskogen. Barnen har redan roligt i 
skogen, det bhövs inget som är mer ”tillrättalagt” för att barn 
ska ha roligt i skogen. Det finns redan lättillgängliga platser i 
Årstaskogen. Restauranger och cafëer behövs INTE i en sko, 
för detta finns andra platser! Det går utmärkt att träffa vänner 
eller umgås med familjen genom skogspromenader. Många 
motionerar redan i skogen - svårt att hitta en bättre miljö att 
skringa eller gå i än en skog! Skogen måste få bevaras som 
den är _ bostäder kan byggas på andra platser! 

• E
• ingenting, allt är bra som det är nu, fler hus skulle förstöra 

naturen och den ekologiska särarten
• Jag tycker att den är fin och bra dom den är. Fortsätt att hålla 

efter sly, gärna med häst å vagn som för ett par år sedan. 
• Inga bostäder i årstaskogen!! 
• Trädgårdscafe m lite eko försäljning från tex koloni erna
• Att bevara skogen samt ha fler bryggor där folk kan sola och 

bada. 
• Saknar egentligen ingenting i Årstaskogen och tycker att 

den är bra som den är. Vill verkligen INTE exploatera med 
kommersiell verksamhet.

• Bevara skogen i sin helhet. Den är en viktig plats och lunga 
för staden!

• Bevara som det är!
• Platser som inte är jätte programmerade, där man kan hitta 

natur, skog och tysthet behövs i en stad. Därför är Årstaskogen 
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så bra, för att den är hyffsat oprogrammerad.
• Det är utmärkt som det är inga förändringar behövs.
• Jag tycker att Åstaskogen är fantastiskt som den är. Det som 

behöver förbättras är bättre upplysning och sandning under 
vinterhalvåret. Annars är det unikt med en sådan plats mitt i 
stan så snälla låt den vara. För de som vill ha folkliv finns det 
massor av andra platser. För oss som vill ha skog. lugn och 
ro, finns det inte så många platser som det är lätt att nå utan 
bil!!!!!

• Allt som är härligt och naturligt finns redan där.
• Inga byggen i skogen, det är bra som det är. Det finns andra 

områden som lämpar sig att bygga i. Grönytorna behövs, ännu 
mer i framtiden då befolkningen ökar enormt med alla övriga 
byggen i årsta.

• Tag bort asfalten på en del av ”vägen” och lägg jord/torv etc, 
så att marken blir mjuk och bra för fötter/skelett/rygg att gå 
och springa på.

• Jag vill att planer för att bygga bostäder i Årsta skogen 
stoppas. Jag vill att man sparar Årstaskogen som den är.

• Vill ha en orörd natur att vandra och vara i.
• Låt Årstaskogen förbli som den är.
• jag har inte alls tänkt på något som skulle kunna förbättras 

utan tycker att det är bra som det är just nu i Årsta skog 
• Fler papperskorgar spec. vid utegym och badbryggor. Bättre 

och lättare väg ner till badbryggorna.
• För djurlivet, och syresättningen i luften: låt skogen vara. 
• Att bevara naturen och artrikedomen avseende djur och växter 

är ett måste. Det finns få platser i stockholm där tystnaden är 
så påtaglig som i Årstaskogen. Detta måste också bli ett måste 
att bevara.

• Tycker för egen del inte att Årstaskogen är ett område som 
behöver ”förbättras”. Hela poängen är att den så långt som 
möjligt är som den är. Det finns så få tillrättalagda platser 
redan som det är.

• Jag vill att Årstaskogen bevaras i sin nuvarande form och 
motsätter mig därför Stockholms Stads förslag till att bebygga 
stora delar av skogen. Jag förstår och delar uppfattningen 
om att det finns ett stort behov av bostäder i Stockholm. 
Årstaskogen nyttjas dock av ett stort antal Stockholmsinvånare 

och är till stor glädje och nytta för många. Den går inte 
att ersätta, medan bostäder är möjliga att bygga på andra 
kringliggande platser. I Stockholm bör offentliga rum som 
är tillgängliga för alla på lika villkor värnas och bevaras, 
inte byggas bort. Det finns ett stort värde i att det finns ett 
stort naturområde centralt i den södra delen av staden som 
alla stockholmas invånare har tillgång till på lika villkor. 
Årstaskogen är också viktig att bevara ur miljösynpunkt. 

• Själva poängen med en skog är inte att den ska utvecklas 
med en massa aktiviteter (butiker och service?  Låter som 
en väldigt generell lista). Det är viktigt att barn kan ge sig 
ut i skogen utan att de måste leka i enlighet med särskilda 
lekredskap - det finns det ju lekplatser för. Skulle det vara 
något är det ett café eller liknande, och sol - och badbryggor, 
som ju inte inkräktar på skogsområdet i sig. Bänkar att vila 
på för äldre kan vara vettigt.  Naturområden ser jag främst 
som en källa för lugn och ro, eller leka i för barn, eller kunna 
dra sig undan till för tonåringar. Det är viktigt för djurlivet, 
fåglar behöver större habitat för att trivas och inte alltför små 
trädsamlingar (då får färre arter plats). Insektslivet behöver 
orörda delar. 

• Låt det vara en naturupplevelse.
• Så bra som det är! Orört.
• Jag tycker Årstaskogen är väldigt bra som den är. Börjar vi 

människor ingripa mer känns det som att den naturliga skogen 
snart är ett minne blott. Det är redan idag ett naturområde med 
begränsad yta som utnyttjas av många människor. 

• Årstaskogen är redan fantastisk nog. Gångvägar saknar 
belysning, det kan förbättras för ökad trygghet (att belysa 
bredvid vägen inte bara på den så buskagen kring icke ligger i 
mörker. Orörd skog passar utmärkt till pedagogisk verksamhet 
för de förskolor och skolor som finns runtomkring. 

• Årstaskogen är fantastisk som den är nu. Den tillför grönska 
och natur till Årsta som redan byggs ut mer och mer. 
Årstaskogen måste bevaras och bevaras precis så som den 
är! Den är bland de få skogar i bostadsområden som finns 
kvar i Stockholm. Bara tanken på att förminska den väcker 
min ångest. Jag förstår att Stockholm växer, och det behöver 
byggas i staden. Men att röja upp en skog är INTE ETT 

ALTERNATIV. Det är fullständigt förödande för hälsan och 
välmåendet för bosatta i Stockholm stad. Grönskan är vad som 
ännu får oss att fungera, producera. Nöj er med bygget som 
redan pågår i Årsta och låt skogen vara!

• Plats att andas och umgås med andra nyttjare av skogen
• Jag vill bara ha en lättillgänglig skog som INTE är så 

exploaterad eller bebyggs med massa olika grejer.
• Fler badbryggor, utan staket, så man kan sitta på bryggan på 

ett bra sätt
• Föreningslivet är viktigt för årsta som stadsdel. Viktigt 

att skogen inte kommersialiseras. Viktigt med lugna 
oexploaterade platser.

• Hyresrätter
• Då jag inte önskar att det bebyggs i Årstaskogen utan att att 

det görs till ett naturreservat i sin helhet, är det krasst nog 
endast ev hundrastgård som ev skulle behövas. Och med 
tanke på att Årstafältet bebyggs så utgår jag från att den som 
finns där nu försvinner och då bör ersättas på något sätt.
Skogen ger redan i nuläget fina naturupplevelser, lugn och ro 
har lättillgängliga platser, möjlighet att träffa vänner, platser 
med utsikt osv. Att göra skogen till en geschäftsområde med 
restauranger, butiker etc är fullkomligt onödigt då det finns ett 
stort utbud i närområden både i Årsta och i grannområdena.  

• Låt Årstaskogen förbli en tillrättalagd park tack!!!
• naturlekplatser, naturpedagogiska platser
• Jag vill inte förbättra något, jag vill ha kvar skogen precis så 

som den är!
• Årstabethpatlrm är bra exempel. Skidspår på vintern. Fler 

stora bafntyggor
• Bra som det är. Låt skogen få vara den behövs till alla.
• Ett bra brett fritt ställe att åka pulka, en familjebadplats, en bra 

hundrastgård på bra promenadavstånd
• Skogen är så fin som den är. Framför allt behövs fler 

promenadvänliga stigar. Bra om man kan ta olika slingor 
eller spår. Naturliga (upptrampade) i huvudsak, men även fler 
småvägar. Fint om det även finns cykelvänliga alternativ. 

• Markerade leder för löpning, olika längder.
• Bygg ut utegymen, gärna med naturinspirerade styrkestationer. 

Vore trevligt med en parkbänk mitt i skogen där man kan 
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sitta och njuta i lugn och ro utan att folk går förbi hela tiden. 
Skyltat såklart så att man hittar dit (en liten grön oas mitt i 
skogen helt enkelt).

• Bevara den vilda naturen i Årstaskogen, som har så stora 
ekologiska värden! 

• I Årstadal har man inte tänk på barn när man har byggt. Det 
finns knappt några ställen som barn över 4 år kan vara. Många 
lekplatser men när de blir äldre finns ingenting. Verkligen 
tråkigt att det inte satsas på barnen.

• kanske något fik, iordningställd utsiktsplatser, skidspår om 
årstafältets skidspår tas bort, fler sol och badbryggor, lugna 
platser behövs även Årstaskogen som tex slingan ovanför 
branten och utsiktsplatser

• Jag tycker skogen är superbra som den är och jag vill 
verkligen inte  att ni bygger bort skogen!

• Det är viktigt att behålla den natur som finns.  Ger livskvalitet  
och är avstressande för alla  som bor här. Bostäder bör byggas 
på andra platser som  tex gamla kontors-industriområden.

• Det jag vill ha i Årstaskogen är skog. Inte hus.
• Anordna träffar för naturintresserade, skogsvandring, lära 

sig överleva i närmiljö (en kurs med Lars Fält skulle bli 
fulltecknad på nolltid), mer satsning för mångfald och ekologi 
i naturen. 

• Jag vill ha skogen kvar som den är, det behöver inte förändras 
något

• Orörd skog o vatten
• Det finns delar av skogen, ovanför vattnet, främst mot 

Gullmarsplan, som är mörka och oländiga och därför också 
känns otrygga. Dessa platser vore det fint att se över

• Skog är skog och det räcker bra. Behöver inte förbättras bara 
tillsyn bl.a.  vad gäller nedfallna träd

• naturreservat utan tillrättalagda parker
• Kartor och skyltar vårt stigarna går.
• Ett par boulebanor och mer varierade utegym!
• Möjligen att den badplats/båtplats nära Årstabron skulle kunna 

göras trevligare, men jag  vill INTE ha mer av exploration. 
Inga ”byggda” t ex lekplatser är bättre än den befintliga 
skogen. Den ger i sig nyfikenhet för barnen.

• Skogsmiljö med blommor, bär och svamp.

• Tycker det är bra som det är
• Det bästa vore om skogen fick vara kvar som den är i dag. 

Ur ett h¨llbarhetsperspektiv skulle man käna en massa på att 
bevara alla dessa ekosystemtjänster som ´skoge kan leverera 
nu och för kommande generationer. Viktigt att bevara de plana 
ytorna för naturlig infiltration och speciellt som det kommer 
att vara fler störtregn i ett förändrat klimat. Ekosystemtjänsten 
skugga och svalka kommer att bli ännu viktigtare i framtiden. 
Ekosystemtjänsten luftrening är viktig både nu och i 
d´framtiden för att boende ska ha en bättre hälsa. Bättre hälsa 
ger även minrde kostnader i sjukvård etc. 

• Jag tycker att års taskogen är perfekt som den är. Det enda 
som saknas är en badbrygga

• Det är ju en skog....det är ju det som är meningen. Att man 
kan njuta av en skog med allt vad det innebär i närheten av 
där man bor. Ibland vill man ju bara vara ifred och dofta på 
lite tall. Funkar inte om den blir fullpackad med hus och andra 
aktiviteter. 

• Årstaskogen bör få vara som den är och inte göras om. Någon 
ytterligare badbrygga kunde vara bra. 

• Årstaskogen-Årstaviken är alldeles utmärkt som den ser ut 
idag! Det är en naturligt grön lunga nära stan. Låt träden växa 
och vattnet glänsa. Det är fortfarande en ganska lugn del av 
staden. Låt det så förbli, tack.

• Låt HELA skogen vara!
• Jag tycker att skogen är bra som den är. Jag tycker inte att man 

ska in och arrangera och konstla till saker där. Hela city är ju 
fullt av mänskligt skapade platser - kan man inte få ha kvar en 
gnutta orörd natur här och där?? Det behövs för att finna ro! 
Inte mer mänskligt anlagda arrangemang.

• Bryggor för bad och picknick
• Frisk luft och ’doft av skog’. Tecken på årstidsskifte
• Det som är så bra med Årstaskogen är just den orörda naturen!
• Området är i princip fullgott. Ändra inte på detta!!!! Den 

”förbättring” som kan göras är att sätta upp belysning utmed 
de gångvägar som där finns idag, men inte mer gångvägar, 
utan bara belysning. det gör att man kan ströva här mer under 
den mörka årstiden. Ffa gäller det de övre gångvägarna.

• Jag hittar idag de platser som ger mig både harmoni, utskikt 

och skogskänsla.
• Gärna fler badbryggor
• Det är bra som det är.
• Låt skogen vara som den är. Då kan folk utnyttja den som vi 

gör idag, inge bygge i skogen.
• Rekreation i naturen. Det innebär ingen bebyggelse.
• Låt skogen vara som den är
• Jag tycker att skogen är bra som den är ochvill att skogen får 

fortsätta vara skog.
• Inget. Det är fint och bra som det är. Det kan vara bra att 

staden ser över träden då och då så man inte riskerar få ett träd 
i huvudet. 

• Att den blev naturreservat en gång för alla och för alltid
• Jag vill att skogen finns kvar med alla djur som finns där.
• Låt naturen vara som den är!!! Vill inte ha folkliv bostäder etc 

det finns överallt annars i stan!!!
• Mer sandat här och var på vintern, som den livsfarliga trappan 

ner från kolonilotterna invid Årstaliden.
• bavara som det är
• Låt skogen vara lätttillgänglig från olika håll. Kanske 

fler bänkar mm. Framförallt bygg inte på de nuvarande 
skogsområden, behåll reservatet som det planerades 2014. 
Blir skogen mindre misnkar tillgängligheten. Man söker sig 
framförallt till skogen för lugn och ro. Skogen i sig, i bevarad 
form ÄR naturupplevelsen!

• Bättre badbryggor
• Jag vill ha en skog som är som en skog, inte en park eller ett 

aktivitetscenter.
• Inget behöver göras.  Det är att skogen bara är som den är som 

gör den attraktiv.
• Årstaskogen är perfekt som den är!!
• Hade varit
• Kick-bike- och skatepark. Bad- och solbryggor.
• Jag tycker det är fantastiskt som det är. Lättillgänglig skog 

från alla håll. Alla sorters skog. Möjligheter till all sorts 
rekreation och natur upplevelser. MITT I STAN! Ger lugn och 
möjligheter till ändlösa promenader. Plocka svamp och bär. Se 
djur växter  fåglar. Barn förskolor och skolor använder skogen 
dagligen. Det är en oerhörd oas!
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• Bevara skogen som den är, låt den vara en lugn och 
avkopplande plats. 

• medveten inplantering av växter som befrämjar insekter och 
djuren liv

• underbar skog för skidåkning
• Ingen ny bebyggelse eller en bilgata.
• möjligtvis ett litet café där man tänker sig bostäder hade 

kunnat utnyttjas av alla och inte endast ett fåtal.. 
• Jag önskar att man låter Årstaskogen vara. Att vi ska slippa en 

exploatering av en unik och bevarad plats som är så viktig för 
många människor.

• Att cykelvägarna fortsätter underhållas och skötas bra.
• Bevara skogskaraktären.
• Opåverkad natur är viktigast för framtiden! 
• Naturlig skog för hälsa och sinne
• man måste minnas att Årstaskogen är en skog var djur lever 

sitt liv. man måste vara omtänksam att den nu varande lungnet 
kommer att gälla.

• Det behöver röjas för bra pulkabacke - det finns så bra berg 
och lite för mycket träd :)

• Skogen är bra som den är! Bevara!
• Vi blev så lyckliga när vi fick två bryggor att sitta och ligga 

på. Populärt och trevligt för stora och små, kanske främst 
för oss lite större. Men förra året placerades stängsel runt 
bryggorna (för att man inte ska dyka därifrån, antar jag) men 
det omöjliggör också att sitta på bryggan med benen i vattnet, 
och tar bort den fina sköna känslan som fanns. Vi är många 
som gärna ser att de tas bort igen, så att bryggorna ser ut som 
på motsatta sidan. 

• Hänvisar till bifogad text
• Toalett
•  eller erbjuda mer än att vara just en skog för att vara bra. 
• Det fantastiska med årstaskogen är lugnet och naturen så nära 

stadens tempo. Detta är en oas för mig och många andra som 
inte har annat än stadsparker i närområdet. Att höra träden 
vina, att kunna ströva längs stammar och stigar och upptäcka 
naturen på allvar med min treåring - det är Årstaskogen för 
mig. Se årstiderna växla! 

• Är fint som det är! 

• Rör ej!!!
• Jag tycker att en skog ska vara just en skog och att 

människorna ska låda den naturen som finns där vara orörd. 
Låta djuren få ha sitt hem utan att lägga sig i förryckte om hur 
det ser ut. Förutom att det ska vara rent, då det finns många  
människor som bajsar i skogen och kastar papper och kläder 
och allt möjligt skräp här.

• Restaurera vissa områden 
• Det är en förkastlig tanke att bygga bort stora delar av en 

genuin gammal skog som nu är tillgänglig för alla, från 
småbarn till äldre, från vältränade till rörelsehindrade. Efter 
det planerade byggandet skulle bara branter finnas kvar, och 
strandpromenaden där alla skulle få trängas med cyklister, dvs. 
de som vågade ta risken att bli överkörda. Detta kallar inte jag 
för utveckling av skogen. Tvärtom, det är att avveckla den!   

• Jag är nöjd med som det är idag.
• Låt skogen vara som den är. En lunga mitt i stan. Var inte så 

jäkla klåfingriga.
• Skulle helst se skogen orörd för att ge utrymme för våra barns 

fria lek
• skogslekplatser och grill och picnicplatser vore bra
• Behålla mycket naturlig skog som är ganska ovanligt så nära 

city 
• En plats att vara med vänner utan att det är så tillgjort och 

iordninggjort som parker eller cafeer.
• Poängen med årstaskogen är att det är en skog. Den behöver 

inte förbättras / utvecklas. Det räcker att den får fortsätta vara 
en skog. 

• En offentlig toalett eller två längs med stråken
• Bastu likt den vid Tanto. Medlemsdrivet.
• Roliga platser för barm finns där skogen är,dvs om det finns 

skog och stigar kan vi alltid hitta på något. 
• Mindre bebyggelser!
• Som den är
• Jag vill förbättra skyddet för skogen, så att den inte bebyggs.
• Skogen ger mest om den lämnas så orörd som möjligt.
• Det behövs inget annat än det som är nu.
• Låt skogen vara som den är idag.
• att illegala bosättningar avhyses och att  glas och skräp rensas 

inte bara av privatpersoner eller dagisbarn
• Den är mycket viktig för att få behålla ren luft, och skydd för 

växt- och djurliv
• ”Utveckla en skog”? Hur tänkte ni där? En skog behöver 

verkligen inte hjälp med att förbättras eller utvecklas. Det 
klarar den mycket väl på egen hand,

• Lämna platsen orörd.
• Kartor som brukar finna i skogsområden men stigar, 

joggingspår. EJ bostäder! EJ bilar, vägar! Förstör inte detta 
vackra som så många människor och djur har glädje av. 
INGET bygge i Årstsaskogen. Gör allt till naturreservat och 
bygg ex Årstasfältet, Partihallarna etc. 

• Ge fan i skogen!
• Jag vill ha mer gröna kilar-tänk och mindre exploatörs-nytto-

tänk, de grönområden vi har i och intill bostadsområden är 
en ändlig resurs, man måste tänka ”hållbart”, långsiktigt, inte 
bara i termer av direkt mänskligt utnyttjande just nu. Hävd av 
det hävdberoende och respekt för det som klarar sig utan hävd. 

• Mina önskemål finns redan idag i Årstaskogen
• Mer regelbunden skötsel av stigen
• Tex slogbod
• Grillplatser vid mälaren
• Skyltning och räcken längs med de branta nordsydliga 

gångvägarna skulle göra dessa vägar lättare att ta sig fram på 
för fram för allt äldre personer och personer med barnvag.

• Årstaskogen har stor betydelse som rekreationsområde i 
staden. Dessa är av stor vikt för människors välbefinnande 
och ger en paus från stadslivet. En park kan inte erbjuda dessa 
kvaliteer. Vidare uppskattas den biologiska mångfalden i 
området. Unikt i sitt slag. 

• det är bra som det är
• Fler badbryggor och skidspår under vintertid. Annars vill jag 

att skogen ska fortsätta vara det den är idag, nämligen en skog.
• Skogen ska bevaras, behöver inget annat, det som är bra kan 

man göra själv utan några”tivolibyggen”
• Jag vill ha kvar årstaskogen som den är
• Var är förslagen för mindre bebyggelse?
• Framför allt att denna viktiga oas fortsätter attbidra till en god 

luftkvaliteten får så väl Årsta och Södermalm men också för 
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hela Stockholm. 
• Fler kolonilotter
• Saknar inget.
• Låt skogen få vara en skog! Skogen kommer inte ”bli bättre” 

av att man anlägger vägar , restauranger osv i den, utan 
kommer då förvandlas till en park. Värna om den unika 
stadsnära skog som nu faktiskt finns här.

• Det skulle behövas en större yta för att Årstaskogen blir lätt 
överfull på helgerna

• Ingenting. Jag vill att skogen bevaras som den är och att ett 
naturreservat beslutas för hela skogen.

• Jag vill inte att man ska göra några som helst ingrepp i 
skogen utan vill ha den som den är och att man inrättar ett 
naturreservat för hela skogen

• ett ställe för att uppleva naturen nära stan.
• Ingenting behöver ändras, det är redan bra och välbesökt som 

det är.
• Bevara Årstaskogen
• Restaurang som tillgängliggör del av stranden. Får inte ta för 

mycket plats, bör ha höga krav på kvalitet
• Blanketten är kraftigt vinklad och manipulativ. Därför blir 

det svaret på samtliga frågor. Den här frågan kräver en seriös 
medborgardialog, vilket detta inte kan anses vara.  Skogen ska 
självklart vara kvar som den är idag. Det är en skam för den 
demokratiska processen. Skärp er!

• Ökad hjälp för  häckandefågelliv och möjlighete för räv med  
med valpar och rådjur med kid att ha en ostörd  tillvaro.

• den har allt.  jag älskar den som den är.
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4. Vad önskar du att den nya bebyggda miljön ska tillföra? Med bebyggd miljö menar vi byggnader, parker och gator. 
(Flera val kan göras). Om annat, var god specificera:

• Det här är en ledande fråga som utgår från att det ska 
bebyggas i Årstaskogen. Varför finns det inte ett alternativ om 
man anser att bebyggelse över huvud taget är lämpligt? Hur 
skulle en ny bebyggelse för övrigt kunna medföra sol och bad 
eller lugn och ro?

• Jag vill att ni låter skogen vara. Det behövs ingneting. Det är 
en skog. Skogar klarar sig bäst själva.

• Tydligare entrévägar till skogen. Hög kvalité på byggnaderna 
och markarbetena utan höga socklar/murar/sprängningsarbeten 
som förtar mötet med skogen

• Inget! Jag tycker att Årstaskogen är bra som den är!
• Min grunduppfattning är att skogen inte ska bebyggas och jag 

vill för enkätmakaren understryka det djupt odemokratiska i 
att en sådan här undersökning utgå från att bebyggelsen är ett 
faktum. 

• INGET! Det borde inte byggas i skogen!!!!
• Inga hus skall bygga där
• Endast parkmiljö och eftersom skogen i sig är tillräcklig som 

rekreationsområde, så kan den med fördel stå kvar! 
• Bilfria områden,
• Kvartersstad med inslag av högre hus i kvarterens hörn 
• Ingenting!!! Låt den lilla skogen vara! Det har naggats 

tillräckligt av Årstaskogen! 
• Det behövs ingen ny bebyggelse där.  Årsta tar redan en 

stor del av förtätning. Årstastråket, Årstafältet och för att 
inte tala om hela liljeholmskajen, årstaberg etc. Dessutom 
blir det förtätning i slakthusområdet.  Och även hammarby 
sjöstad har kommit väldigt nära skogen genom nybyggen vid 
gullmarsplan.  

• Bygg inte!!!
• Bygg inte!!
• Låt skogen få bara vara skog. Det är redan rolig plast för barn, 

bra ställa att motionera på,, fina naturupplevelser, en trygg 
plats för många

• Inga hus alls
• Ingen ny  bebyggelse !!!!
• Årstaskogen ska förbli urskog och definitivt inte bli park eller 

liknande. 
• Jag önskar bara att alla byggplaner stoppas och att 

Årstaskogen tillsammans med Årsta holmar blir naturreservat 
i sin helhet. 

• Det behövs inte byggas något
• Det finns inget som blir bättre, för skogen, med fler bostäder!
• Ingen bebyggelse i skogen tack. 
• Jag är stark emot att ett enda träd fälls i Årstaskogen för att 

bygga bostäder. Jag kommer hindra maskinerna med min egna 
kropp!!

• Skogen är väldigt lättillgänglig idag och det som möjligen 
saknas är informationsskyltar och kartor som sätts upp på 
lämpliga ingångar (det finns rätt många sådana) till skogen.

• Jag kan inte se att något ovan skulle kunna förbättra skogen 
för de ändamål jag använder den,

• Jag önskar ingen skövling av Årstaskogen alls. Märkligt 
ledande fråga.

• Eventuell  ny bebyggd miljö i skogen kommer bara göra en 
sak. Förstöra skogen.

• Önskar ingen nybyggnation.
• En bevarad natur, den behöver inte vare sig tillgängliggöras 

eller bebyggas.
• Inte byggas alls om jag ska va ärlig
• Jag vill inte ha någon byggnation och på så vis förstöra skogen 

där ni visar ni tänkt bygga. 
• Bevara Årstaskogen och gör den till ett Naturreservat!
• Vill inte se någon bebyggelse i Årsta skogen punkt. 
• Inget. Jag vill inte ha mer bebyggelse runt/i Årstaskogen.
• Ingenting. En bebyggelse tar ju bort skogen som måste bli 

kvar. 
• Jag önskar att ni låter den vara. Det byggts, och har byggts 

otroligt mkt i just Årsta redan. Vi behöver denna lunga, inte 
bara Årsta men även Södermalmsborna.

• Klassisk arkitektur
• Kaj längs vattnet, byggnation även närmast vattnet och i 

skogen i övrigt.
• Inte förtjust i att det byggs på de bästa platserna i Skogen
• Jag vill inte se något bygge alls. Jag vill bevara den fantastiska 

skogen. Det finns bättre ställen att bygga på, att skövla en så 
pass gammal och betydelsefull skog är inte ett alternativ.

• Är helt emot bebyggelse i just denna del av  Årsta då det just 
är så unikt och uppskattat och det går aldrig  att få tillbaka 
om det exploateras. Området Årsta partihallar behöver  fixas 
rejält, det är mitt förslag till bebyggelse-winwin!

• Låt skogen vara!
• Jag vill inte att det ska byggas hus i Årstaskogen. Det finns 

andra platser tex Årsta fältet. Bygg om fula gullmarsplans 
centrum och bygg bostäder där!

• SKOGEN FÖRSTÖRS OM DET PLANERAS IN EN 
MASSA BOSTÄDER.

• Jag vill inte att det ska bebyggas i Årstaskogen. Skogen är 
en fantastisk naturupplevelse som den är, den är inte otrygg 
och alla de andra alternativen finns inom nära räckhåll. Vad vi 
behöver är att ha kvar skogen vars värden inte kan ersättas på 
något sätt.

• Varför förändra. Det är ju bra som det är
• inget
• Jag vill att skogen ska bevaras!!!
• Vill inte ha bebuggelsen
• Låt skogen vara, bygg på andra platser som fält eller oanvända 

bergknallar, inte i Årstaskogen
• Man behöver inte bebygga den sista gröna ytan i Årsta. Sjukt 

att politiker öppet säger; ni får ett reservat om vi får bygga. 
Första klassens utpressning! 

• snälla, rör inte skogen!
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• Att skogen behålls som skog och inte görs om till bostäder 
eller upplevelsecentrum.  Tavlor som informerar om regler 
för naturreservat och info om djurliv och växter i området 
skulle vara tillräckligt.  Märkligt alternativ med trygga platser, 
har aldrig upplevt skogen som otrygg och har på dessa sex år 
aldrig hört talas om några brott kopplade till skogen

• Också en manipulativt ställd fråga. Frågan ska vara: vill du att 
årstaskogen ska vara platsen för 1000 nya boenden? Vi är över 
2000 personer som inte vill de. Man kan inte exploatera på 
medborgarnas bekostnad. Det är er skyldighet som folkvalda 
att ta hänsyn till medborgarna i Årsta.  Vi förstår alla att det är 
byggherrarnas pengar som styr era beslut.  Inte medborgarnas 
eller stadens bästa. 

• En ny bro till Södermalm! Gång och cykelbro! 
• Som i tidigare kommentar ser vi gärna att skogen blir orörd 

för att bevara djur- och växtligheten, både för rekreation och 
lärande, för både barn och vuxna i dagens stressade samhälle.

• Vill inte ha mer bebyggelse! Vidrigt att slakta skogen! 
• Önskar ingen bebyggelse i naturen, använd redan exploaterad 

asfalterade områden. Skogens ekosystemtjänster kommer att 
behövas med råge i en framtida större storstad. 

• Projekt som Årstafältet, Årstastråket, Årstaskogen, kommer 
leda till att befintlig befolkningsmängd mer än dubbleras. 
Redan idag saknas skolplatser och högstadie har flyttats från 
Årstaskolan. Ska alla dessa delar bebyggas räcker inte en ny 
högstadieskola vid Bolidenplan. Förskolorna i området är 
redan idag överbelagd

• Oj visste inte att det var så pass stort område.. känns verkligen 
jättetråkigt att läsa det.. önskar den fick vara bevarad.. bygg 
mer här omkring i örby istället där vi bor nu:) bevara skogen..

• Tycker inte att skogen ska bebyggas
• inget ska bebyggas! Bygg där det finns asfalt redan idag
• Inget förutom (bättre) belysning. 
• Jaganser inte att det skall byggas allt i Årstaskogen. En helt 

ny stadsbyggnadstaktik behövs med satsning på områden 
och centran längre ut. Människan behöver alla innerstadens 
grönområde för hälsans skull.

• Minder lugn och ro samt mer kaos.
• Det bör inte byggas något annat i skogen än mindre platser för 

människor att vistas på i naturen och att hundar ska kunna få 
springa av sig fritt inom staket så klart.

• Barnen behöver naturlig skog. Parker ger inte samma värden.
• Låt bli Årstafältet och Årstaskogen vi behöver dessa små 

oaser när det exploateras så mycket nytt i områdena omkring!
• Önskar ingen bebyggelse över huvud taget i skogen.
• Det ska inte byggas i Årstaskogen.  Den är perfekt precis som 

den är. 
• En skog är en skog är en skog! Lämna den orörd. Den behövs. 
• Ingen bebyggelse alls, tack!
• Att ingen bebyggelse sker.
• Frågan är felformulerad. Bostäder kan inte vara villkoret för 

fler naturupplevelser.  
• Årstaskogen ska inte bebyggas utan bevaras. Det byggs på 

Årstastråket och Årstafältet ska bebyggas. Årsta partihallar 
kan rivas och bebyggas. Årstaskogen är för värdefull för att 
exploateras

• Era frågor är ledande och det är uppenbart att ni tänker bygga 
oavsett vad medborgarna tycker. Jag anser att ni ska låta bli att 
bygga i skogen. Skogen ska i sin helhet vara ett naturreservat. 
Det finns stor samlad kunskap och fakta som visar att det 
är helt fel att bygga i skogen. De värden som går förlorade 
kommer inte att kunna ersättas på konstgjord väg. Det finns 
ingen vinst i en exploatering, utom möjligen klirr i kassan för 
staden och så småningom för dem som gör en investering i era 
planerade bostäder. 

• Undvik att bygga
• Naturreservat, som det planerades för.
• Jag vill inte ha mer bebyggelse i Årstaskogen
• Vänligen se efter andra bebyggelse platser, skapa unika 

och blommande kvarter i dumpade industriområden. låt er 
kreativitet flöda i de områdena istället och låt Årstaskogen 
överleva.

• HELA skogen måste få bli naturreservat, 
• Mer bebyggelse i Årstaskogen kan bara resultera i en förstörd 

miljö. Vill man tillföra något till området  ska man låta 
Årstaskogen vara.

• Vill inte förstöra skogen med hus
• Ny bebyggelse i skogen tillför INGENTING. Det förstör 

unika värden för all framtid.  NU frigörs  bygge av 10000 
bostäder i Bromma- Nya platser till nya bostäder. Katastrofalt 
dårskap att bygga i Årstaskogen!

• Inget! Låt skogen vara. Hur kan ni ens överväga att bygga i 
skogen? Så hemskt. Bygg vid Årsta partihallar eller Västberga. 
Men rör inte skogen. Man behöver ha orörda grönområden. 
Skogen är så unik med sina gamla tallar. 

• Vill bevara Årstaskogen
• Att skogen blir kvar och att den sköts bra och kontinuerligt 

rensas från skräp 
• Skogen är bra som den är!
• Jag vill inte ha bebyggelse i Årstaskogen.  Tycker det byggs 

och ska byggas tillräckligt i Årsta för att täcka vår del av 
nybyggnad. Nyligen byggt på Bränningevägen,  Årstastråket 
byggs och Årstafältet ska byggas. Även slakthusområdet ska 
det byggas på.

• Måste finnas andra platser att bygga på!! 
• Vi vill inte ha fler hus i Årstsskogen. Bygg på Gärdet 

istället. Hur mkt plats som helst, låt Söder få behålla några 
skogspartier, tack!!!

• Snälla bygg inte här! Det öfven lunga gör hela söderort! 
Det finns ju ingen orörd skog kvar då! Varför inte bygga vid 
Bolidenplan istället??? Möra kommunikationer och ful trist 
industribebyggelse, helt underutnyttjad mark nära Globen 
Gullmarsplan kch åratalet. Vi behöver få ha kvar Årstaskogen, 
finns ingen annan plats för lugn kch rekreation i Prsra! Det är 
Årsradkogen kch tillgängligheten till vattnet som lockar folk 
till HEKA Årsta, låt det vara den  det är! Människor behöver 
natur! 

• Det vore katastrof om detta gick igenom
• Naturupplevelse  på den naturliga sättet som bara en skog kan 

ge.
• Vill inte att det ska byggas på utmärkta områden eftersom de 

är bra områden som det är. Men måste det byggas nära skog 
vore det fint om förskolorna lades där så barnen får nära till 
skog. Som tex Årstalidens förskola. Varn behöver mer riktig 
skog och mindra plastmattebekkädda lekparker - det visar alla 
studier. Vi vuxna också för den delen...

• Vill inte att man bygger alls. Behåll gamla gränsen för skogen. 
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Skogen behövs för luften miljön och människorna. Man 
avverkar inte en sån gammal fin skog.

• Den eventuella nya bebyggelsen i Årstaskogen kommer 
inte att kunna tillföra någonting. Årstaskogens växter och 
skog är inte bara ett rekreationsområde för lung och ro, 
naturupplevelser och motion utan även en lunga som renar 
luften från flera av Sthlms tillfartsvägar och Södermalm.

• Ingenting. Naturen där är bra som den är naturligt.
• All bebyggelse på platsen är kriminell. Ett tusental bostäder 

förstör för hundratusentals människor - barn, gamla, unga - för 
all framtid.

• Ingen bebyggelse självklart! Årstaskogen är unik och ska inte  
stympas.

• Ingen exploatering
• Önskar ingen ny bebyggelse. Låt skogen vara kvar.
• Kvartersstad som i Hammarby Sjöstad
• Jag motsäger mig ny bebyggelse i Årstaskogen
• Jag ser inte att bebyggelse kan tillföra vare sig fler 

naturupplevelser, mer lugn och ro eller för den skull billiga 
hyresrätter. Alltså: Jag vill inte att ni bebygger Årstaskogen.

• Kollektivtrafiksbåt till Tanto/Liljeholmen och sedan vidare 
(typ Söder Mälarstrand och stadshuset)

• ”Den nybyggda miljön” kan inte tillföra något positivt 
eftersom den per automatik tar bort just det positiva som 
skogen erbjuder.

• Jag är emot att det byggs där. Bättre att bygga på industrimark 
vid Årsta partihallar. 

• Frågan är felställd - jag vill absolut inte ha någon ny 
bebyggelse i årstaskogen

• Jag vill inte att det ska byggas något i det naturområde som 
Årstaskogen är.

• Sandstrand dår lilla grussranden är nu
• Tät bebyggelse så det blir befolkningsunderlag för service! 

Kvartersstad så långt det går med hänsyn till höjdskillnader. 
Bygg inte förort!

• Den ska inte bebyggas utan bevaras som den är
• Ovanstående svar på denna fråga gäller endast  OM  det blir 

aktuellt med bebyggelse.  Som skogen är nu, finns redan det 
jag önskar.  Naturupplevelser, lugn och ro, platser för att möta 

vänner, utsikten över vattnet, den härliga känslan av att gå i en 
naturskog.

• Önskar inget. Motsäger mig förslaget med bebyggelse i Årsta 
skogen. Gör ett naturreservat av hela området, såsom det var 
tänkt tidigare.

• bygg inte mer!
• Jag vill att skogen ska vara just skog i det närområde där jag 

bor. Jag önskar inget mer än att det ska vara en plats där det 
bor rävar, rådjur och harar och där vi människor kan få ro och 
avkoppling.

• Skogen ska bevaras och inte användas till bostäder. Skiogen är 
stadens lungor och om vi skövlar den blir luftkvaliteten sämre. 
Vi har mycket avgaser från E4:an och från tunnelmynningar 
och därför behövs skogen

• Inget. Det byggs överallt i Årsta. Låt skogen vara och 
städa upp vid partihallarna istället. Där kan vi snacka 
otrygghet medan Årstaskogen faktiskt är något så unik 
som en trygg, tillgänglig SKOG med höga naturvärden och 
rekreationsvärden nästan mitt i stan. Årstaskogen behövs som 
stadens gröna lunga!

• Jag tycker inte att det ska byggas i skogen. Det finns andra 
platser att bygga på. Detta är bara ett rikemansbygge, inte 
till gagn för de verkligt behövande. Och för det särintresse 
som vill  ha sunkiga bevis på att staden växer. Om några år 
kommer Årstas invånarantal att ha fördubblats,.

• Tror ej att det kommer tillföra ngt alls som inte redan finns. 
• Inget
• Fler byggnader i skogen främjar inte naturupplevelser och 

möjligheter att bevara f3m gaml
• Jag anser att skogen skall vara som den är nu.
• Vill ha kvar skogen, långa promenader där barnen kan 

upptäcka naturen på riktigt 
• Att låta den vara. och bygga  istället där det finns inte så 

vacker natur som är tillgäglig för alla.
• Bygg inte
• Inget, bygg inte!
• inga bostäder i Årsta skogen
• Jag tycker inte att det ska byggas mer
• Den bebyggda miljön tillför inga naruupplevelser, 

utsiktspunkter eller rofylldhet, vilket är det jag är intresserad 
av

• Bra som det är
• Jag vill inte att området närmast mig (dvs det längst till höger) 

ska bebyggas.
• Om ni bygger bort det mesta av den någorlunda platta marken 

i skogen och ökar trycket på resten så kommer ni att totalt 
förstöra den naturupplevelse som det fortfarande är möjligt 
att ha.  Av det som var tänkt att bli ett naturreservat blir bar 
en brant stump ned mot vattnet där husen nästan omedelbart 
tränger sig på.

• Jag bor i Årsta och är nöjd med skogen utan  nya dyra 
bostäder i skogen. Skogen kommer utsättas för hård slitage  
och den nu rena luften kommer att förorenas av all trafik  som 
kommer att bli av privatbilism och den kommunala trafiken 
kommer ox att  påverka luften.  Bostäder behövs, men det 
vet alla att det behövs bostäder för de som inte kan bo i dyra 
bostäder medbutsikt över vattnet.  För att tala klarspråk, bygga 
dyrt o tjusigt ger pengar.  Årsta är redan förtätat till Max.  Lite 
kuslig utveckling detta.  Stockholm blir allt mer segregerad.  I 
världen planteras träd i städer för man vet att det är viktigt för 
luftföroreningar och för den fysiska och psykiska hälsan för 
mänskor  och djur.  

• Förbättra strandpromenaden rensa buskar träd lättare för både 
gång och cyklar

• Vill inte att det bebyggs! 
• Omöjligt att 800-1000 bostäder kan tillföra något gott till 

Årsta skogen. Det färstår ni nog själva. Bara pengar i detta 
beslut. 

• Jag önskar ingen mer bebyggelse! Låt bli tack! 
• Hur kan bebyggd miljö tillföra t.ex naturupplevelser och lugn 

och ro?
• Låt naturen vara vi behöver inga fler lyxbostäder! 
• Den tillför inget. Den förstör. Under 5-10 års tid kommer det 

vara ett evigt borrande, hamrande, sprängande och tung trafik 
utanför mitt sovrum och vardagsrum. Och när det är klart 
har halva min utsikt över Söder försvunnit och värdet på min 
bostad minskat.

• ingen bebyggelse. jag vill ha kvar skogen som den är!!!
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• Bygg ej i skogen.
• Vill inte ha något byggande alls!  Naturen och träden i sig är 

vackert.
• Att man gör hela området till nationalpark och att man ej 

utnyttjar området till bebyggelse utan placerar 800-1000 
lägenheter på redan bebyggda platser i Årsta utan att förstöra 
den sammanhängade yta som Årsta skogen innebär. Tex högre 
hus på/mot Årsta fälten öka förtätningen Östbergahöjden mot 
Årsta fältet, Då man redan beslutat om byggnation i dessa 
område.

• Jag tycker inte att man ska exploatera Årstaskogen
• Låt skogen vara som den är.
• Inget av ovanstående. Jag tycker att man ska bevara denna 

lilla skog som den är
• Anser att det inte bör tillföras byggnader, däremot naturmiljö, 

lugn o ro, ha kvar spännande skogen för barn vilket är mycket 
bättre an ordnade lekplatser här

• Jag önskar att ni valde en annan plats än Årstaskogen för 
bebyggelsen. 

• Bevara Årstaskogen som den är!
• bra belysning så att man kan röra sig egen hand utan att känna 

oro
• Låt den vara orörd, årstaskogen är en oas en lunga. Hitta 

bebyggelsen i andra delar. Riv husen som är fula, alla på 60-
70 talet och bygg nytt o på höjden,   men låt skogen vara. 

• Jag ser helst inte att det byggs.
• Låt skogen vara kvar
• Begyggelsen bara förstör naturen, inget anna
• Bygg ej något nytt, bevara det som finns.
• Ser inte att den nya bebyggelsen kan tillföra Årstaskogen 

några positiva värden.
• Lämna skogen som den är !!
• Inget för jag tycker inte det ska byggas där. 
• Det är bra som det är, bygg inte, om bygg ska ske, varsamt 

och lite
• Inga fler byggnader! Bygger ni för nära skogen tappar man 

känslan av lugn och det faktum att det är en skog. Annars blir 
det en utsträckt lund bara.

• Jag är helt emot att skogen bebyggs. Det finns ingen logik i att 

man kan skapa naturreservat om man bygger 1000 bostäder 
där, att det blir bättre för skogen. Den blir ju stympad. Det 
finns många andra bra platser att bygga på i Stockholm. I 
Årsta byggs det redan mycket.

• Bebyggd miljö är något konstgjort och som rubbar den 
naturliga atmosfären och djurliv. 

• Det är oerhört viktigt att bevara skog som är någorlunda platt, 
att spara stup och tro att det kan användas för lek, rekreation 
osv är befängt,.

• Satsa på bebyggelser på exempelvis gärdet eller andra delar av 
staden,

• Mer belysning
• Låt årstaskogen vara utan bebyggelse!
• Jag vill ABSOLUT INTE ha mer bebyggd miljö. Sthlm 

kommer aldrig att kunna bygga bostäder som räcker till alla 
som vill bo här, eftersom landsbygden utarmas och folk går 
arbetslösa där. Det ger er dock inte rätt att förstöra skog och 
ändra miljön för evigt. Årsta är fantastiskt just för att skogen 
finns där.  

• Denna enkät fortsätter att förvåna med sina totalt ledande 
formuleringar.  Den nya bebyggda miljön gör att djur och 
människor får mindre utrymme att leva på. Bygg upp 
Västberga industriområde; Årsta industriområde längst spåren, 
Partihallarna istället

• Skogen bör lämnas orörd, inget saknas. 
• ingen utveckling alls!
• inget
• Tycker inte ny bebyggelse kan tillföra något. Skogen är skog 

och borde så förbli.
• Ingen bebyggelse alls
• Inga hus vid vattnet och en bra bit ifrån  ialla fall!!!
• Det behövs inte tillföras något alls.
• Vill ej ha bostadsområde i Årsta skogen 
• De markerade områdena och unika miljövärdena  bör 

överhuvudtaget inte tas i anspråk för bebyggelse, vägar, o dyl. 
Det är den redan hårt trängda och avgränsade naturen som 
måste få utvecklas och bevaras för allas vår skull

• Inga hus i skogen, tack
• Bygg inte sönder Årstaskogen

• Bygg inte utan bevara skogen. 
• inget
• Bör ej bebyggas
• Önskar ingen ny bebyggelse I området 
• Bibehålla skogen
• det ska inte byggas nåt för parasiten människan som bara 

förstör och skitar ner. tänk på djur och naturen .istället och 
utvweckla för dem. däremot kan motionsalternativ utvecklas.

• Jag önskar ingen ny bebyggelse. Respektera det ursprungliga 
förslagets gränser för naturreservatet. Bebygg Årstafältet 
istället. 

• Nya bebyggelser tillför INGENTING! Bygg bort Årsta 
partihallar istället! Låt skogen vara kvar den blir endast mer 
otillgänglig med era planer! Färre får tillgång till skogen och 
vattnet och kan visstas där om ni bygger bort skogen!

• ser inte att det skulle förbättra miljön i Årsta.
• Ingenting
• Behövs inget folkliv just där. Väldigt nära till Årsta Torg  där 

både kultur och matställen finns.  Dessutom kommer snart 
bebyggelsen vid Årstafältet med ännu mer sociala ytor. Husen 
vid Årstaskogen kommer att göra om skogen till en park, 
vilket det  finns det gott om i Årsta

• Skogen bör bevaras i sin helhet utan ny bebyggelse. Med 
all ny framtida bebyggelse på Södermalm,  Gullmarsplan, 
Slakthusområdet (inte minst!!), Årstafältet och Årstastråket, 
Liljeholmskajen,  Lövholmen etc etc så ska man INTE bygga 
i Årstaskogen. Den behövs i sin helhet för alla dessa barns och 
vuxnas rekreation, liv, luft och syre.

• Skapa ett naturreservat även av dessa områden
• Hur skall byggen tillföra något i en skog? Nej tack! Bygg 

gärna i årsta partihallar lr gör så att människor även kan/vill 
bo utanför stockholm så att det inte blir sådan obalans att vi 
måste försöra något så vackert å unikt som en stadsskog. Har 
ni planerat något på tex Gärdet??

• Inga stora höga hus som i årstadahl.
• Naturreservat på hela årstaskogen o holmarna. viktigt att hela 

skogen behålls för att behålla skogskänsla som någon skrev...
gamla räd och djurliv behövs behållas. 

• Alltid sorgligt att exploatera ett område när intentionen 
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tidigare var att reservera den som ett naturreservat.
• Med Årstastråket och Årstafältet ökar bostäder med hela 

100%, därför behöver Årstaskogen sparas i sin helhet.
• Önskar ingen ny bebyggd miljö i Årstaskogen.
• Jag är helt emot ytterligare bebyggelse i denna gröna lunga. 

Bygg tex tätare på Årstafältet istället.
• Katastrof om ni fortsatt hävdar bebyggelse  i  Årsta skogen 
• Jag önskar INGEN NY bebyggelse!!! 
• Rör ej skogen tack!
• Genom att skriva vad ”önskar Dunst den nya bebyggda miljön 

ska tillföra”visar ni att ni inte tar denna enkät på allvar. Å
• Ingen exploatering eller byggnader bör uppföras i de delar 

som betraktas som naturskogsartad och utgör livsrum åt 
signalarter och rödlistade arter.

• Gatustrukturen borde innebära en öst-västlig koppling norr 
om dages bebyggelsekant. Söder om det tänkta reservatet. 
Detta för att få till ett levande stråk mellan Gullmars och 
Liljeholmskajen. = inga återvändsgränder i stadsväven.

• Bevarad, obebyggt område för biologisk mångfald och 
rekreation.

• Jag vill inte ha bebyggelse där.
• Vill inte ha ny byggnation. 
• Jag tror inte att ny bebyggelse tillför positiva värd en till 

årstaskogen. 
• Jag vill inte ha någon annan upplevelse än vad Årstaskogen är 

idag. Ta inte bort denna viktiga lunga!
• Nya gångvägar, så att man fortfarande går ”i skogen” och inte 

med skogen på en sida och hus på den andra.
• Jag vill att skogen ska förbli orörd! Bygg istället på redan 

bebyggda platser. 
• Vill inte att skogen används för mer bebyggelse. Det räcker 

nu och det finns andra ställen att bygga på som inte använder 
stadens lungor/grönområden.

• Om det bebyggs hoppas jag att byggnaderna är låga och 
knappt synliga från vattenskadan. Husen ska smälta in. 

• Om det ska göras någonting alls bör det vara skogslekplatser 
liknande Trollparken som redan finns i Årstaskogen.

• Att Årsta IP återgår till stadsdelen där skolor och andra kan 
bedriva friidrott.  Roliga lekplatser där man utnyttjar naturen; 

inte färdigköpta klätterställningar osv.
• Vill inte ha någon ny bebyggelse alls!!!
• INGENTING! 
• Tycker att det
• LÅT SKOGEN VARA! 
• Ingen ytterligare bebyggelse bör göras
• När det nu byggs nya lägenheter (vilket jag förstår att det 

måste göras) snälla gör inte om misstagen med liljeholmkajen 
som är en total stenöken. Satsa på att lägga in lite grönt mellan 
husen. 

• Bygg inte mera det är redan trångt använd er av Årstafältet
• Som jag ser det skulle de områden som utreds för bebbyggelse 

till stora delar förstöra skogens unika karaktär (det gäller 
särskilt de flacka och soliga partierna längs skogens sydliga 
delar. Jag efterfrågar också att den befintliga skogen bevaras i 
så stor utsträckning som möjligt (f.ö. helt obegripligt att inte ta 
med det som alternativ ovan). Utöver det har jag redan tidigare 
framhållit två åtgärder som skulle vara positiva: åtgärda dålig 
lukt pga avlopp utan att förstöra skogsmiljön samt möjliggöra 
bad vid solbryggorna genom att ändra farledens utsträckning i 
Årstaviken.

• Årstaberg är sönderbyggt, detta får inte hända Årsta skogen  
• Viktigaste av allt fritidsgårdar för ungdomar
•  Högklassig arkitektur som SAMVERKAR med det kuperade 

landskapet.
• Svårt att se bergsbranterna som ni lämnar obebyggda som 

naturskyddsområde. De tillgängliga områdena bebyggs och 
kan inte ses som naturområde.

• Katastrof! Ta inte ifrån oss Årstabornas ( och andra boende 
på ex söder)rekreationsområde, ni har lovat naturreservat - stå 
upp för era löften, Årstafältet skulle ju byggas och redan där 
har vi tappat ett parkområde där det pågår full aktivitet både 
sommar och vinter!  

• fler kolonilotter
• Inte minskar naturupplevelsen genom att minska på 

skogsdelarna
• Den tillför absolut ingenting! Skogen behövs som den är. 
• Inget förutom badplats.
• vill ej ha utbyggnad det byggs redan tiotusentals bostäder i 

Årsta
• I ett naturområde ska man  slippa se höghus överallt.
• Vill inte att ni bygger i skogen!
• Det förbättrar inte ett dugg.
• INGA FLER BOSTADSHUS, INGA FLER HUS I 

HUVUDTAGET
• Ingen Bebyggnad över huvud taget...
• jag är emot att man bygger i de markerade områdena
• Önskar rent generellt inte mer bebyggelse. Det lilla skog 

som finns bör skyddas. Ev. Cafe/restaurang på plats där jag 
specificerat. 

• Jag tycker inte det ska byggas alls i området. Jag förstår 
att Stockholm behöver fler bostäder, men områden som 
Årstaskogen behövs ocks

• Behövs ingen bebyggelse där! Behåll naturen och låt skogen 
vara kvar!

• Cykelbanor
• vill hellst behålla skogen som den är! oförstörd! 
• Så liten påverkan som möjligt på själva skogen.
• Det kommer att förstöra skogen! Tyvärr ser jag inte att det 

medför något positivt
• Jag tycker ej att ngn del av reservatet av många anledningar 

skall bebyggas oavsett bostadsbrist. Finns m
• Bygg inte mera
• Det är så viktig att bevar lungor i en stad, för mig är det för 

få, och jag kommer inte att stanna i Stockholm. Det behövs en 
känsla av något annat än affärer och höghus.

• Inte bygga bostädder.
• En bebyggd miljö tillför inte mig något. 
• Ingenting av något, platsen är bra som den är
• Ingenting förutom en vattenkran till törstiga motionärer vid 

utomhusgymmen.
• Bra cykelförbindelser!
• Bygg inga bostäder i Årstaskogen
• Mindre folk
• Vill inte att de ska bygga.
• Anser att det inte ska byggas där, skogen blir förstörd och 

grönområden försvinner
• Bostäder nedanför Gullmarsplan skulle göra Årstaskogen mer 
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trygg. Det är också det enda område i Årstaskogen som är fult. 
Båtklubben kanske går att spara ändå.

• Att låta skogen vara
• båturhyrning
• Vill inte att något av de områdena bebyggs. Årstaskogen ska 

bevaras såsom den är!
• Jag vill att skogen ska vara ifred och sitt naturliga inslag som 

finns idag vi behöver inte bygga höga hus inpå skogen.
• Önskar ett naturreservat med välskötta naturstigar, utan klotter 

och förstörelse, inga ytterligare bostadshus.
• Bevara som det ä
• kollektivtrafik via elbåt
• Ser ingen vinst med bostäder här.
• Inget. Dessa frågor ger inte människor som inte vill ha 

bebyggelse någon talan, eftersom frågorna utgår från att man  
anser att ny bebyggelse kan tillföra något, att skogen behöver 
”utvecklas” etc

• Om något ska byggas bör det vara skolor och förskolor, bör 
bevara naturområdet. Måste finnas större naturområden i 
söderort.

• Jag är som skrivet, nöjd med hur det ser ut idag, så det är svårt 
då att skriva något om hur det kan bli bättre.

• Ingen ny bebyggelse alls.
• Bättre primärsjukvård för både vuxna och barn
• Att ta ner skog och natur för mer bostäder kommer inte göra 

platsen bättre, endast sämre tyvärr.
• Jag vill inte tillföra något av ovanstående i skogen. Särskilt 

inte som att dessa områden ligger på de plana ytor som är 
tillgängliga för människor att röra sig på.  

• Gärna en pizzeria, finns inga här runt Ottsjövägen! 
• Ser inte vad den skulle tillföra?
• Absolut inga fler hus!
• Bebygg Årstafältet istället.
• Önskar ingen förändring i skogen. 
• ABSOLUT inte fler bostäder!!! Skogen är redan tillräckligt 

naggad på. Att bygga så nära Årsta gård förstör hela den unika  
miljön  där.  Lite för många inhägnade båtklubbar som stänger 
ute många flanörer och folk som vill bada.

• Jag vill inte att det bebyggs

• Ostördhet. Att få ströva fritt och andas en stund från 
vardagsstressen utan att bli omkullknuffad av cyklister och 
löpare. Rehabinriktat omr för stressrelaterad psykisk ohälsa 
. En mental lunga nära centrala stan, som inte är anlagd utan 
naturen på riktigt.

• Jättegärna en badplats i solen!!! Liknande den som finns i 
Liljeholmen.

• Låt området var
• Önskar ingen bebyggelse
• Freda hela Årstaskogen och gör den till naturreservat. Köp 

loss lite av kungens mark på Gärdet och bygg där. Eller helst, 
bygg stad i ytterstad. Innerstaden, med Sjöstaden och Årsta, är 
färdigbyggt. 

• Vill inte ha bostäder i skogen
• Att ni inte bygger bort det unika naturområde som årstaskogen 

är och att ni inte bygger hus som skymmer vattnet.
• Låt bli
• Förtäta inte med ny bebyggelse
• EJ BOSTÄDER BEBYGGELSE 
• Inget - ni bör inte bygga i Årstaskogen. Årstaskogen är 

redan idag hårt belastad av alla som vill nyttja skogen. När 
befolkningen om några år ( Årstastråket, Slakthusområdet 
och Årstafältet ex) med tiotusentals nya innevånare kommer 
trycket bli ännu mycket mer. Tänk framåt och hållbart istället - 
vår miljö ska hålla många år framöver. 

• Ingen utveckling, ta hand av skog.reservat
• Vill ej att det ska bebyggas alls....löfte från politiker att det ej 

skulle bebyggas...bygg på Gärdet istället!!
• Vill inte att det ska bli mer bebygg miljö. Ju närmre skogen 

den bebyggda miljön kommer desto mer tar bebyggelsen ifrån 
naturupplevelsen. Det häftigaste med Årstaskogen är att man 
kan vandra runt på småstigar mitt i Sveriges största stad och 
inte känna att hus och annan bebyggelse hänger på skogens 
dörr.

• Svårt att veta vad som avses med ”spännande arkitektur”. Jag 
vill se klassisk Stockholms kvartersstad såsom det byggdes 
fram till bilen tog över staden på 30-talet och det sen bara 
började byggas punkthus. Bygg utifrån konceptet att folk i 
första hand ska kunna cykla och gå till affären och cykla eller 

åka kollektivt till staden, Och för att kollektivtrafiken ska 
bli tillräckligt bra, behöver man bygga tätt och med många 
lägenheter. Sen för att folk ska få handel och matställen i sin 
närhet, behövs det också dagbefolkning. Dvs arbetsplatser. 
Annars klarar inte t ex restauranger att gå runt. De behöver 
både lunchgäster och kvällsgäster annars flyttar de nån 
annanstans. Så lägg till ”kontor och arbetsplatser” till listan!

• Bygg inte här! Vore en skam! Däremot kan ni informera 
innerstadsborna om skogen, så de besöker den oftare. Fler 
papperskorgar behövs längs vägen! 

• Låt skogen vara kvar! Bygg runt Årstafältet istället!
• Vill inte ha några mer hus. Låt skogen vara tack
• Låt det vara som det är. Ni tar ju varenda grön plätt och 

bebygger. Om ni vill öka bostadsutbudet, riv de gamla husen 
och bygg nya moderna istället som är bättre planerade på 
samma plats. Många av dem är i dåligt skick redan.

• bygg bostäderna någon annanstans! Min 10-åriga dotter 
undrar varför ni ska förstöra hennes skog!

• Enda anledningen till att bygga är att det behövs bostäder. Och 
det kan vara en tillräcklig anledning...

• Naturområden som gör Stockholm unikt i världen skall inte 
exploateras! Ni naggar på en redan mycket liten naturplätt, 
ni får minnsan leta upp andra områden där det redan finns 
omfattande natur att ta av i så fall. Ta inte av oss som har så 
lite.

• Jag vill inte att det ska byggas något nytt överhuvudtaget,
• Jag tycker inte att Årstaskogen ska bebyggas.
• ingen bebyggelse alls
• elljusspår
• Lämna skogen som en skog och inte som en park!
• Jag tycker inte att man bör bygga alls i Årstaskogen.
• Önskar att skogen inte bebyggs.
• Det är MYCKET bra som det är och jag kan inte komma på 

någonting som kan/bör förbättras
• SKOG, RENT VATTEN, TRÄD, GRÄS, BLOMMOR, 

BUSKAR, LEVANDE DJUR, orörd natur!
• Parkeringsplatser
• Bostäder tillför inget till skogen mer än problem tyvärr ..
• Ingen mer bebyggdnad behövs, låt Årstaskogen vara kvar som 
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den är.
• Inget behöver ändras. Låt skogen leva som den är!
• EJ BEBYGGELSE!!!!!
• Jag vill kunna vandra i skogen utan att se hus.
• Jag vill inte ha någon mer bebyggd miljö! 
• Som jag redovisat tror jag inte på att en ny bebyggelse i 

Årstaskogen tillför nånting alla
• Jag vill inte ha någon bebyggelse
• Vackert, kontemplativt, barnvänligt dvs ingen kommers, inga 

affärer minimum bostäder
• Tycker inte att skogen klarar av mer bebyggelse om den ska 

kunna kallas naturreservat. Jag hatar idén om en park med 
”skogskaraktär”. Det är inte vad jag tycker att Stockholm 
ska satsa på. Stockholm är unikt med sina  grönytor. Löjliga 
låtsasskogar är inte min grej. Hela planen är en förstörelse av 
natur och kulturvärden, och snacket om trygghet är bara dumt. 
Skogen är trygg som den är. Så vild och vacker den kan bli!

• Jag vill becara Årstaskogen och inte ha bebyggelse där. 
Jag vill att det ska byggas på mindre biologiskt ekologiskt 
värdefulla ställen.

• Tror inte ny bebyggelse kan tillföra någonting,.
• Kan inte tillföra något!
• Märkligt ställd fråga, ni utgår alltså redan i från att området 

ska bebyggas i någon omfattning vilket är en åsikt  jag inte 
delar.  Illa..

• Skogen är fin och värdefull, bygg inte där.
• Skogen ska vara som den är, helt naturlig. Att bygga här skulle 

inte tillföra någonting 
• Absolut ingen bebyggelse av bostäder eller dylikt, Det går inte 

att få tillbaka ´grönområden. Finns det ingen som tar ansvar. 
När Årst byggdes planerade man in grönområden och förstod 
betydelsen av naturen. det går bra för politiker att ta till sig 
den kunskapen också.

• Jag´är övertygad om att det lilla lugn som människor upplever 
i Årstaskogen nu kommer att försvinna helt om det bebyggs . 
Det finns andra platser att bygga på

• förslaget om att bygga bostäder är helt vansinnigt.  fundera i 
annan bana än förtätning! 

• Vi vill inte ha någon bebyggelse i Årstaskogen.

• Behåll större områden av skogen!!!!!! Säkerställ att det finns 
stora och många områden som inte är branter där vi kan vistas 
i riktig skog utan bebyggelse!

• Är emot bebyggandet av skogen, men om staden insisterar 
så bygg åtminstone i huvudsak hyresrätter och inkludera 
kulturhus för unga och vuxna. Alla nybyggda områden i 
närheten är som tomma på allt som stavas kultur.

• Absolut ingen bebyggelse av bostäder eller nybyggda 
konstlade   vägar  !!!

• Mindre natur, mer ljud, mer människor, 
• Det är redan tätt bebodd runt kring. Bygger inga mer 

bostäder!!!
• Att det inte byggs inom dessa områden över huvud taget
• Bilfri miljö som det är idag. God luftkvalitet en grön lunga för 

hela Hammarby Sjöstad, Årsta, Årstafältet och Årstadal.  
• Önskar bevara skogen i nuvarande form, dvs ingen 

byggnationen. 
• Bebyggelse hotar att eliminera den nuvarande 

naturupplevelsen.
• ny bebyggd miljö tillför inte naturupplevelser, det som jag 

värnar
• Hus som passar in i omgivningens arkitektur. Skräckexempel 

är Skagershuset, fint i sig men harmonierar inte alls med med 
omgivande bebyggelse.

• Låt den vara som den är. Enkelt. Slutar döljar ekonomiska 
intresse bakom detta fasad.

• Men bara där det inte finns skog, och där det är obehagligt 
idag att vara = nära gullmarsplan

• Den vanliga naturen so mskanas i förslagen. Nära till natur 
och lugn med ro.

• Jag anser att ingen bebyggelse skall ske över huvud taget, utan 
att skogen skall bevaras i princip som den är.

• låt det va som det är det är lunga att andas i
• Helst av allt vill jag inte ha något bygge alls i Årstaskogen 

utan tycker det finns andra redan expolaterade platser att 
bygga på istället. Men om detta ändå blir verklighet så 
kommer 1000 bostäder medföra mer folk och då blir det ännu 
trängre på bussen och i skolorna. Så hoppas verkligen ni tar 
med det i beräkningen. Tvärbanan ligger som ni vet inte i 

närheten av detta område.  
• Låt den vara!
• Jag vill inte att man själ mer av skogen än man redan gjort. 

Årstaskogen är en av de få oaser vi har kvar nära city. 
Dessutom  är det lätt att ta sig hit utan bil.

• Önskar ingen ny bebyggd miljö... Fult trick att be oss svara på 
vad bebyggd miljö skall innehålla, dvs vi  har redan gått med 
på bebyggelse.

• Inget, vill helst inte se någon ny bebyggd miljö
• Låt skogen vara!
• bevara grönområden och natur i stockholm
• Jag anser inget av ovanstående eftersom jag inte tycker att 

Årstaskogen ska bebyggas.
• Behövs ingen bebyggelse, bevara naturen istället
• Jag anser att det vore ett stort misstag att bebygga 

Årstaskogen. Ingen bebyggelse bör ske alls, utan bevarande av 
skogen i sin nuvarande form bör ske och naturreservat av hela 
området samt Årsta holmar  inrättas omgående.

• Bygg inte alls! Ni kommer förstöra skogen! Maskiner kommer 
ha sönder mark, avgaser kommer lukta och byggarbetarna 
kommer skräpa ner!

• Jag vill inte ha någon ny bebyggd miljö i Årstaskogen. 
Varför har ni inte med ”Ingen bebyggelse” som ett alternativ? 
Däremot har ni med alternativet ”Naturupplevelser”, men det 
är oförenligt med ny bebyggelse.

• Pedagogiska anslag-
• Fina naturupplevelser utan bostadshus och trafik som det 

skavara i skogen
• Bättre kommunikation för cykel söder om skogen mellan 

Gullmarsplan och Liljeholmen
• Jag tycker inte att det ska byggas alls, men OM det absolut 

ska byggas bostäder så ENBART huresrätter och BILLIGA 
sådana.  Stockholm blir alltmer segregerat vilkrt leder till stora 
kostsamma samhällsproblem. Bygg LSS-bostäder om något 
ska byggas.

• Bygg någon annanstans! 
• Hoppas man bevarar skogen
• Vill inte ha bostäder här. Förtäta gärdet istället. 
• Bygg inte i årstaskogen.
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• Inte bygga.
• Jag vill inte ha någon bebyggelse, jag vill ha ett naturreservat 

som täcker hela skogen
• Det ska inte tillföras någonting eftersom idén med bygget var 

dålig från början!
• Jag vill inte att det ska byggas någonstans i Årskaskogen där 

ni föreslår. Finns flertalet andra platser i Söderort som lämpar 
sig bättre för en park eller bostäder än att ta bort vår fina skog. 
Flera av de platser ni föreslår är just platser vi besöker med 
barn och hund varje dag och det skulle kraftigt försämra vår 
vardag att inte kunna gå dit mera. Vi har valt att bo i Årsta 
eftersom vi gillar att det är nära naturen till skillnad från i 
innerstan. Låt oss få fortsätta ha det så. Runt omkring Årsta 
finns flera bra platser, t.ex. vissa delar av Årstafältet (absolut 
inte alla, även där är utredningen väldigt dåligt utförd och inte 
i linje med våra önskemål vi som använder fältet varje dag!), 
Årsta partihallar, Bromma flygplats, Gärdet, runt omkring 
flertalet av pendeltågsstationerna runt om i länet. Vi ser 
även fram emot nya grannar i trevliga kvarter i Årstastråket 
och Slakthusområdet. När man bygger nytt ska det utföras 
på platser där det redan är nära kollektivtrafik som kan 
understödja mängden med nya invånare samt inte på platser 
där medborgarna dagligen använder och trivs ytan så som det 
är. Ni jobbar för oss, glöm inte det! Finns även viss forskning 
som visar att alla inte vill bo nära stan utan kan tänka sig att 
bo i nybyggda abc-städer. Gå hem och tänk om och gör en ny 
utredning, tack!

• Jag vill att ytorna får fortsätta att vara skog.
• Jag ser inte att ny bebyggelse kan tillföra något som inte redan 

finns då det är just naturen  som jag uppskattar. Jag tycker 
snarare det är av yttersta vikt att ev bebyggelse inte tar för stor 
plats och påverkar befintlig natur så lite som möjligt. 

• Suck... Vems påhitt är egentligen detta? Vem har mutat vem?
• Ingenting, det är så bra som det är nu, allt ovan finns redan i 

Årsta och omgivande områden och behöves inte i Årstaskogen
• Jag tycker inte att man ska bygga något alls i Årstaskogen!
• önskar INGA nya bebyggda ”miljöer”. Låt Naturen o området 

vara orört
• Inget. Bygger ni här försvinner den oas vi har. Stockholm är 

full på hus, vi måste behålla vår charm (närheten till naturen). 
Bygg i ytterområden istället för att förstöra den här lugna 
naturen där man kan få springa i skogen, känna doften av skog 
.

• Tycker projektet är vansinnigt!  Bygg istället isåfall Årstafältet 
tex.

• ni har ju planerat att bygga på all flack mark så att skogen 
blir en park, och ett promenadstråk vid vattnet istället för en 
skog. Det är absurt och helt oförsvarbart. Låt årstaskogen vara 
stockholms lunga, och allemans rätt att vistas i. vi vill inte ha 
fler cafeer och butiker vi vill ha tystnad och skog, naturskog 
och lugn som det är idag.

• Jag vill inte att ni bygger bostäder längs Årstaskogen. 
• Ny bebyggelse förstör hela Årstaskogen!
• Bygg ej
• Bygg inte i Årstaskogen
• Jag tycker att den begy
• Jag vill gärna ha fler parkbänkar på utsiktsplatser. Men det kan 

man väl inte kalla bebyggelse...?
• Det ska inte byggas någonting alls.
• Önskar ej nybyggen, gröna lungor behövs.
• Jag vill inte minska skogen för fler hu
• Tacksam för mer belysning men inte mer människor.
• en hundrastgård kan inte finnas ett naturreservat men kan ligga 

i dess närhet där den inte stör djurlivet.
• Årstaskogen är en gammal skyddsvärd natur som inte får bli 

en stadspark!
• Inget
• Jag vill inte att skogenska bebyggas.
• Lagom spännande, snarare väl invävd arkitektur, och ett 

hållbarhetstänk, miljöfrågan långt fram
• Jag tycker inte man ska bebygga så mycke i årstaskogen. Jag 

tycker området vid årsta IP ska få vara fredat. Där rör sig 
många barn och ungdomar inkl min dotter när de idrottar. 
De springer i skogen. Årsta scouterna finns också där, de 
nyttjar skogen där. Skolorna nyttjar skogen så området vid 
skanskvarnsskolan ska få vara ifred. Man kanske kam bygga 
vid området närmsst gullmarsplan vid marinan? Det är ändå 
sunkigt. Kanske man kam bygga området vid dellensvägen. 

• De ska inte byggas några bostäder i Årstaskogen. Skulle inte 
tillföra något.

• Behåll Årstaskogen som den är. Stockholm behöver sina få 
grönområden som inte redan har bebyggts

• Var snälla och rör inte vår skog, det är en av få platser nära 
stan där man kan få gå i lugn och ro och bara vara i naturen.

• Behåll rättigheten att släppa hundar lösa!
• Det måste finnas orörda skogsområden kvar. Ett bra ställe 

att samla kraft och harmoni. Västbergindustriområde, 
Årstapartihallar är slitet och ruffigt riv fastigheterna och bygg 
där. 

• Jag vill inte att någon del av skogen ska ändras då detta skulle 
mindka möjligheten till härliga naturupplevelser nöras city. 
Det är detta som gör Stockholm så unik i världen.

• Stoppa bygget!! 
• Ta inte ner träden 
• Vill inte att skogen ska bebyggas
• jag är helt emot all typ av bebyggelse i skogen, jag är med 

centern i frågan, bygg på andra ställen i Årsta med omnejd, 
bygg på höjden, flytta industriområden o partihallar, värna 
HELA skogen

• Grattis dygnetrunt parkering
• Jag vill poängtera att ovanstående val utmynnar från en 

önskan om att om det byggs så ska det byggas med hänsyn 
till skogen, inte tvärtom. Det bör också byggas på de platser 
m idag är otillgängliga, där barnen inte kan leka där det är 
sluttnignar etc. Detta finns tex ovanför båtklubben upp mot 
simlångsvägen 

• Vill inte ha några bostäder i Årstaskogen. Det räcker att de 
bygger bostäder i Slakthusområdet och på Årstafältet 

• Jag tycker inte att det bör byggas mer byggnader, parker och 
gator i Årstaskogen

• Jag vill inte ha någon mer bebyggd miljö, utan ha kvar skogen 
som den är.

• Jag vill inte att ni bygger alls. Som sagt. Naturen är viktig 
även för stadsbon. 

• Att det inte byggs i naturen
• Önskar ingen bebyggelse på markerade ytor, Om det skall 

byggas mer i Årsta så bebygg på andra platser som tex 
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hammarbys idrotts anläggning som inte kan utnyttjas av 
årstaborna, Andra alternativ är Årsta partihallar,

• Ny bebyggelse innebär bara att man förstör hela idén med 
Årstaskogen. Alla områden som är markerade är de enda platta 
som finns. Det som blir kvar är otillgänglig skogsmark i brant 
backe. 

• Jag tycker inte att något alls ska byggas i Årstaskogen.
• Grattis dygnetrunt parkering
• Bevara årstaskogen. Bygg inte där! 
• Ser helst att man ej bygger alls. 
• Årstaskogen är perfekt som den är finns ingen 

förbättringspotential!! 
• Jag vill inte gardet byggs i skogen! 
• Inga hus låt skogen vara kvar
• Så LITE likt Liljeholmskajen det är möjligt.
• Det bör inte vara någon ny bebyggelsaei Årstaskogen
• Jag vill inte att det skall  byggas i årstaskogen
• Bara ingen ful idiotarkitektur. 
• jag vill inte att ni bygger alls på något av de markerade 

områdena 
• Den tilltänkta bebyggelsen kan inte tillföra någonting till 

Årstaskogen.  Stockholms Stads politiker har nu möjligheten 
att visa mod och fatta beslut om att bevara Årstaskogen i dess 
nuvarande omfattning. 

• Det som är viktigast finns, för närvarande har vi en god 
boendemiljö: natur, kultur, kommunikation, lekplatser och 
badbryggor etc. 

• Önskar ingen mer bebyggning, låt skogen stå som den är!!
• Jag vänder mig helt emot nybebyggelse då det endast är 

negativt för oss alla som bor i närheten av Årstaskogen.  
• Denna bebyggelse ska inte genomföras. Bevara skogen och 

förtäta andra delar av Årsta. Använd icke jungfrulig mark.
• inget annat än att Årstaskogen förblir som den är idag. 

Den är redan tillräckligt ”kapapad med höghusen intill 
pendeltågsspåren

• Vill inte att det ska byggas bostäder på bekostnad av 
Årstaskogen. Det som gör Årsta till ett sådant vackert och 
trevligt område är vattnet och naturen, ta inte bort det.

• Jag är rädd att den bara kommer att tillföra buller och skövlad 

natur.Räcker det inte med att exploatera årstafältet och de 
nya områdena krinÅrstaterassen,Linde och de planerade 
bostäderna på Årstafältet?

• Tycker inte ni ska förstöra skogen med nya bostäder eller 
parker. 

• om man bygger i skogen så blir det ju ingen skog kvar. förstör 
inte skogen,bygg inget i årsta skogen

• Ingenting
• Jag önskar ingen ny bebyggelse. Enligt miljödirektör Göran 

Åström skall ny bebyggd miljö uppföras med förnuft 
och känsla, dvs, människan behöver rekreation i större 
sammanhängande områden  för att kunna verka i staden.  

• Bevara fauna korridoren mellan Årstas grönska och själva 
Årsta Skogen

• Jag anser inte att man ska bygga i Årskaskogen över 
huvudtaget!

• Tycker inte att man ska bygga något på de platta tillgängliga 
övre delarna i Årstaskogen.

• Jag tycker att det finns bättre platser i Årsta än Årstaskogen att 
bygga på. Området runt Årsta partihallar, Slaktksområdet samt 
området mellan Linde och Slakthusområdet exempelvis. Det 
finns flera tomma och/eller oanvända ytor i Årsta som passar 
bättre att bygga på och på så vis få in mer liv och rörelse samt, 
såklart, fler bostäder! 

• Huvudsaken är att bebyggelsen påverkar skolgen så lite som 
möjligt.

• Inga bostäder alls utan att hela den ursprungliga idén till 
reservat blir verklighet. Bygg istället längre ut från stan, där 
finns mycket mark som kan byggas. Eller varför inte tex 
fabriken på bränningevägen som kan flyttas.

• Jag önskar att det inte byggs överhuvudtaget i  årstaskogen. 
• jag vill inte ha nån bebyggelse alls i årsta skogen. måste finnas 

många andra områden längre ut. bor tillräckligt med folk just 
här och detta andhål behövs till oss

• Orörd skog, bygg på höjden och låt skogen vara skog
• Bygg inte
• ny bebyggelse tillför ingenting för Årstaskogen. Det räcker 

med alla nya områden som redan är planerade och påbörjade.
• Jag önskar ingen ny bebyggelse som förstör skogen. Det måste 

väl finnas bättre områden att bygga på där man slipper skövla 
en fin skog.

• Jag ser helst att bebyggelse i Årsta skogen undviks, men om 
det blir av så önskar jag att den nya bebyggelsen ska smälta 
in med redan befintlig bebyggelse och göra så lite åverkan på 
naturen/skogen som möjligt. Inga extravaganta skyskrapor 
med stora stenbelagda gårdar med andra ord. 

• Vill INTE ha någon ytterligare bebyggelse i Årstaskogen. 
Hela dkogen ska vara reservat som politiker tidigare utlovat

• Låt skogen få vara skog. Inga bostäder ska byggas utan det 
är väldigt viktigt att bevara en riktig skog och inte ombilda 
den till park. Barn ska inte bara ha iordninggjorda parker utan 
det är viktigt att naturen finns för egna lekar. Jag är uppvuxen 
med Årstaskogen och vill att barn och vuxna också ska ha 
den möjligheten. Absolut inte nalla runt gränserna för att 
bygga bostäder. Dessa bostäder kan byggas längre utåt från 
Stockholm. Bevara varenda meter av skogen. Helig mark!!! 

• Jag vill inte ha några byggnader alls i Årsta skogen. 
• Jag vill inte att det byggs mer i Årstaskogen.
• Är emot byggande i årstaskoge
• Jag ser helst att man sparar vår lilla skog. Kring Djurgården 

och Gärdet finns mkt yta att bygga på istället, dessutom med 
attraktivare läge.

• Inga nya byggnader
• Det är en mardröm om det byggs i skogen.  Ångest och oro 

resten av mitt liv!
• Jag anser att årstaskogen inte bör bebyggas eller utvecklas mot 

parkkaraktär. 
• Jag önskar att den inte blir av alls för den tar bort för mycket 

mark
• Cyckelfritt
• Jag vill inte att vi bygger i Årstaskogen. Det måste finnas plats 

för lugn och ro för oss Stockholmare.
• Inget än vad som redan är
• Billiga hyresrätter behövs!! Alla ska få kunna bo nära stan.
• Inget ska byggas eller anläggas.
• Som jag nämnde tycker jag inte att området ska bebyggas om 

staden behöver bygga en skola eller sjukhus/sjukhem, tycker 
jag att början av Årstaskogen vid Gullmarsplan eller vid 
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Årstaberg kan vara ett alternativ.  
• Bättre cykelstråk Gullmarsplan - Årstabron - Liljeholmen. 

Mindre nivåskillnader/omvägar. 
• orörd natur
• inga bostäder i Årstaskogen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Möjlighet för scouterna att bedriva likvärdig verksamhet. 
• Jag tycker inte att det ska byggas runt årsta IP, koloniområden 

, bakom orrfjärdsgränd eller mellan gullmarsvägen och 
koloniområdet. Däremot gärna ner mot årsta gård hållet.  I 
skogen bakom årstaliden leker många barn. 

• Jag vill bevara skogen och naturen som den är idag
• Ni utgår från att skogen ska bebyggas. Men jag anser att det är 

en förkastlig idé. 
• Skogen behövs orörd som den är, det är en unik skog i ett 

väldigt bra läge, för stockholms befolkning. Den skänker en 
unik och rofyld känsla eftersom den är helt tyst från moderna 
ljud som trafik.  Många undersökningar har visat att stressade 
människor behöver vistas i  natur, där det är tyst och ger 
skälen ro.

• Önskae ej ny bebyggelse i Årstaskogen över huvudtaget. 
Viktigt att behålla det som finns. Skogen behövs för  att ej 
förorena  stan för mycket.

• Inget för det ska inte byggas!!!!
• Jag anser inte att Årstaskogen ska bebyggas alls. Se min 

förklaring i boxen nedan.
• Att det inte bebyggs. Ytan behövs för de som bor här, ni kan 

ju bygga på vattnet istället eller hela Årsta fältet istället för att 
ha någon golfbanan. 

• Jag är helt emot mer bebyggelse i Årstaskogen som är en sån 
viktig plats för årstabor och många andra stockholmare. Det 
är otroligt viktigt för livskvalitén att det finns en lättillgänglig 
skog för promenader och lek.

• Mera bryggor på stränder  
• Jag vill inte att dom ska bygga alls Jag tycker det är överdrivet 

att man måste bygga i Vantör
• tillfartsvägar, parkering 
• Tycker det är dumt att bygga i årstadkogen. Tycker att m
• Bygg för fan inte sönder skogen...ni begriper absolut ingenting 

om folkhälsa

• Vill ej ha bebyggelse i skogen. 
• Jag vill inte ha någon bebyggelse i Årstaskogen!!!
• Låt Årstaskogen vara. 
• Bygg inte!!! Sånt trams att ta en av Stockholms få lungor till 

bebyggelse.det finns så många platser att bygga på istället, 
redan hårdgjorda fula oanvända ytor vid tex gullmarsplan, 
industriområdet sydväst om bolidenplan ody.

• Jag tycker att Årstaskogen inte ska bebyggas. 
• Jag vill ha ett natureservat och ingen ny bebyggelse.
• Vill inte att man bygger bort grönområden. Bevara dessa 

lättillgängliga grönområden för stockholmarna!
• Ingenting. Det är redan en alldeles utmärkt liten skogsbit 

som fungera utmärkt till rekreation, motion och något 
av naturupplevelse för stadsboende i Årsta och på 
Södermalmssidan. Viktigt att det så förblir.  Stockholm måste 
ha fler bostäder men man gör ett stort misstag med tanke på 
månniskors välbefinnande om man börjar nagga på de gröna 
lungor som finns inom stadens centrala delar. , 

• Jag önskar att det inte byggs bostäder alls där. Låt scoutgården 
vara kvar och 

• Jag vill inte ha någon mer bebyggelse i Årstaskogen.  Skogen 
behöver bevaras precis som den är. 

• inga hus  i årsta skogen  enda stället som jag kan tänka är 
närmare liljeholmen andra sidan av bron finns nya hus man 
kan komma till årsta suidan på klippan där inte längre in i 
Årsta skoge

• Årstaskogen behöver inte bebyggas. Ingången i frågan är 
ledande. Det finns en mängd platser att bygga på såsom 
Partihallarna, däcka vägar, se över industriområden pånytt m 
m. 

• Vill inte att det byggs bostäder alls i Årstaskogen!
• Bygg där det blir till det bättre, skogen tillför mycket till 

staden. Vill Stockholm ha några grönområden så behåll de 
som finns

• Vill att man lämnar skogspartierna orörda.
• Det enda jag vill är att skogen ska bevaras som den är
• Skydda parkerna.  Nagga inte.  Båtklubbarna tillför  trevnad 

och måste få finnas kvar, men inte som  fort som utestänger 
oss andra. De kam vara välkomnande och öppna som i 

Gröndal. Och varför inte café där, men låt skogen vara skog. 
• Klubbar och amfiteatrar
• Billiga hyresrätter som vanligt folk kan ha råd med
• Ökad bebyggelse kan inte tillföra något positivt.
• Vill absolut inte att det skall byggas i Årstaskogen 

överhuvudtaget. Alla vi som bor i omgivningen se tidigare 
svar är ju inte bara Årstabor utan alla vi andra också. Det 
måste finnas gröna flikar för att människor ska trivas men även 
miljön kräver detta.

• Jag tycker att staden ska utreda andra platser att bygga på. 
Skogen bör bevaras för sitt eget värdes skull. För oss som 
lever i närheten nu att kunna andas frisk luft, få lugn och ro 
och uppleva djur och växter. Och för våra barns skull! 

• Bebyggelse förstör natur, djurliv och lugn och ro
• Låt skogen vara SKOG!Ska det byggas så mycket som det 

visas på kartan är skogen väck...Och det  går aldrig att få den 
tillbaka

• Bygg inte där! Stockholm är på många sätt en ful stad. Bla pga 
bristande naturområden och stora byggnadskomplex. Jag tror 
inte att bebyggd miljö i detta område tillför något positivt. 

• den är bra som den är
• Görna inga föer höghus och teåkiga bostäder. 
• Vill inte att det byggs ett enda hus i Årstaskogen. Den kommer 

att behövas för alla i framtiden när Årstafältet är knökfullt 
med era planerade byggen och när ni exploaterat Liljeholmen 
och Enskede klart.  Ta och sansa er nu innan hela söderförort 
är helt sönderexploaterat!

• Inte byggas
• Gör ingenting, behåll Årstaskogen som den är. 
• Inget!!! Låt det vara. Bygg inte vattennära o använd den lilla 

skog som finns. Behovet av billigare boenden kan ordnas på 
annan plats.!

• Jag önskar INTE att prata skogen ska bebyggas !!
• Jag tycker inte det ska byggas mer i årstaskogen. 
• Ju mer jag tänker på hur mycket jag är i skogen ju mindre vill 

jag att skogen skall exploateras.
• Helst inte bygga alls. Enda naturomårdet i närheten som finns.
• Ni behöver inte vår input för att få reda på vad ett nybyggt 

område i Stockholm behöver. 
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• Bastu
• Årsta bebyggs redan nu mer än nog. Lindes backar och 

Årstavägen.  Årstafältet skall också bebyggas. Ett område som 
förtätas så mycke riskerar att förlora som själ!

• För att bevara naturen och våra vilda djur.
• Inga hus
• Önskar att den nya bebyggelsen inte kommer, den kan inte 

tillföra något endast förstöra
• Tycker att de förstör värdet att bo i Årsta. Ni fick bygga på 

Årstafältet, finns många ställe i Årsta som ni kan bygga på 
istället. 

• Jag tycker inte det ska byggas alls i årstaskogen.
• Jag anser att man inte ska bygga i just Årstaskogen 
• Jag vill bevara den skog som finns innan ni lyckas bygga bort 

alla grönområden. Vi hade natur i Årsta även mitt i, men där 
byggde ni hus för några år sedan. 

• Det ska inte byggas något här!
• Jag vill inte ha någon ny bebyggelse
• Vill inte att den bebyggs, då det bara blir de branta delarna 

kvar, bebyggelsen förstör djurlivet och växtlivet. Kvar 
bör branta otillgängliga berg och en redan överbelastad 
strandpromenad. Det räcker med  att Årstafältet bebyggs! 

• Vill inte att ni ska bygga mera där.
• Ni utgår bara ifrån alternativet att skogen ska bebyggas. Det 

är märkligt. Men givet att det byggs och att Årsta domineras 
av 40- 50-talsbebyggelse är det viktigt att det som byggs 
harmoniserar med den befintliga arkitekturen. Ett bra exempel 
är Skagershuset (tre/fyra våningar i trä på Skagersvägen). På 
så vis hade området kunnat behålla sin ursprungliga charm. 
Om det istället bara byggs på höjden så förändras både 
områdets karaktär och den fantastiska känsla som utsikten mot 
Årsta från Södermalm ger. Dvs en känsla av vildmarken  i stan  
(det senare är dock inte så viktigt). 

• Vill inte bygga något i Årstaskoge
• Lite fler öppna ytor. Ett litet vattenfall med pedagogiska 

vattenlekar för barn. 
• Skog bygg inte.. finns massa fina platser i Täby Daneryd mm  
• skogen är bra som den är förutom tillgängligheten på vintern 

dåligt vägunderhåll

• Ny bebyggelse tillför inte skogen något alls! Bara belastning 
på miljön och den välbehövliga lunga den är när staden 
expanderar. Bebyggelse tar inte bara av luften utan avtryck 
som mer trafik mm djuren trängs undan ännu mer. 

• årstaskogen kan lämpligen förbli ungefär som nu!
• Finns inget att tillföra vad gäller en skog! Tycker faktiskt 

frågan är märklig!!
• Ett mysigt café vid vattnet vore trevligt
• Jag tycker inte att detta område ska bebyggas.
• Ingen bebyggelse alls ...räcker med det som redan finns...drar 

med sej så mycket förstörelse o oväsen med all byggtrafik som 
kommer förstöra så mycket fint i Årsta området....Det byggs 
redan tillräckligt i Årsta....o vänta tills Årstafältet är bebyggt 
innan skogen naggas o förstörs helt.....

• Jag anser ej att man ska bygga i Årstaskoge n. Den används 
av  av så många människor som bor runt hela Årstaviken 
och närliggande områden. Om man bygger så ska det 
själjklart vara hyresrätter. Men - underskatta inte behovet av 
rekreationsområden i en storstad!!!

• Årstaskogen behöver bevaras i sin helhet, utan att bebyggas.
• Den nya bebyggelsen förstör hela skogen. Den borde inte 

byggas alls, det måste finnas mängder av andra platser där inte 
en fin orörd skogsnatur förstörs 

• Jag tycker inte att skogen ska begyggas. Bevara den fina 
naturen. 

• Som sagt naturen är så vackert och unik som kan inte ersätta 
med annat finns gott om plats i sverige som ni kan bygga i 
första hand billigare hyresrätter till ungdomma eller nylandade  

• billiga lägenheter 
• Jag vill att Årstaskogen lämnas i fred!!!!!!
• Jag anser att Årstaskogen ska behållas som den är.
• Brohuset? En arkitektonisk och byggnadsmässig katastrof. 

Årsta? Men alla kanske inte vill bo i en stenöken som 
Vasastan eller det hemska Östermalm? Jag kanske har bosatt 
mig här av en anledning? Respektlöst och dumt.Det finns 
ingen favoritplats. Poängen med att bo i en söderförort är att 
det finns öppna ytor, träd och gräs. Poängen med att bo här är 
att stadsplaneringen känns vid varje steg. ”Promenadstaden” 
är felaktig i grunden. Bygg i Årstagård? I specialboendet? 

Plant, VVS och el måste finnas? Bygg 12 40-våningars hus 
där. Fotbollsplanen vid Svärdlångsvägen? Bygg vad ni vill. 
Men inte i Årstaskogen.

• INGEN BEBYGGELSE ALLS
• Jag tycker inte att det ska byggas fler bostäder i det här 

området eftersom staden inte ens dimensionerat infrastruktur 
(in- & utfarter, parkering etc), samhällsservice (förskolor, 
skolor och simhall, idrottshall etc) eller rekreationsområden i 
form av parker och esplanader för all den nya bebyggelse som 
redan uppförts och är under uppförande i Liljeholmskajen och 
Årstaområdet. 

• låt bli skogen helt
• Är emot all bebyggelse i Årstaskogen. 
• Bevara skogen som  den är 
• Låt skogen vara, det ska inte byggas där alls!
• Jag önskar ingen bebyggd miljö annat än den som redan 

finns. På vilket sätt skulle byggnader o gator tillföra 
naturupplevelser mer än den naturen som redan finns?

• Bevara skogen! Låt allt vara som det är.
• Helst ingen bebyggelse alls. Nuvarande planer med 

Årstafältet, Årstastråket, Slakthusområdet och all annan 
mindre förtätning i Årsta och Johanneshov är fullt tillräckligt 
för denna del av staden att bidra med bostäder. 

• Jag tycker inte man  ska bygga bostäder i Årstaskogen. Dyr 
mark = dyra bostäder!

• Tror inte den nya bebyggelsen kan tillföra ngt positivt.
• Jag hoppas att Årstaskogen bevaras istället för att bebyggas. 
• Älskar skogen i Årsta, der behövs stora grönområden där det 

också redan är mycket bebyggelse. Önskar att det inte byggt 
bostäder inomområdet.

• Inget
• Jag önskar att ni lämnar Årstaskogen i fred.
• Så liten inverkan på skogen som möjligt.
• Bygg inga hus i Årstaskogen. 
• Bebygg inte detta område, det är vansinne! Bygg UT staden 

med förstäder utåt istället, typ Södertälje och utåt. 
• Inget
• Jag tycker inte man ska bygga alls. Övriga Årsta bara växer 

och det är helt i sin ordning, men därför blir det än viktigare 
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att lämna den här delen orörd så att alla som bor här kan ta 
del av den naturupplevelse och rekreation som denna lilla 
skogen ger. Det är dessutom fantastiskt att så många har 
tillgång till natur nära vatten utan att behöva ta sig någonstans. 
Det kommer inte att bli samma fina skogsområde om man 
bebygger det. 

• Det behöver inte byggas i lilla Årstaskogen alls.  Det finns 
andra platser i Årsta för byggnation. 

• Är emot bebyggelse i Årstaskogen.
• Ingen bebyggelse
• Inga bostäder 
• Eftersomjag tycker enkäten är något av enoförskämdhet, så 

svarar jag inte. Den första diskussionen med Årstaborna borde 
ha varit utan exploateringsplaner.  

• Ingen bebyggelse. Gör naturreservat av hela området som 
lovat

• Ingenting av ovanstående. Behåll området som det är nu. 
Ingen ny bebyggelse!!!

• Jag vill inte ha park o gator i Årstaskogen!
• Möjlighet till odling för allmänhet och / eller lokalt boende
• Vill inte att ni bygger i Årstaskogen överhuvudtaget
• Bebyggelse av årstaskogens tillgängliga delar förstörs av 

bebyggelse enligt planen som visades. Det som blir kvar är 
bergsstup och strandpromenad

• Årstaskogen ska bevars som den är. Ingen bebyggelse ska 
godkännas.

• Jag önskar att det inte ska bebyggas alls. 
• Vad sägs om att låta årstaskogen vara som den är till exempel.
• Önskar inte ny bebyggelse! Bevara Årstaskogen som en skog, 

inte en park!
• Gör ingenting
• Bygg så att det går att ta sig fram med rullator, permobil och 

kanske rullstol. 
• Färre byggnader än redan befintliga står på min önskelista. 

Bebygg Årstafältet istället.
• cykel och löpvägar
• Jag tycker inte att ni ska bygga bostäder där. 
• Helt fel att förtäta och ta del av skogen i anspråk. 
• Jag vill ha kvar årstaskogen och inget annat, tack!

• Vill ogärna att det byggs i skogen. 
• Snälla, bygg ingenting. Skogen är inte så stor och för varje hus 

som skulle byggas där skulle skogen förlora sin attraktion som 
skog. Då dör hela området.

• BYGG INTE HÄR ÖVERHUVUDTAGET!
• nothing  i want nothing to change
• Jag är emot att man bygger mer i Årstaskogen. Hela Årsta 

förtätas på varje möjlig tomt. Hur ska kollektivtrafiken ta 
emot och transportera alla inflyttade? Själv försöker jag 
cykla så mkt som möjligt men även på cykelbanorna råder 
TRÄNGSEL! Låt oss andas och behålla området som det är. 

• Inget, låt skogen vara precis som den är idag
• Var finns alternativet: Jag önskar absolut inte att området ska 

bebyggas.
• jag tycker inta att man ska bygga bostäder i den unika plats 

som årstaskogen är.
• Ang.  butiker: INGET Systembolag, IKEA eller likn. Ingen 

galleria.
• Nä bygg inte i årstaviken. Förtäta vid befintlig bebyggelse 

istället.
• Viktigt att eventuell bebyggelse ansluter till naturen och 

utformas med relativt få våningar.
• Jag tycker att ni inte behöver bebygga skogen
• Vilken otroligt fånig undersökning!
• Bostäder har inget att tillföra skogen men skogen har massor 

av ekosystemtjänster att tillföra bostäder och dess innevånare. 
• Vill inte att det ska byggas. 
• Bevara Årstakogen i sitt nuvarande för framtiden.
• Bevarad 40-50-talscharm
• Jag vill inte ha någon ny bebyggelse. Låt skogen vara kvar. 

Exploateringsförslaget är fruktansvärt.
• INGA FLER bostäder I skogen
• Jag vill inte att det byggs i Årstaskogen!
• Jag vill inte att Årstaskogen bebyggs
• Låt skogen vara skog där vi årstabor kan njuta av bärplock, 

naturupplevelse, lek, få rekreation, lugn och ro
• Skogsmark
• Det planerade området för bebyggelse är redan mycket 

lätttillgängligt och det skulle vara ren katastrof för hela 

området, som jag anser då skulle förlora sin karaktär av natur 
med dess inslag av djur, växter mm och då skulle det inte 
längre kunna kallas Naturreservat den delen som sparas!

• En utomhusscen för parkteatern
• Vill inte att det byggs mer i centrala grönområden 
• Vill inte ha fler bostäder i årstaskogen!
• Bra arkitektur. 
• Det skall inte byggas i skogen. Skogen måste bevaras för 

kommande generationer. För rekreation och naturupplevelser. 
• Det är synd att ni bygger bort skogen
• Bygg inget alls.
• Att skogen bevaras som ett populärt rekteationsplats
• en skog behöver inte byggnader, parker och gator. 
• Jag hoppas att Årstaskogen slipper bebyggas och får förbli en 

vacker del av vår natur. 
• Helst vill jag att naturen lämnas orörd!
• Vill inte tillföra något. Skogen har allt det jag värdesätter. 
• Vill absolut inte ha någon ytterligare bebyggelse
• Vill inte att det byggs några bostäder alls där
• leave the woods alone
• Årstaskogen ska bevaras från klåfingriga politiker som aldrig 

upplevt Årstaskogen utan bara sett den på en karta.
• Jag anser att ny bebyggelse endast har negativ påverkan. Ett 

unikt naturområde minskas avsevärt samt att den kvarvarande 
delen av skogen påverkas av den nya byggnationen..  

• jag vill inte ha ny bebyggelse i Årstaskogen
• Eftersom det verkas att ni planera att bygga mer än att vilja 

veta varför skogen måste stanna som det är, fyller jag in ovan 
men egentligen har vi all det redan som det är.

• Inget, vill inte ha någon bebyggelse! Detta var en otroligt 
dålig enkät, varför ens göra en enkät när vi som svarar inte har 
möjlighet att svara som vi vill?

• Byggande i skogen tillför ingenting, tvärtom förstör det 
denna underbara oas. Vi är många i Årsta, Södermalm, 
Liljeholmen, Hammarby Sjöstad etc som njuter av detta och 
känner harmoni när vi rör oss i skogen. Bebyggelse i skogen 
tar bort den känslan. Det byggs redan mycket i Årsta med 
omgivningar - vi blir fler. Då är det helt fel att minska på 
skogen.
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• Välj annat område att bebygga - Årstafältet och Årsta 
Partihallar till exempel. Kommunikationerna är nästan på väg 
att krascha redan nu vid Gullmarsplan. Hur blir det sedan när 
hela Slakthusområdet och Årstafältet är utbyggt? Tunnelbanan 
vid Gullmarsplan är redan fullproppad i högtrafik.

• Färre byggnader 
• Bevara Årstaskogen i dess befintliga skick! Ge kommande 

generationer möjlighet att ha tillgång till naturupplevelse värd 
namnet!

• Ingenting behöver tillföras. Skogen är unik och har redan allt.
• Har ingen önskan i detta fall mer än att vi slipper offra en del 

av skogen för att bygga hus etc.
• Låt Hela Årstaskogen få vara ifred. Vi alla som redan nu bor 

här behöver trädens syre och en möjlighet till rekreation på 
nära avstånd för att må bra. Bygg på Årstafältet.

• Ökad bebyggelse kan inte tillföra något positivt
• Ingen ny bebyggelse behöves i Årstaskogen
• Frågan är nog felformulerad. Önskemålet är att bevara så mkt 

natur som möjligt. Er syn på utveckling verkar gå ut på att 
exploater naturmiljön, vilket är det som vi och många med oss 
är emot. 

• Jag vill inte ha någon bebyggelse i årstaskogen 
överhuvudtaget. 

• Jag önskar ingen Nybyggd miljö, HELA Årstaskogen bör 
fridlysas och lämnas obebyggd, det är det som är meningen 
med en naturupplevelse att den är NATURLIG!

• Årstaskogen är bra som den är - alltså skulle inte bebyggelse 
tillföra nåt positivt när det gäller själva skogen. 

• Inga nya bebyggelse.
• Jag vill inte ha några byggen där. Människor behöver 

skogen för rekreation och återhämtning. Ställ krav på att 
kranskommunerna bygger mer. Alla  kan inte bo centralt i 
Stockholm.  Alla har inte råd att bo i nybyggda hus. Det blir 
segregerade områden. 

• Önskar absolut ingen bebyggelse i Årstaskogen, vill bevara 
den istället. Skogen är värdefull för Årsta, söderort och hela 
Sthlm! I takt med att hela söderort nu förtätas, inte minst 
Årsta med Årstafältet, Årstastråket, Årstaberg och även bortåt 
Johanneshov/Slakthusområdet, är det rent vansinnigt att 

bebygga skogen: den kommer att vara än mer värdefull pga 
detta, människor behöver natur. Årstaskogen har dessutom 
genom åren blivit naggad i kanterna så det räcker. 

• Var så försiktig om miljön som möjlig anlägg så lite som det 
går

• Förskolor med bra gårdar med mycket träd. 
• Jag önskar att ingen del av skogen ska bebyggas utan att hela 

skogen ska sparas. Årstaskogen är en av de få kvaravarande 
riktiga skogarna i söderort och det är mycket viktigt att hela 
skogen bevaras dels för oss som bor i söderort för att bi ska ha 
en skog att lätt ta oss till och vara i och dels för själva naturen 
skull. Det behövs natur även i städer. Min åsikt är att de delar 
av årstaskogen som man planerar att spara inte är tillräckligt 
för dessa ändamål då det enligt den av er beskrivna planen 
bara blir en otillgänglig brant samt en strandpromenad kvar av 
årstaskogen. 

• Det finns inget som bebyggelse skulle kunna tillföra. Se övriga 
synpunkter.

• Jag tycker inte att det tillför något om man bygger bort 
skogen. Jag tycker inte att de skall bebyggas i skogen 
överhuvudtaget. Det finns andra ställen utanför naturreservats 
gränser (de från 2014) 

• Jag önskar INGEN bebyggelse i Årstaskogen! SNÄLLA 
förstör inte ett av Stockholms vackraste områden med 
förtätning! BEVARA SKOGEN!

• Ingen ny bebyggelse
• Jag tycker inte det ska bebyggas
• Vill inte ha NÅGON bebyggelse i området! 
• Det bästa med Årstaskogen är att den är relativt orörd. Låt den 

så förbli utan nya bostäder, serveringar och asfalterade ytor
• Att hela koloniträdgårsföreningen får finnas kvar då den tillför 

väldigt mycket för människor och djur. Texmångfalden av 
växter för insekter (pollinerare)

• Jag vill inte att det ska byggas bostäder i Årstaskogen
• Som idag. Behåll hela Årstaskogen 
• Jag vill inte ha någon bebyggelse överhuvudtaget! 

Årstaskogen ska vara som den är idag!
• Årstaskogen är omgiven av bebyggelse, ny och äldre och är 

liten nog som den är.

• Ingenting, låt naturen här vara oförstörd!
• Det tillför Inget! Årstaskogen är Stockholms Central Park 

och behövs för rekreation och kreativa aktiviteter. Picknick, 
löpning och fritt för fantasin att skapa egna aktiviteter! 

• Bostäder på Årstafältet. Det är alltså där jag tycker man borde 
bygga istället. Årstafältet är ju värdelöst ur naturperspektiv.

• Jag vill inte ha bostäder.
• Tycker inte det behövs någon ytterligare bebyggd miljö i 

Årstaskogen.
• Lämna Årstaskogen som den är. Ingen bebyggelse . 

Naturreservat.
• Vi vill inte ha någon UTVECKLAD (för vem?) ny bebyggd 

miljö!??? Hallå? Varför mer gator när Stockholm behöver 
bättre luft? 

• Inget. Ni bygger redan tillräckligt här. Spar lite natur. Ni 
naggar den i kanten hela tiden och mer personer skall 
försöka njuta av redan trång miljö. Kom gärna och räkna på 
användandet av skogen i dag + lägg till de 1000tals personer 
som kommer flytta hit och där byggena redan är planerade. 
Bl.a. JMs byggen, rivning av affärslokaler som ersätts av 
bostäder.

• Om Årstaskogen exploateras så förstör ni skogen.
• Skogen ska inte förstöras, bygg på ställen där man inte 

behöver förstöra naturen.
• LÅt det vara som det är
• Absolut inga förändringar Defenitivt inga lägenheter. Årsta 

håller på att byggas sönder !!!
• Jag motsätter mig ny bebyggelse i Årstaskogen! Det finns 

andra platser att bygga på! Rör inte Årstaskogen!
• Bevara en av få skogar i Stockholm.
• Att bebygga Årstaskogen tillför inte mig och min familj 

någonting!
• Den nya bebyggelsen kommer bara att uppta den plana 

ytan som idag används. Alltså den nya bebyggelsen tillför 
ingenting positivt.

• Vill inte ha någon ny bebyggelse all
• Som sagt, gör inga för stora ingrepp, miljön är behaglig som 

den är.
• Det finns ingenting positivt med ny bebyggelse i vår fina 
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gamla skog. Låt det vara SKOG!
• Jag vill inte att ni bygger här
• Bebygg närmast järnvägen, där är ändå störd natur.
• Fast egentligen vill jag inte att det ska byggas alls där. Det är 

väldigt mycket byggande i Årsta som det är!
• Jag vill inte att det ska byggas i Årstaskogen. Det kommer ta 

ifrån mig det jag gillar med Årstaskogen.
• Jag vill inte att man ska bygga i Årstaskogen. Jag ser att en ny 

bebyggelse inte skulle tillföra i närheten så mycket som den 
förstör.

• Jag tycker inta att Årstaskogen ska planeras för nya bostäder 
utan bevaras i dess nuvarande utformning. Just nu byggs 
det oerhört mycket i Årsta och det märks redan på att 
infrastrukturen inte räcker, det är fullt på bussar o t-banan 
speciellt i rusningstrafik. 

• Bygg ingenting!! Visst behövs bostäder men ni bygger i hela 
Årsta. Ta istället mer av Årstafältet trots att jag springer och 
går där också varje vecka. Ta inte all natur vi har!!! 

• Det har redan naggats i kanten och byggts i skogen. Inget 
behöver tillföras till den skog som finns kvar. Men visst, mer 
belysning till de asfalterade promenad- och cykelvägar som 
finns idag.

• Mer trafik buller och avgaser
• Jag önskar inte att det byggs i Årstaskogen. 
• Vill inte ha någon bebyggelse!!!! Det är asfalt, bilar och 

betong överallt i Stockholm. Folk behöver kunna andas 
och komma ut i skogen en helt vanlig vardag utan att åka 
kommunalt eller trängas med andra biltrafikanter och göra 
staden ännu mer skitig och trång. 

• Jag vill ha kvar skogen med alla dess djur. enbart skog
• Byggnation som innebär att skogen minskar är ett beslut som 

försämrar människors möjlighet till att stressa av.
• Jag vill inte att man bygger något mer i Årstaskogen. Det finns 

tillräckligt med plats på de delar av Årstafältet som idag inte 
utnyttjas till någonting - delar av det har man tänkt bebygga, 
vilket jag tycker är okej. 

• Orörd natu
• Önskar ingen nybyggnad i berört område.
• Jag önskar ett välgrundat beslut med fler argument än ”vi 

måste bygga” och ”Årsta måste bidra”. Jag vill ha ett beslut 
som är baserat på Översiktsplanen, baserat på kunskapen 
om människors behov av skog i närmiljö, baserat på 
konsekvenserna för de förskolor och skolor som använder 
skogen dagligdags, konsekvenserna för luftkvaliteten 
i Årsta och stdsdelarna runtomkring, konsekvenserna 
för trafiken på Sköntorpsvägen under byggtiden och 
permanent, konsekvenserna avseende grundvatten i berget, 
konsekvenserna avseende dagvattenhantering i förhållande 
till skogens resiliens vid kommande skyfall, konsekvenserna 
avseende bostadsklassklyftor då man bidrar till att de som har 
råd att flytta in i dyra lägenheter får fler att välja på medan 
låginkomsttagarna fortfarande bor trångt, konsekvenserna 
avseende närboendes tilltro till närdemokrati och politiker, 
konsekvenserna avseende hotade arter. 

• Bygg på andra platser. Om ni bygger på den streckade 
områdena kommer vi inte längre att ha Årstaskoge

• Jag vill inte att det ska byggas
• Att skogen bevaras, den behövs och används mycket frekvent 

av olika målgrupper i dag. Dessutom byggs det mycket 
bostäder i andra delar av årsta nu, dess boende kommer med 
all sannolikhet också behöva en grön lunga och skog att vistas 
i. Dessutom är det långt i från enbart årstabor som använder 
skogen, det är folk från södermalm, hammarbyhöjden mm

• Den bebyggda miljön bör inte bli av eftersom det skulle 
förstöra skogen. 

• Bygg inte här!
• Årstaskogen ska inte bebyggas!
• Ej bebyggelse i skogen!
• Inga byggnader bör uppföras i Årstaskogen, men om ändå 

planförslagen går igenom bör husen uppföras i trä och 
fasaderna mot Årstaskogen bör kamoufleras i gröna väggar 
och i övrigt vara mycket diskret utformade. Staden bör inte 
sälja marken utan låta hyra ut den.  

• En mindre ambitiös byggnation, men mycket färre lägenheter 
vore bäst för Årstaborna.

• Bygg ej, djur, träd, natur kommer ju inte kunna fortsätta 
vara....

• Vill ej att det byggs, naturen förstörs, stora vägar krävs för 

bygget. De lättillgängliga  promenadstigarna i övre delen 
av Årstaskogen försvinner som behövs för äldre människor.  
Naturen behövs för vår luft samt för djuren som finns där. 
Även våra små barn behöver detta.

• Jag har svårt att se att en bebyggelse kan tillföra något.  
Den del av skogen som planeras vara kvar är extremt 
svårtillgänglig. 

• Helst ingen bebyggelse i den befintliga skogen. Möjligen ett 
och annat ganska högt hus på befintliga parkeringsplatser.

• Det ska inte byggas eller naggas på Årstaskogen!
• Bostäder oavsett upplåtelse form.
• Vill inte se fler hus i Årstaskogen.  
• ABSOLUT INGEN BEBYGGELSE PÅ NÅGON FLÄCK
• Ser inte att den nya bebyggelsen kan tillföra något positivt, 

annat än just nya bostäder och det behövs ju förvisso. 
• Jag kan inte se att bebyggelse på föreslagna ytor kan tillföra 

området någon.
• Bebyggelsen skulle inte tillföra, utan FÖRSTÖRA
• Park kan inte ersätta skog.
• Låt skogen få vara ifred, det är en skog med dofter, skugga, 

vattenabsorbering, luftförbättrande kvaliteter etc
• Bebyggelsen bör anpassas till naturen. Särskilt gällande 

materialval för markbeläggning, fasad och dylikt.
• Bevara Årstaskogen sutan exploatering.  En vidare 

exploatering och bebyggelse kan inte tillföra något positivt för 
varelse naturväden/biologisk mångfald, naturupplevelser eller 
rekreativa värden.  Idag finns möjligheter tillnaturupplevelser, 
lugn och ro, motion, lek, sol och bad, social samvaro m.m. 
Förstör inte det med bostäder på den enda kvarvarande gröna 
lungan i dessa delar av staden.  

• Vill inte ha bostäder där
• Idrott och motion för mig är ute, inte inomhus tack. Samma 

sak gäller roliga platser för barn och gör de handikappsvänliga 
please.

• Jag vill absolut inte att några hus ska byggas i Årstaskogen! 
Husbygge där medför ett enormt och oåterkalleligt ingrepp 
på skogen och djurlivet. Byggprocessen skulle kräva tunga 
maskiner som skulle köra sönder mycket, och kanske även 
kräva sprängningar? Likaså skulle bostäder just i skogen 
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även medföra fler vägar och behov av parkeringsplatser, 
vilket tar än mer yta i anspråk. Det vore riktigt oansvarigt att 
förlägga byggande till dessa unikt vackra och lättillgängliga 
delar av Årstaskogen. Låt hela Årstaskogen förbli orörd 
och naturreservat, och bygg på andra redan asfalterade/
människopräglade platser!

• Ett naturreservat har
• Bygg inte sönder Årsta. Bygg smartare istället för girigt
• Spara den lilla natur vi har kvar. Bygg i glesare områden eller 

på höjden.
• Önskar Ingen ny bebyggelse i årstaskogen. Det skulle vara att 

förstöra miljön.
• En till 100% bevarad Årstaskog. Bygg ingenting i närheten av 

Årstaskogen!
• Ingen hög bebyggelse närmast skogen/vattnet
• Skulle det byggas bostäder i sådan omfattning som föreslås 

då kan man lägga ned planerna på ett naturreservat. 
naturreservatet bygger väl ändå på bibehållande av skog. Med 
bostäder alldeles intill så försvinner känslan av skogsmiljö. 

• Den tänkta nya bebyggda miljön kommer inte tillföra 
någonting annat än en miljöförstörelse i Årsta skogen!

• Anser att Årstaskogen inte ska bebyggas eller naggas i kanten.
• Anser att områdena inte bör bebyggas alls. Årsta är mättat på 

bebyggelse. Tror att många i Årsta inklusive jag själv bor här 
på grund av närheten till skogen.  Skogen bör få fortsätta vara 
en vanlig skog. Den behövs inte utvecklas mer.

• Ingenting.  Vill inte att skogen ska förstöras. 
• Den fantastiska skogen ska inte förstöras ytterligare av 

exploatering utan behöver bevaras för framtiden. 
• Ingenting! 
• Jag vill att skogen ska vara ett naturreservat. Den planerade 

bebyggelsen ska avbrytas.
• Nya Årstastråket samt kommande utveckling av Årstafältet  

behöver  närhet till skog, låt Årstaskogen vara som den är.
• Bevara skogen. Ingen ny bebyggelse.
• Bygg på platser som redan är exploaterade såsom 

fabriksområdena i Gröndal. Helt ofattbart att detta inte görs! 
Årstaskogen är väl ett skogsområde som verkligen behöver 
bevaras. Det är stadsnära men ändå en mindre oas. Både för de 

som bor söder om söder och för Södermalmsbor.
• Jag önskar inte att någon ny bebyggd miljö skall förstöra 

något i detta kvarvarande lilla reservat.
• INGEN NY BEBYGGELSE I ÅRSTASKOGEN!!!!
• Bygg inget. Låt Årstaskogen vara. Möjligen sanera stranden.
• Jag tror inte någon ny bebyggelse skulle tillföra något 

alls till området förutom enorma byggarbetsplatser, oljud, 
husbyggnader som skymmer den fina utsikten mot Södermalm 
och överfulla bussar på linje 160 mot/från Gullmarsplan.

• Bättre belysning 
• Det finns säkert mycket att önskas - mitt önskemål är inga 

nya bostäder. Tänk på att 10.000 människor ska flytta in på 
Årstafältet så småningom, som också kommer att behöva 
Årstaskogen för rekreation och andra aktiviteter.

• Jag emotsätter mig bebyggelse i  Årstaskogen. Hela skogen 
ska bevaras.

• Bevara skogen som den är. Den behövs i sin helhet för 
framtiden. 

• Bygg så lite som möjligt. Jag saknar inget. 
• Sluta med att förstöra alla våra gröna områden
• Inga bostäder alls
• Jag vill inte att ni bygger i någon del av den skog som är kvar.
• Hur kan den nya bebyggda miljön tillföra naturupplevelser?
• Jag saknar inget i nuläget, så jag ser helst att naturen får vara 

kvar.
• Naturreservat
• Jag vill inte ha någon ny bebyggelse i Årstaskogen!
• Åstaskogen används för promenader och rekreation. Det ska 

inte byggas något i de i dag obebyggda delarna av skogen.
• Nuvarande koloniområden bevaras inom Naturreservatets 

gränser
• Har redan svarat, anser att exploatering med mer bebyggelse 

skadar natur och lugn och ro upplevelse. Årstaskogen är redan 
belastat av för många människor....

• Jag tror inte ny bebyggelse kan tillföra något possitivt
• Jag vill inte ha ny bebyggelse i skogen! Varför finns inte det 

som alternativ? Ni vet mycket väl att vi är väldigt många som 
inte vill det, hur kan ni skicka ut enkät som helt undviker 
kärnfrågan?

• Önskar ingen bebyggelse i Årstaskogen.
• Jag ser bebyggelse som intrång i områden som vi behöver för 

hälsa och god livsmiljö.
• Jag tycker inte att det behövs någon bebyggelse i årstaskogen
• Möjlighet att få flanera i det underbara koloniområdet. En 

egen värld att jämföra med Långholmens K-märkta!
• Behåll HELA skogen! Framtiden kommer att fördöma ev 

stympning och de som bestämmer att så sker. 
• jag vill inte att det bebyggs med bostäder. årstaskogen är en av 

få oaser för Stockholmare o Årsta-bor! snälla bygg inte!
• Skogen som den är idag är redan väldigt lite kvar av för 

söderbor och Årstabor. Det lilla som är kvar borde bevaras. 
Det finns så många betongytor som kan byggas på. Hela 
Västbergaområdet och Årsta partihallar är industriområden 
som borde flyttas ut från området. De är otrygga platser på 
kvällen och hela söderort skulle bli ny stadsdel där Årsta, 
Västberga och Solberga skulle bli nya söder om söder. Snälla 
låt söderort få behålla sin skog. Den är inte stor ens och 
det sombyggs där gynnar inte de som verkligen behöver en 
bostad.

• Bostadsbristen till trots så är det inte särskilt framsynt att 
bygga på grönområden.

• Marken , träden, tystnaden kunnigheten och doften är helt 
oersättlig för mig som kontrast till staden och på gångavstånd. 
Jag har tagit med barn  hot alla år och de tycker det är fint och 
lugnt.. Luften är skön. Tystnaden,. Det naturliga  ljuset och 
mjuka skuggan från träden. Otillgänglighet för fordon skapar 
lugn. Att gå och röra sig på mjuk och väl avrunnen mark är 
underbart för kroppen. Grönskan lugnar. 

• Att bebyggelsen koncentreras till alla de ytor där inte 
nödvändigtvis är fina utsikter som byggbolagen vill komma åt. 

• Inget, utom på den plats jag specificerade 
• Bygg inte bostäder i skogen. Den behövs för den växande 

befolkningen i Årsta och angränsande stadsdelar. Glöm  inte 
att Årstaskogen är viktig för Södermalms innevånare som nära 
för rekreation och motion.

• Inget. Då jag anser att det finns ett stort intresse av att bevara 
natur även nära stan för de barn som bor där. Både Årsta och 
de barn som finns på söder.
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• Jag tycker att man kan bygga bort Slakthusområdet med 
bostäder och även Partihallarna. Där kan vi bygga och låta 
skogen tillföra det den redan gör idag. Naturen är komplett 
eftersom den har allt man behöver, inget saknas aldrig.

• Jag önskar ingen ny bebyggelse i Årstaskogen. I Stockholm 
finns massor av andra områden som lämpar sig att bygga 
bostäder på, utan att man förstör unik natur.

• Jag kan inte se några fördelar med att bebygga Årstaskogen. 
Det finns andra platser att bygga bostäder på, t.ex. närvarande 
platsen för Årsta partihaller,  bygg högre och tätare där 
bostäder redan planeras t.ex. på Årstafältet. 

• JAG VILL INTE SE NÅGON NY BEBYGGELSE I VÅR 
ÄLSKADE ÅRSTASKOG!!!

• jag vill inte ha något bebyggelse alls i Årstaskogen. Man kan 
välja att bygga på andra platser där ekologiska värden inte 
går förlorade, dessutom kan man bygga fler hyresrätter som 
människor utan flera hundra tusen kronor i kontantinsats har 
råd att bo i.

• Jag tycker inte att ni ska bebygga Årstaskogen. Bygg på 
Årstafältet och Årstastråket, det blir bra. 

• Bevara årstaskogen 
• Inga nya bostäder i årstaskogen!! 
• Inget av det jag värdesätter kan tillföras med hjälp av bebyggd 

miljö.
• Fler bostäder kan byggas på parkeringsplatser! Minska 

bilismen som är en av de största miljöbovarna! Viktigt bevara 
grönområden! Finns många andra platser att bygga på! 

• Vill inte ha någon ytterligare bebyggelse.
• Vill helst bevara hela skogen i sin helhet, men där det redan 

finns hus så borde man bygga hyresrätter, för yngre.
• Bygg på industritomter och parkeringar. Bevara skogen som 

den är.
• Jag anser att man inta överhuvudtaget ska förstöra 

Årstaskogen med bebyggelse.  Det finns andra områden i 
Stockholm som kan bebyggas.

• Ingen bebyggelse! Det finns andra platser att bygga på och 
det byggs redan jättemycet i Åsrta så det skulle verkligen vara 
passande att lämna Årstaskogen ifred! 

• Ingen utveckling av bostäder alls

• Vill inte ha byggen i skogen, den ska bevaras till framtide!
• Jag anser att Årstaskogen i dess nuvarende utbredning bör 

göras till naturskyddsområde.
• Jag vill behålla skogen som den är. Bara skötsel av den och 

upprustning av det som finns. Möjligtvis någon brygga till
• Bevara Årstaskogen, ingen bebygelse i parken
• Ta inte bort Årsta skogen med ”justerade gränser” som 

nuvarande förslag kommer göra!
• Vill absolut inte ha mer bebyggelse - skulle helt förstöra 

möjligheterna till naturupplevelser och lugn och ro!!
• Låt Årstaskogen förbli som den är.
• Vill inte ha bebyggelse i Årstaskogen 
• Vill inte ha ngn bebyggelse runtvikem eller o skogen!
• ingen bebyggelse utan fredad zon och Naturresarvat
• Vi vill inte ha någon mer bebyggelse i Årstaskogen. 
• BYGG INTE! Jagvill ha naturen kvar.
• Vi vill ha frisk luft i Stockholm, Årstaskogen bidrar till 

detta för hela staden men framför allt för Södermalm och 
Hammarbyområdet där många barnfamiljer bor. 

• Ingen mark i Årstaskogen bör bebyggas.
• Smarta lösningar på folks ”bilproblem” (var ska folk göra av 

sina bilar, alt. bygga för att folk ska ha bil/lugna och trygga 
gator. Bebyggelse som smälter in, inte en massa spektakulära 
skapelser. Bostäder där folk som ska bo där får närkontakt 
med det som blir kvar av naturen, inte höga hus som blir som 
klossar. Bygg ”luckert”, absolut klämma in många bostäder 
om man ändå håller på, men undvika att hela områden blir 
hårdgjorda ytor, behåll naturmark mellan istället för asfalt 
eller tillrättalagda parker.

• Jag vill att Årstaskogen bevaras i sin nuvarande form och 
motsätter mig därför Stockholms Stads förslag till att bebygga 
stora delar av skogen. Jag förstår och delar uppfattningen 
om att det finns ett stort behov av bostäder i Stockholm. 
Årstaskogen nyttjas dock av ett stort antal Stockholmsinvånare 
och är till stor glädje och nytta för många. Den går inte 
att ersätta, medan bostäder är möjliga att bygga på andra 
kringliggande platser. I Stockholm bör offentliga rum som 
är tillgängliga för alla på lika villkor värnas och bevaras, 
inte byggas bort. Det finns ett stort värde i att det finns ett 

stort naturområde centralt i den södra delen av staden som 
alla stockholmas invånare har tillgång till på lika villkor. 
Årstaskogen är också viktig att bevara ur miljösynpunkt. 

• Det bör inte bli någon ”ny bebyggd miljö” i Årstaskogen...
• Om nåt skall göras i Årsta skog så skall det handla om att göra 

området mer tillgängligt. Så stora grönområden så nära staden 
finns inte

• Det ska inte byggas mera i Årstaskogen.
• Inget av detta.
• Jag anser inte att Årstaskogen ska bebyggas över huvud taget 

mer än att utegymmen kan förbättras och badmöjligheter i 
viken förbättras. Dansbanan på Årstaliden är en viktig del i 
Årstas hjärta och måste vara kvar.

• Årstaskogen har fantastiska naturupplevelser,fina parker, är 
en god plats för idrott och motion, är en rolig plats för barn, 
inger lugn och ro, kultur och föreningsliv, är en trygg plats, 
erbjuder sol och bad och inger en kommunikation som inte 
kan mäta sig med någon annan slags kommunikation ni kan 
tänka på. BYGG INTE I ÅRSTASKOGEN utan bevara en 
av de få skogsområden som ni har i Stockholm ”innerstad”. 
Vi alla behöver grönområdet Årstaskogen för att kunna 
fortsätta fungera i Stockholm. Både boende i Årsta men 
även de länkade till Liljeholmen, Gullmarsplan och även 
andra sidan vattnets Södermalm. Årstaskogen är avgörande 
för den allmänna hälsan i Stockholm. Behov av bostäder i 
Stockholm, ja visst, men välj då för tusan något som INTE ÄR 
SKOGSOMRÅDE. Till och med Årstafältet vore en bättre idé 
om ni ska va så djävulskt envisa.

• Vill inte ha någon ytterligare bebyggd miljö!
• Bygg inte, låt skogen vara kvar helt och hållet!
• En parklek med ett starkt tema som den på söder eller i 

Hammarby sjöstad vore kul.
• Jag vill inte ha någon ytterligare bebyggelse i  Årstaskogen. 

Årsta börjar redan bli så utbyggt, tillsammans med 
Liljeholmskajen. Platserna för att kunna hitta lugn och ro 
minskar därför. Ni får inte ta mer plats för bebyggelse. Då 
blir skogen sig aldrig mer lik. Det kommer att vara folk 
överallt. Alla behöver chans till lugn och ro i den här stressiga 
vardagen som vi lever under idag. Att då ta denna fantastiska 



116

skog i anspråk för att bygga bostäder. Jag förstår det inte.
• Inga hus tack 
• Inget tack.
• Vi önskar ingen bebyggelse i anslutning till skogen.
• jag önskar att det inte byggs i det planerade området
• Inget. Vi klarar oss fint. 
• Inga bostäder.
• Jag vill inte ha någon ny bebyggelse! 
• Vi vill inte ha mer bebyggelse i vår skog! Bygg någon 

annanstans, Stockholms skogar är unika! Säg en annan 
huvudstad med en sådan skog mitt i!?

• Jag har svårt att se att bebyggelsen kan tillföra något 
till skogen. Skogen bör bevaras som den är. Ytterligare 
bebyggelse i skogen kommer att förstöra den helhet som 
skogen i dag utgör. Dessutom bör detr beaktas att Årstas andra 
”gröna lunga” - Årtstafältet - redan har tagits i anspråk för 
bebyggelse.

• Endast cafe eller byggnad för idrott. Årstaskogen behövs för 
naturupplevelser och rekreation mm i lugn miljö

• Var nu jävligt försiktiga och smarta i era förslag. Bygg endast 
hyresrätter så minskar motståndet. Ta till er av folks förslag.

• Bebyggelse i Årstaskogen tillför ingenting , då är området 
förstört och magin är borta för alltid

• Ingen bebyggelse alls - jag vet vad som händer i framtiden när 
man börjar nagga i kanten av park och skog - man fortsätter 
att nagga. Dessa planer är en våldtäckt på Årstaskogen - skäm 
inte ut er  - om Stockholm vill fortsätta att vara en stad i 
världsklass, ska vi inte exploatera denna skog

• Vill inte ha mer ”tillrättalagd” bebyggelse!  Jag vill ha skog, 
inga plastbelagda lekplatser, hundar rastas bra i skogen, bättre 
än i inhägnader. Det är ju det som är härligt med Årstaskogen, 
att den är just SKOG.

• Jag vill ha kvar riktig skogsmiljö med vilda växter och miljöer 
- ej parkmiljö.

• Inget, det är bra som det är, allt blir förstört om ni ska bygga 
där det föreslagits 

• Behåll skogen som den är! Det bästa vore att försöka utöka 
den och att inte bygga.  

• Jag tycker inte att något behöver tillföras. Årstaskogen 

behövs för rekreation. Förtäta hellre befintliga bostadområden 
i årsta i så fall. Hyresrätter med rimliga hyror behövs, typ 
stockholmshus. Inte fler dyra bostadsrätter.

• Hela poängen för mig är ju att jag inte vill ha några hus och 
vägar i skogen eftersom det förstör hela känslan av att gå i en 
skog. Man kan väl inte bygga in naturupplevelser i en skog? 
Det är ju det man förstör genom att bygga, och det är ju det 
jag  och min familj vill ha. Jag vill inte ha en tillrättalagd park 
som byggs inuti en redan perfekt skog!  

• Önskar ej bebyggelse
• Jag önskar ingen ny bebyggelse i Årstaskogen 

överhuvudtaget. 
• Bebyggelse kommer inte tillföra området någonting, utan 

förstöra de grönområden/rekrerationsområden som finns!
• Jag vill inte ha någon ny bebyggs miljö. Skogen är trygg och 

folkliv med butiker etc finns redan på Södermalm eller vid 
Åsrat torg när jag känner för det.

• Låt skogen vara!!!!!!! Bygg inte i Årstaskogen!
• Jag hoppas att det inte byggs några hus där, eftersom det 

ändå inte är någon som kommer att ha råd att bo där utom 
50-åringar med en riktigt stabil ekonomi. 

• Djur, som Aspuddsparken.
• Cykelstråk
• Egentligen tycker jag inte att man ska bygga!
• Seniorboende
• BYGG INGENTING
• Absolut ingenting, ni ska redan förstöra årstafältet och nästan 

hela årsta. Vi som bor i årsta uppskattar skogen, vi vill inte att 
ni ska förstöra den. Jag förstår att ni gör det för att skapa mer 
lägenheter men jag anser inte att årstaskogen är rätt plats. Jag 
ber er snällt att låta skogen vara.

• Tycker inte att ny bebyggelse ska ske i skogen utan istället i 
områden som redan är bebyggd

• Gör naturreservat av hela Årstaskogen. Så som det har lovats 
i många år. Det går inte att kombinera fler bostäder med 
naturreservat. 

• Om något ska byggas så är det BILLIGA hyresrätter. Inget 
annat.

• Jag vill inte att man ska bygga

• Vill inte se något bygge av bostäder där! Snälla låt den lilla 
skog och natur vi har i området förbli orörd!!!

• Hur kan ni göra en så vinklad enket? Vi vill inte ha någon 
bebyggelse!!!!

• Önskar ingen bebyggelse där.
• Jag önskar inte bebyggelse därav kan jag inte ange vad jag 

tycker att det ska tillföra.
• Tycker det är märkligt att ni ställer så ledande frågor, när man 

kanske inte tycker att bostäderna tillför något alls utan bara 
förstör det som är en skog i Årst

• vill inte ha någon bebyggelse. det är vackert och avkopplande 
som det är.

• Bebygg inte skogen! HELA skogen kommer att behövas 
för det behov av rekreation som finns hos den växande 
befolkningen i närområdet.

• Det är väl en nationalpark och ska inte röras mer. Allt är bra i 
skogen.

• Kontakt mellan bebyggelse och vatten.
• Vill inte se någon bebyggelse över huvudtaget. Vansinne att 

ens komma på tanken!!!
• Däcka över Söderlänken, Årstalänken, Huddingevägen mfl 

och ta bort bullerkällor. 
• Tänk på djurlivet! Rovfåglarna, förstör inte. Vissa plattare 

måste få vara orörda.
• Kick-bike och Skatepark.
• Önskar inga parker, hus etc. Bevara Årstaskogen som den är. 
• Den nybyggda miljön kommer inte att tillföra något! Snarare 

utarma skogen!! Minska ytor! Göra det svårare att nå skogen- 
Det säger sig självt att om man bygger en mängd byggnader 
i ytterkanten av skogen så TAR MAN BORT SKOG. Det kan 
väl inte vara svårt att räkna ut om det byggs en remsa hus 
mellan nuvarande hus och skogen så blir det så mycket längre 
att gå för att nå skogen samt att skogen har då minskat med 
den mämgden yta

• Jag vill inte att ni bygger bostäder i årstaskogen.
• Jag önskar att det inte byggs i skogen alls.
• mer skog/lummiga parker naturområden inte färre...  
• Jag motsätter mig bebyggelsen.
• Ingenting. 
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• Inga nya byggnader 
• Det känns sorgligt att bygga bort skog. det finns kansk enågra 

bra ställen att bygga diskreta trähus på men annars är ju 
skogen fantastisk UTAN hus

• Ingen bebyggelse alls. Sker bebyggelse ska det vara låga hus 
i trä som som en fin övergång till reservatet och inte blockerar 
tillträde till reservatet.

• Varför förstöra varje kustlinje? Det är så sorgligt att det ska stå 
fula nya kåkar längs alla vatten i Stockholm

• för mig själv askogen o djur är den viktigaste...inte mer 
bostäder!

• Vill inte ha hus i Årstaskogen! Ni har redan tagit ifrån oss 
Årstafältet! Nu får det bara nog. Ni kan bygga på Gärdet på 
Djurgården där finns det mycket plats!

• Hänvisar till bifogad text
• Frågan är felställd. Bebyggelsen riskerar förstöra mycket 

av det som gör årstaskogen speciell inte bara för de som är 
grannar med sen utan oss som bor innanför tullarna. Förtäta 
gärna staden, men bevara de viktigaste gränsområdena i som 
helhet. En skog kan vi aldrig få tillbaka.

• Ledande fråga fy skäms
• Låt skogen vara.
• Helst inga nya byggnader
• Vill ej att det ska byggas i Årstaskogen
• Orörd Årstaskog
• Nu när det är klart att det ska byggas på Årstafältet, så bygg 

där butiker och service, restauranger och kaféer, förskolor och 
skolor, men lämna vår genuina fina skog med djurliv och flera 
hundra år gamla träd i fred. 

• Rör inte vårt syre.  Våra djur. Ja all
• Jag önskar ingen ny bebyggelse
• Min inre önskan vore att få ha skogen orörd 
• Jag föreslår att ni låter skogen vara. 
• Ingen bebyggelse tack!
• Det är viktigt att behållanaturen och möjligheten att upplevs 

naturen. Vi som bor omkring använder årstaskogen som vår 
lunga. Barmen  är där och utforskar, upplever och leker. De 
är där med skola och förskola. Som familj är vi i årstaskogen 
på helger och andra lediga perioder. Som vuxen använder 

jag skogen för att bara vara eller för att träna. Den fyller alla 
möjliga funktioner.  Gårdarna på skolor och förskolor är rätt 
små i Liljeholmen men då vet vi alltid att barmennhsr skogen 
nära.  

• Inget, bygg inte!
• Tyvker inte det ska byggas där alls! Förstör ju hela skogen!!!
• Det vore bättre om ni avstår från att bebygga Årstaskogen. 

Jag föreslår istället att Gärdet bebyggs, den delen av stan har 
större parker än Södermalm och Årsta. 

• Jag önskar ingen byggnation alls i Årstaskogen.
• Ingen som helst ny bebyggelse i Årstaskogen. Ideerna om 

skövlingen av skogen måste stoppas
• Årstaskogen behöver inte bebyggas! Det är ett stort misstag 

att över huvud taget planera för det! Inom närmaste åren 
kommer Årstas befolkning att fördubblas med redan 
planerade byggen vid Årstastråket, Årstafältet och Årstabergs 
industriområde(Årstahusen). Det är av största vikt att HELA 
Årstaskogen bevaras med tanke på att befolkningen växer i 
Årsta!

• Lämna platsen orörd
• Dessa platser är just de platser som INTE skall bebyggas. 
• INGET BYGGE SKA SKE! TÄNK OM ! 
• Levande närnatur som skolor, förskolor och 

fritidsverksamheter kan bedriva utepedagogik om bl.a. 
naturgeografi, levande organismer, utevett och allemansrätt. 

• Bebyggelse bör ej ske i Årstaskogen. Bebygg industritomter 
etc.

• Inte fonnas
• Jag anser inte att Årstaskogen är en plats man bör exploatera 

för byggande och gör därför inget val.
• Här ska inget byggas!
• Naturum, för att uppmärksamma folk på skogens ekologiska 

värden och djurlivet i skogen.
• vill inte ha någon bebyggelse
• Den av er föreslagna ”stölden , förskingringen”  tillför 

ingenting, bara förstörelse!
• Inga fler bostäder ska byggas på grönytor.  Hela skogen i 

sin nuvarande form ska vara kvar. Jag upplever att frågan 
är manipulativt ställd. Bygg  bostäder på parkeringsplatser, 

industrimark och kontorskomplex som är dåligt utnyttjade. 
Stockholms nuvarande och framtida invånare behöver 
naturmark för återhämtning och rekreation. Att staden 
internationellt sett vill framstå som världsklass inom 
hållbarhet är ett gott exempel på greenwashing. Andra 
”hållbara” städer frigör industrimark, flygplatser och 
trafikkomplex för att frigöra markytor för bostadsbebyggelse. 
Söderort är redan hårt belastat ur naturmarkssynpunkt. 

• Det kommer inte att tillföra någonting,förstörd skog och miljö.
• Träd, hällmark, fladdermöss, fågelsång, vårblomster, gulnande 

löv om hösten, fler rådjursfamiljer
• Jag vill ha kvar årstaskogen som den är
• Ska området bebyggas bör det ligga i nära anslutning till Årsta 

berg. Här skulle den Finländska modellen med Community 
Housing kunna vara ett bra sätt att öka integrationen, öka 
antalet hyresrätter och också säkra tillgång till mötelokaler 
och naturvård. 

• Inga bostäder i Årstaskogen. Jag vill inte se några fler bostäder 
i Årstaskogen. Bygg på andra platser i Årsta istället. 

• Årstaskogen behöver inte mer bebyggd miljö.
• Inget. Hur skulle en ny exploatering kunna TILLFÖRA något i 

ett område som redan har förtätats och förtätas så mycket? 
• Ny bebyggelse tillför ingenting utan förstör befintliga värden! 

Har ni inte förstått någonting? En sådan oerhört dum fråga!
• Bevara Årstaskogen! Befintlig bebyggelse är bebyggelse nog. 

Ny bebyggelse skulle inte tillföra något positivt till ett område 
som idag har en fin balans mellan bebyggelse och natur. De 
områden för bebyggelse som föreslås av staden kommer att 
effektivt förstöra ett ovärderligt naturmarksområde.

• Blanketten är kraftigt vinklad och manipulativ. Därför blir 
det svaret på samtliga frågor. Den här frågan kräver en seriös 
medborgardialog, vilket detta inte kan anses vara.  Skogen ska 
självklart vara kvar som den är idag. Det är en skam för den 
demokratiska processen. Skärp er!

• Med naturupplevelser menar jag inte en konstjord parklikande 
miljö, utan en biotop som tillåts växa och leva  utan  inverkan. 

• Jag är uppvuxen i Årsta och älskar Årstaskogen. Jag skulle 
vilja vakna upp en morgon och inse att det bara var en 
mardröm att de ska bygga bostäder i Årstaskogen. Jag går och 
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cyklar till skolan varje dag precis där de ska bygga bostäder. 
Det är en fantastisk promenad eller cykeltur som jag och min 
kompis brukar göra. Jag brukar också leka i skogen varje dag. 
Skogen ligger väldigt nära min skola i Årsta och det är den 
platsen som vi brukar gå ut och leka på rasterna och när vi är 
på fritids. Jag bor i ena änden av skogen och går i skolan andra 
änden. Jag brukar leka på alla platser i skogen. Jag har också 
fått se en rådjursmamma föda sitt barn i Årsta skogen. Det var 
en fantastisk upplevelse. Jag brukar lyssna på fåglarna och 
titta på bladen på träden och en annan hare som skuttar fram 
och tillbaka, det är jätteroligt.
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5. Har du någon övrig synpunkt du vill ge oss angående Årstaskogens utveckling?

• Jag tänker att skogen kan bli en fantastisk plats för besökare 
då det är en fin stadsnära skog. Bättre skyltning för hur man 
hittar dit skulle dock underlätta. Och jag anser att så mycket 
som möjligt av skogen ska bevaras och att spridningsvägar åt 
alla håll är viktiga att planera för så att skogen kan överleva 
under generationer framåt.

• Under mina 10 år som Årstabo har jag aldrig mött någon i 
Årsta som efterfrågar en ”utveckling” av skogen. Invånarna 
här tycker att skogen är underbar som den är, dvs en naturlig 
skog som man kan gå runt i och höra fågelsång, njuta av 
naturen och se olika djur. Skogen har enligt alla inventeringar 
och parkplanen mycket god tillgänglighet. De jag känner i 
Årsta vill ha kvar skogen som den är. Utöver bebyggelsen 
kommer man väl dessutom inte kunna göra något inom 
reservatet? Det beror såklart på hur reservatsföreskrifterna 
utformas men mig veterligen får man knappt anlägga en 
gångväg i ett reservat. Enkäten ger uttryck för att man ska 
kunna ”utveckla” även de delar som skulle ligga inom 
reservatet. Men hur då undrar jag? Genom parkbänkar och 
någon trappa kanske, inte mer. 

• Större exploatering. 800 bostäder är för lite.
• Låt bli att satsa på ”spännande arkitektur”. Bygg hellre i mer 

klassisk stil med varma fasadfärger.
• Förstår överhuvudtaget inte varför det ska bli naturreservat. 

Vi har bostadsbrist i den här staden. Det planeras för 1000 
nya bostäder men hade man bara haft lite vilja och byggt tätt 
ner till vattnet hade man fått plats med kanske 5-10 gånger så 
mycket.

• Bygg högt för att motivera ett bevarande av skogen.
• Jag tycker inte man ska bygga i skogen som årstaskog 

eftersom den är en sällsynt plats i Stockholm och värt att 
skydda. Bygg på Årstafältet 

• Bevara Årsta skogen som den är bygg inte Hus där 
• Jag tycker det är hög tid att Årsta förtätas och byggs ihop 

med resten av Stockholm. Ofta hör man nej-sägare uttala sig i 
framförallt lokalpress men jag är övertygad om att det finns en 

tyst majoritet som välkomnar förtätning enligt översiktsplanen 
Promenadstaden.  Ju mer tät stad vi bygger, desto större 
möjlighet till kulturliv och folkvimmel. Dessutom sparar tät 
stad skogspartier som kan användas även i fortsättningen. 

• Bygg bort hela skogen, det behövs mer stad, och skogen är 
sjukt otrevlig

• Naturligtvis ska det byggas bostäder och skolor, men ju fler 
som bor i Årsta, desto större blir trycket på den natur som 
finns. Därför förordar jag förtätning av redan bebyggda platser 
och bostadsbygge på industri- och kontorsmark framför att 
nagga Årstaskogen i kanten. Det bästa med Årstaskogen är att 
den är en skog. Den behöver inte förbättras, den behöver vara 
kvar!

• Bra om det byggs högt och tätt längs kanterna av skogen, så 
kan en större del av skogen bevaras.

• Bygg kvartersstad vilket skapar folkliv och rörelse
• Försök gärna att undvika hus-i-park till förmån för mer slutna 

kvarter. Om inte Södermalm så åtminstone Aspudden eller 
Midsommarkransen

• Bygg kvartersstad med blandade boendeformer, student-, 
ungdoms-, senior- och vanliga hyresrätter, bygg bostadsrätter, 
kontor, hotel och restauranger . Bygg högt och tätt så att det 
blir ett tillräckligt befolkningsunderlag för verksamheter att 
överleva längst med strandpromenaden som ni också ska 
bygga. Gör kollektivtrafik över vattnet möjlig likt i Hammarby 
Sjöstad, prioritera ned bilens roll i gaturummet och möjliggör 
god cykelinfrastruktur.

• Bygg! Med den rådande bostadsbristen är det av yttersta vikt 
att det byggs. Kritiken som finns anser jag blåses upp. Årsta 
var skog innan 50-talets Årsta växte fram. Att inte bygga nytt 
vore att svika stadens medborgare som behöver bostäder. 
Genom att bygga tätt slipper vi långa kommunikationer, vilket 
är bra för miljön. 

• Bygg tätt och högt. Bygg en strandpromenad med badplats likt 
den vid hornsberg. Bebygg en större del av skogen bevara en 
del i mitten som park. Bygg hela vägen ner till vattnet. Tänk 

Hornsberg fast högre
• Jag tror faktiskt inte att ny bebyggelse kommer att tillföra 

någonting i det här fallet. Om jag går till skogen är det ju 
rimligen för att jag vill gå till skogen, inte för att få ett ökat 
utbud av restauranger eller butiker. I sådana fall går jag ju 
förstås snarare till Söder.  Jag tycker att man skall utgå från 
vilka värden som finns innan man funderar på vad man kan 
exploatera. I det här fallet gör man precis tvärtom tycks det 
som.  Varför skulle man skapa parker i årstaskogen? Vad 
skulle det tillföra? Om det nu utretts som naturreservat  så 
skall det förstås skötas som ett sådant och inte ”förädlas” till 
en park. Då är det ju inte något naturreservat. 

• Jag vill INTE att ni bygger i skogen. Det finns tilräckligt med 
platser att bygga på. Snälla förstör inte stadens lungor. Det 
som sker med grönområdena idag runtom i Stockholm är vår 
tids Klarakvarterskatastrof. Snälla sluta riv våra grönområden, 
det är stadens grönska som gör Stockholm till en så härlig 
plats att bo och besöka.

• Gör inte detta område till naturreservat, det är det inte värt 
och bostadskrisen är för stor! Djur kan bo på andra håll i vårt 
land, i stan tycker jag att vi ska ha människor och anlagda 
utemiljöer/parker som inte är ”fula” norrsluttningsskogar.

• Årstaskogen är en unik urskog i direkt anslutning till 
innerstaden som tydliggör förkastningsbranten och ramar 
in hela vattenrummet längs Årstaviken. Den är superviktig 
för väldigt många Årstabor och en viktig del av kvalitén är 
just att den är så bred att det finns platser där man INTE ser 
bebyggelsen inne i skogen - och från Söder. Pga terrängen är 
stora ytor svårtillgängliga och ligger dessutom i skugga stora 
delar av året, dom använder vi inte idag. Att värna soliga och 
rofyllda platser och flacka partier är jätteviktigt för att vi som 
bor här ska kunna fortsätta bruka skogen. Annars reduceras 
den snabbt till att bli ett grönt kommunikationsstråk längs 
vattnet. Viktigt med bra lekytor för förskolebarnen på övre 
delarna nära förskolorna. Områden med lövskog eller stor 
andel lövträd hyser rikt fågelliv och en fin vårflora att vara 
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rädd om. Det är viktigt att det även i fortsättningen finns tysta, 
avskilda och rofyllda platser för lugn och återhämtning. Jag 
är helt emot bebyggelse men OM det måste byggas är det 
viktigt med topografisk anpassning och ett varsamt möte med 
skogen på samma sätt som husen möter skogen idag. Inte i 
form av bilvägar! Jag tycker att höga hus helt skulle förta den 
unika silhuetten sett från Södermalm. Hellre lägre hus som 
låter skogen fortsatt dominera. Också viktigt att kommunen 
ställer riktigt höga krav på arkitektonisk kvalité både på 
byggnader och mark när man skövlar gammal skog och 
bygger i ett sånt attraktivt läge. Man borde också ställa höga 
ekologiska krav och värna gamla karaktärsträd, klippor etc 
inne i bebyggelsen när området bebyggs. Eftersom det är de 
flacka ytorna som vi som bor här vistas på som tas i anspråk 
kan kompensationsåtgärder även göras i form av upprustade 
parker inne i Årsta, ex Årstaliden och Storängsparken, 
eftersom vi knappast kommer kunna nyttja branterna lika bra. 
Också viktigt att ta bort befintliga tillfälliga förskolebaracker 
på parkmark (ex Årstaliden) och planera in nya lokaler för 
dessa i den nya bebyggelsen. Och gör en riktigt häftig naturlek 
med utmanande klätterlekar för barn i alla åldrar på de branta 
slänterna! Det skulle göra skogen tryggare och framförallt ge 
något till kvinnor och barn i Årsta. 

• ”Alla planer på bebyggelse i Årstaskogen tycker jag är 
vansinniga. Varför förstöra en fantastisk SKOG med 
bebyggelse?  

• Behövs det fler bostäder i Stockholm? Ja. Men varför inte 
bygga bort halvdana områden som Årsta Partihallar i stället? 
För människorna som bor i staden behöver ha en ordentlig 
skog att tillgå, där man kan få en stunds lugn och ro, en plats 
att andas. Vilket forskning visar. Och man behöver ha skogen 
nära. Och man behöver spara ordentliga lungor i en stad som 
växer, för de går inte att få tillbaka om de en gång förstörs. 
Redan har det byggts och ska byggas massor i Årsta varför 
skogen är ännu viktigare just därför. 

• Så snälla, tänkt till en extra gång och förstör inte Årstaskogen 
med bebyggelse.

• 
• (Skulle ni väl bestämma er likafullt för att bygga, vilket jag ju 

ändå hoppas att ni inte gör, se då för guds skull till att det blir 
hyresrätter som byggs. Inte bostadsrätter, som bara de mest 
bemedlade kommer att ha råd att köpa.)”

• Att bevara skogen i sin helhet och istället bebygga Årstafältet 
och de mindre använda industriområderna. Att göra om 
förorenade områden generellt sätt är ett bättre sätt att använda 
ytorna. 50-talets stadsarkitekter visste vad de gjorde. Idag 
byggs det huvudlöst

• En skog behöver inte utvecklas. Vilket trams!! Jag blir så arg 
när jag läser det här, ni borde skämmas. Hur dumma tror ni 
att medborgarna är? Inte konstigt att folk tappar tilltron till 
demokratin när ens folkvalda medvetet försöker att mygla 
igenom en exploatering av 150 år gammal skog. Ur den 
här skendemokratin uppstår minnsnöjespartier. Det kan bli 
förödande för Sverige. Politiker och ansvariga tjänstemän 
skärp er tamejfan.

• Lämna skogen ifred! Begrav de idiotiska 
exploateringsplanerna och riv Partihallarna för ny bebyggelse!

• Bygg tätt, så att skogen som sparas kan nyttjas ordentligt!
• En skog behöver inte hjälp att utvecklas, däremot behöver 

framförallt barn skogen för att utvecklas, likväl som vuxna 
behöver skogen för rekreation och för att både förebygga och 
behandla t.ex. utbrändhet. 

• ”Jag ser en rad skäl till att bevara Årstaskogen i sin nuvarande 
form, utan någon som helst ytterligare bebyggelse. Det är ett 
välanvänt naturområde som nyttjas av många människor. Det 
är tillgängligt (argumentet att ytterligare bebyggelse skulle 
göra området än mer tillgängligt faller på sin egen orimlighet, 
hur kan något som byggs bort bli tillgängligt?) men vill man 
öka tillgängligheten - sätt upp skyltar. Årstaskogen har höga 
ekologiska, estetiska samt rekreativa värden sett till dess 
komposition och utformning idag. Att bygga på de flacka 
delarna i linje med förslaget kommer att förta allt detta, och 
det kommer även förgås för kommande generationer.

• 
• Med detta sagt är jag väl införstådd i att det behövs byggas 

bostäder, men det finns rader av andra platser i närområdet 
som kan (och redan har, tänker närmast på Årstafältet samt 
Årstastråket) exploaterats. Om man nödvändigtvis vill 

bygga där det finns skog är partiet på höjden rakt söder om 
punkthusen vid Sköntorp att föredra, där är sällan några 
människor och det är tämligen otillgängligt idag. Riv 
partihallarna och bygg billiga hyresrätter där. 

• 
• En ytterligare synpunkt gällande detta ämne är ansvariga 

politikers direkta svek mot väljarna. Kring valet 2014 fanns 
ett löfte om att Årstaskogen skulle bli ett naturreservat och 
fredas från ytterligare bebyggelse. Har i regel tämligen 
högt förtroende gentemot folkvalda, men när detta förslag 
presenterades kände jag inget annat än uppgivenhet och ilska 
inför det brutna löftet.”

• Jag skulle föredra att  planer för bostäder gjordes på annan 
Årsta-yta. Skogen är för värdefull. 

• Skogen ör lättillgänglig! Folkliv finns på andra ställen och  
platser med utsikt finns redan!i skogen!

• Använt ytan till att bygga stad då detta är någonting som 
saknas i stockholm. 

• Bygg inga bostäder
• Låt skogen vara som den är idag! Årstaskogen är en grön 

lunga för Stockholmarna och har redan naggats i kanterna 
under årens lopp. Socialdemokraterna har i sitt valmanifest 
att det måste byggas (och det har jag inget emot) och det ska 
byggas billigt. Den planerade bebyggelsen i Årstaskogen 
kommer inte resultera i billiga bostäder. 300 miljoner är inte 
billigt! Hur tänkte ni här?? Nej, tänk om och tänk rätt! Bygg 
om Årsta partihallar till bostäder istället! Där behövs det röjas 
upp. Åk dit och se hur det ser ut. Det är en skam för Årsta. 

• Fantastisk möjlighet att arbeta med att förverkliga visionen om 
den centrala stadens utvidgning in i Årsta. Bör kompletteras 
med ordentliga förtätningar längs huvudgator med butiker i 
bottenplan, så det blir Central Stad på riktigt, och inte hus i 
park.

• Det behövs ingen ny bebyggelse där.  Årsta tar redan en 
stor del av förtätning. Årstastråket, Årstafältet och för att 
inte tala om hela liljeholmskajen, årstaberg etc. Dessutom 
blir det förtätning i slakthusområdet.  Och även hammarby 
sjöstad har kommit väldigt nära skogen genom nybyggen vid 
gullmarsplan.  
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• ”Jag värnar koloniområdena Skanskvarn och Dianelund. 
Bebyggelse närmre än idag skulle påverka upplevelsen i 
området betydligt. Att komma in i skogen och sedan möta 
bullerbykänslan i området är underbart. Med bostäder alldeles 
inpå går det förlorat. 

• Ser inte att det behövs restauranger och caféer i skogen. Det 
behövs rena skogsområden också. Inte ””halvparker”” med 
naturkänsla. ”

• En skog behöver inte vidare utveckling. Det sköter naturen 
själv...

• Stoppa bebyggelse. Tänk på att vi behöver ren luft att andas. 
Så vackert ałla årstider. Kom o se. Finns andra platser att 
bygga på som ej är så behövda som årstaskogen. 

• ”Bygg hellre på Årstafältet som ingen utom ett fåtal hundägare 
använder än i en skog som gör att folk vill bo i Årsta. 

• Klart det måste byggas bostäder men kanske inte helt 
genomtänkt att bygga bort det mervärde som Stockholm kan 
erbjuda gentemot andra huvudstäder - Närheten till naturen.”

• ”Slutna kvarter, inte brutna eller u-formade
• Bygg stadsmässigt, inte förort”
• Behåll skogen och bygg på annan plats. Bygg inte bort det 

som gör sthlm unikt dvs skogspartier som ligger centralt. 
• Årstaskogen har redan tidigare utlovats att bli naturreservat i 

befintligt skick!
• Det har redan byggts i Årstaskogen. Bygg inte mer där. 

Slakthusområdet och Årstafältet kan bebyggas. Låt skogen 
vara ifred

• ”Bygg inte för mycket i skogen! 
• Om ni bygger på alla de områden som ni märkt upp för 

utredning på kartan så kommer ni att bygga bort nästan alla de 
delar av Årstaskogen som är mest tillgängliga idag. Ni tar bort 
bra och enkla promenadvägar och bygger på ställen som idag 
nyttjas för barnlek, skogsupplevelser, motion och promenader. 

• Det som blir kvar är promenadvägen vid vattnet och en massa 
bergsbranter där ingen kan gå.

• Om ni bygger bort de markerade områdena så kommer skogen 
inte att nyttjas på samma sätt och djurlivet kommer sannolikt 
att ta stor skada också. Det blir ingen skog längre :(

• 

• Jag tycker att det är bra att ni ska bygga mer i Årsta men bygg 
i så på mindre områden och på väl valda platser. Prata med 
Årstaborna om vart vi tycker att ni kan bygga. Skydda skogen 
först och bygg sedan! Bygg gärna hyresrätter med rimliga 
hyror. ”

• Tät, riklig och stadslik bebyggelse behöver inte stå i motsats 
till grönonråden. Bevara de mest frekvent använda delarna 
bygg tätt på resten för att få till ökad trivsel trygghet och 
stadslik bebyggelse för stockholmarna. Bygg stad inte förort.

• Bygg inte bara bostäder, bygg samhälle.
• Bebygg mera, det är för snålt tilltaget de områden som tänkt 

att bebyggas. Kan man inte anlägga permanenta husbåts-
bryggor ? Det händer liksom ingenting, vattnet är otillgängligt 
trots att man promenerar brevid vatten hela vägen

• Det vore otroligt sorgligt om det byggdes i Årstaskogen. Det 
finns bättre platser som Årstaberg och Årsta partihallar där 
inte den unika skogsmiljön skulle förstöras 

• ”Bevara Årstaskogen som skog! En grön lunga för 
naturupplevelser, djurliv och rekreation. 

• Bygg bostäder någon annanstans, mer lättillgängliga, lättare 
att bygga och billigare!

• Sätt människan - framför allt barnen -  i första hand.”
• Årstaskogen behöver inte ”utvecklas”.  Ny bebyggd miljö 

tillför ingenting positivt.
• Punkten ”Platser för sol och bad” så vill jag inte att man ska 

ta av skogen utan se på om man kan nyttja ytan på vattnet. 
Såsom de bryggor som finns utmed vattnet idag. Kanske kan 
man utöka det ytterligare., bygga på vattnet. Jag har hört att 
man planerar att bygga på ett av områdena barn leker idag. 
Om man ska göra något där så bygg istället en, med skogen 
integrerad, lekplats för de barn som redan är där idag. Behåll 
kanske det som finns idag och utgå ifrån det. Fråga barnen, 
fråga de som leker där idag. I mina ögon så kan man inte få 
mer av skogen än vad den idag erbjuder genom att hugga 
ner den. Det är helt bakvänt enligt mig. Hur kan man få mer 
”Naturupplevelser” genom att ta bort naturen? Hur gör man 
den mer tillgänglig genom att ta bort den? Hur ska man få 
fler folk att hitta till något som man avverkar? Om ni vill få 
fler Stockholmare att nyttja skogen som finns, om det är ert 

mål. Hugg då inte ner några träd för att bygga dyra bostäder 
utan informera Stockholmare om att den finns där, på några 
stationers avstånd från city.  Den finns där idag. Allt utom 
butiker och service, restauranger och kaféer och vad mer det 
nu fanns som val. Men kanske man kan vara utan det just här, 
det finns ju ändå inom gå- och cykelradie från oss alla i Årsta. 
Vi behöver inte jämna skogen med marken för att få det är 
också. 

• En skog behöver INTE  hjälp att utvecklas, det sköter den 
själv, dock behöver människan skogen för att växa och 
utvecklas!!!!!

• ”Ja, var rädd om den!!! Jag vill inte ha någon ny bebyggelse i 
skogen, den är smal nog som den är! Hur kan man öht komma 
på idén att bygga här? Verkar inte klokt! Utveckla det som 
behöver utvecklas, t ex kollektivtrafiken i Årsta och se till att 
bussarna kan gå även om det kommer lite snö. Istället för att 
ge er på det som verkligen fungerar bra.

• 
• Bebyggelsen är ju nu oregelbunden i kanten av skogen 

vilket är trivsamt och levande och gör skogen lättillgänglig. 
Ny bebyggelse som är mer av en rak kant skulle förstöra 
karaktären mellan skog och bebyggelse. Helt okänsligt.”

• Tyvärr så kan inte ökad bebyggelse tillföra något av värde. 
Gröna lungor behövs! Bygg på mark som redan är förstörd!

• Låt vara
• Unik som den är
• Årstaskogens orörda natur är ovärderlig. Barn, föräldrar 

och äldre, som inte har möjlighet att ta sig till någon riktig 
skog, får möjlighet att uppleva detta på nära håll. Djurlivet är 
fantastiskt, träden mer än 100 år gamla. Förskolor och skolor 
tillbringar mycket tid där, då skolgårdar och lekplatser vid 
förskolor är alldeles för små. Barnen lär sig genom skolan, 
Mulle och Scouterna att uppskatta naturen. Att kunna använda 
sin egen fantasi ute i naturen,  skapa egna lekar är viktigt för 
barnen. Gamla kan inte ta sig till någon annan skog och den 
övre delen (den platta delen där ni önskar exploatera) är det 
lätt att ta sig fram på även med rullator och ändå kunna få ha 
känslan av skog och kunna höra fågelkvitter, lugn och ro. Det 
får ingen om det byggs där.
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• Behåll den som ett rekreations område som den är nu. Det 
byggs mycket i och omkring så den kommer att bli än 
viktigare att ha kvar

• Jag har redan nämnt det men upprepar  vad man redan i 
1939 års detaljplanebeskrivning menade: ”Skogsåsen och 
höjderna ned mot Årstaviken ha härvid kunnat behållas i sin 
vildmarksbetonade och orörda karaktär, en naturtillgång av 
sällsynt valör inne i en storstad. Att i stadsplanen bevara och 
ge möjligast starka uttryck åt den för Stockholms topografi 
säregna förkastningslinjen, som här går från Aspudden, 
utefter Årstaviken och ut förbi Nacka, har även varit en av 
förslagets utgångspunkter, så mycket mer som dessa skogs- 
och bergsområden alla årstider äro mycket eftersökta som 
rekreationsplats av den inre stadens befolkning. Bygg istället 
bostäder i områden där marken redan är förstörd, exempelvis 
industriområdet, däcka över E4/E20 och skapa bostäder som 
knyter samman Östberga och Årstaberg. Tänk helt enkelt 
några varv till och framförallt, låt skogen stå. 

• Bygg skyskrapor, promenadstråk utmed vattnet med butiker, 
restauranger etc

• Skogen ska inte röras, utav behövs för den mentala hälsan. Vi 
bor ett samhälle som mår allt sämre och sämre, stockholm blir 
allt trängre och trängde. Och er lösning är att bygga bort mer 
skog? Tänk om, gör rätt.

• Tycker det är syn om det byggs bostäder där kommer inte 
kunna gå efter strandkanten.

• Området ligger så nära stadskärnan att det är resursslöseri att 
inte bebygga det mer

• ”Bygg istället på industriområdena kring årstafältet!! Detta är 
en usel prestigeidé!

• Så många barn som leker här, skolbarnen orienterar mm.  Det 
är stor skillnad på skog o park. Det skulle vara tråkigt att säga 
till min son att när du var liten så fanns rådjur och rovfåglar 
här.  Men inte längre. 

• Tycker det är toppen att det byggs  i Sthlm, men med tanke 
på kommande inflyttning på årstafältet, slaktis, liljeholmen så 
är skogen redan för liten, så bygg ej bort den!! Det som blir 
kvar enligt planerna är dessutom till stor del svårtillgängligt 
och brant. Släpp detta och  bygg istället på industrierna. Flytta 

dessa till nynäs/norrtälje nära hamnar.”
• Bra som den är. Vad är det för fel på natur? Bygg inte!
• Att bebygga skogen är en dolkstöt rakt i hjärtat på de 

människor som ni lovade en helt fredad skog om ni fick bygga 
på fältet..!

• Jag vet inte om Årstaskogen behöver utvecklas så mycket. Det 
är en skog och ingen park och mer bebyggelse behöver man 
absolut inte.

• Tveksam till vad den kan tillföra alls utom bostäder förstås. 
Söker inte direkt efter näringsverksamhet eller liknande. 

• Låt Årstaskogen fortsätta vara en skog värd namnet. Att 
bygga bort grönytor som är tillgängliga för alla är oetiskt och 
odemokratiskt. Det kommer dessutom inte att bli några billiga 
bostäder i detta läge, så låt skogen vara en värdefull plats för 
alla istället för att sälja ut den och bygga bostäder för folk 
med mycket pengar. Det är fantastiskt med denna unika miljö 
så centralt i Stockholm. Att gå emot all bostadsforskning och 
klimatforskning för att få till snabba markanvisningar innan 
valet, det är knappast en seriös och ansvarstagande politik.

• Låt skogen som den ser ut idag bli naturreservat. 
• Bygg bostäder över Nynäsvägen, från Gullmarsplan till Farsta. 

Det blir mer än 1000 bostäder!!
• ”Att i sin helhet omvandlas till ett naturreservat och 

därigenom skydda den mot framtida exploatering.
• Jag besökte Tyresta nationalpark och det område de kallar för 

urskogen. Jag blev rätt besviken på den. Istället fann jag den 
på betydligt närmare håll nämligen i Årstaskogen med sina 
majestätiska furor, magnifika aspdungar med stammar som 
mäter 60-70 cm i diameter. Hur kan ni ens överväga att hugga 
ner detta!”

• Lämna Årstaskogen ifred!! Vi är så många som använder 
den för motion och rekreation. Inga fler uppstyrda spår och 
gymplatser eller vägar och gångstråk. Låt det vara skog och 
stigar, snälla!!!! 

• BYGG INTE I ÅRSTASKOGEN! Man kan inte gå till val 
på löften som man sedan sviker när man väl sitter på makten. 
Årstaskogen är en plats som lockar stockholmare från hela 
staden. Bostäder exkluderar en otrolig majoritet av stadens 
befolkning från platsen.

• Kanske mer tillgänglighetsanpassad. Fler papperskorgar och 
att staden aktivt arbetar med skogen. Det behöver gallras 
bättre här och där.  Låt obegränsat m sommarlovsbarn gå 
igenom skogen !!

• ”Som boende i Årsta sedan åtta år blir jag både beklämd och 
upprörd över att ni planerar hugga ned och bebygga de flacka 
partier i Årstaskogen som idag används av så många årstabor 
och stockholmare i alla åldrar. 

• All makt utgår från folket - varför lyssnar ni inte och tar in vad 
folkviljan är i denna fråga? Det finns gott om andra områden 
att bebygga som inte hugger ned stadens närmsta skog.”

• ”Det har byggts och byggs tillräckligt i  Årsta  och  
Årstaskogen.

• Marsviksvägen, cirka 120 lägenheter i höghus byggdes i 
skogen för några år sedan. 200 lägenheter byggs just nu på 
Sköntorpsvägen  som inkräktar mycket på boendemiljön för 
många.”

• Även om några nya broar inte byggs på en gång, se till att 
planera för framtiden och spara möjligheter att dra bro mellan 
Södermalm och Årsta. Krävs för att staden verkligen ska växa 
utanför tullarna. 

• Innan man börjar planera en exploatering anser jag att 
konsekvensanalyser behöver göras. MKB, SKB och 
barnkonsekvensanalyser. Utred vad en exploatering i 
anslutning och i skogen innebär för ekologin, biodiversiteten 
och  luftkvalitén. Zooma ut och se det för hela staden.  Skog 
behöver vara skog. Den behöver inte utvecklas.  Gå ut med 
eventuella markanvisningar först när alla konsekvenser 
är utredda och bedömningen godkänd samt samråd har 
hållits kring planerna. Detta för att värna den demokratiska 
processen. 

• Det ni kallar för att utveckla Årstaskogen är väl snarare att 
avveckla den, göra den mer som en park. Låt skogen vara.

• ”Om det är pga bostadsbristen som skogen ska förstöras måste 
det vara billiga hyresrätter som ska byggas.. Det är ju inte 
svårt att förstå att det endast kommer vara väldigt förmögna 
som kommer kunna köpa bostadsrätter i Årstaskogen. Tyvärr 
verkar hela Årsta gå samma öde som Södermalm till mötes 
med en kapitalstark homogen befolkning som puttar ut 
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människor i annan sits. 
• Jag är för att folk ska ha nånstans att bo. Men om det kommer 

osa profitjakt över det hela tycker jag ni kan bygga igen 
Gärdet istället! Eller varför inte strandkanterna på Djurgården! 

• Så jag tycker antingen billiga hyresrätter med boende från 
bostadskön, och mycket skog kvar. Eller inget bygge öht.  ”

• Enligt ert förslag blir det mycket skog kvar. Det finns enligt 
min åsikt plats för både nya bostäder och bibehålla natur.

• Ett naturreservat ska vara just det. Inga parker, allt är så anlagt 
och tristöverallt. En skog kan väl bara få vara en skog? 

• Bygg inte i skogen, utveckla en skog är = att skövla en skog. 
Förkastligt. 

• synpunkten är just den att det behövs bevaras skog, inte 
tillföra bebyggd miljö. 

• ”Årstafältet, Årsta prtihallar, årstaberg kan och ska väl byggas 
på? 

• Om ni får bygga på Årstafältet så lämnar ni Årstaskogen hette 
det väl?”

• Tycker ej det är en trevlig utveckling att plöja något så vackert 
som våran älskade årstaskog.

• Årstaskogen skulle sparas om Årstafältet fick bebyggas . 
Nu har ni styrande svikit det löftet och det är allvarligt ur 
demokratisk synpunkt. Ett problemområde är Årsta partihallar 
med olaglig verksamhet, fruktansvärd nedskräpning mm i 
området och ändå tar ni inte tag i det! Mitt förslag är att ni 
låter Årstaskogen bli naturreservat och projekterar för bostäder 
på området för Årsta partihallar . Där finns en redan befintlig 
busslinje, närhet till Årstaberg pendelstation, Östberga som 
ska byggas ihop med Årstafältet mm mm. Årsta bidrar ju med 
väldigt mycket mark till bostäder så det vettiga vore lägga 
ner projekt Årstaskogen och infria löftet om naturreservat 
för hela skogen som bl a har unika träd, växtlighet som inte 
ses på många andra ställen , rekreation för många människor, 
skolor som använder skogen för både lek och utbildning. 
Med en ny stadsdel där Årsta partihallar ligger får man också 
en mer miljövänlig del då inte en massa leveranser behöver 
köra in och ut i närområdet till den växande staden. Trafiken 
ska väl ut ur stan om jag förstått det rätt. Låt skogen vara 
och gör om och gör rätt med en sanering av en del av staden 

som många ser som en soptipp bl a miljönämnden i staden 
som även påpekat att den delen , Årsta partihallar har varit ett 
stort problem i flera år och fortfarande är. Bildbevis finns och 
nämnden är kontaktad därav kan jag svara som jag gör då jag 
erhållit svar från ordförande. 

• Jag vill ABSOLUT INTE att ni ska förstöra skogen genom att 
bygga bostäder i den! 

• Bevara Årstaskogen och gör  den till ett Naturreservat!
• Vill helst ej bebyggelse, denna fina skog behövs
• Bygg inte i Årstaskogen. Det byggs i Årsta Hela Årsta stråket 

och snart på Åtstafältet.
• Vill inte att det byggs i Årstaskogen. Skogen är den platsen 

man vill ha orörd till barnen i framtiden. Flyttade till Årsta för 
att man har närheten till skogen och vatten.

• Låt den vara! Bygg husen någon annanstans. Om ni bodde här 
hade ni aldrig tagit beslutet att bebygga skogen. Den är en stor 
anledning till att jag valde att flytta just hit. Min åsikt är att ni 
förstör skogen och lite av Årstas själ om ni genomför dessa 
byggplaner. 

• Ser gärna att bebygglesen gör så att Årsta smälter ihop 
mer med Södermalm, sjöstaden och Gullmarsplan, som en 
sammanhållen stadsmiljö. Viktigt då att husen som byggs 
bidrar till en stadskänsla, med kvarter och butikslokaler. Så det 
inte byggs i klassiskt ”förortsanda”, dvs sovstad med punkthus 
och upphuggen byggnation. 

• Det behövs skog träd mm lugn för att vi människor ska må 
bra. Rekreation 

• Stoppa genast planerna på exploateringen av Årstaskogen. 
Skogen är till för alla. Låt den fortsätta vara en grön unik 
lunga även för framtiden, för både unga och gamla. Det finns 
andra platser att bygga på. Ta itu med dem istället och släpp 
Årstaskogen fri!

• Jag fattar inte vad ni menar med att öka tillgängligheten till 
skogen när ni vill bygga hus där, hur kan man utveckla en 
skog genom att ta bort de mest tillgängliga delarna. 

• LÄMNA SKOGEN ORÖRD.
• Hög byggnation, slösa inte mark på fler lamellhus på 3 

våningar.
• Årstaskogen det främsta skälet till att jag bosatt mig i Årsta. 

En ovärderlig tillgång - en oas i staden som dessutom bidrar 
till bättre luftkvalitet för fler än bara oss som bor närmast, som 
kommer bli ännu viktigare med tanke på det extremt stora 
antalet lägenheter som redan byggs/är planerade i Årsta. 

• Var rädda om skogen,  den är viktig och går inte att ersätta 
med anlagda parker än mindre återställa. 

• Förstör inte Årstaskogen med att bebygga den.  Det tillför 
ingenting gott för skogen, djuren i skogen, människorna som 
behöver den friska luften. Stockholm är kännt för att staden 
är så grön.  alla nya människor som flyttar in i Årstastråket, 
Årstafältet och Slakthusområdet behöver natur och frisk luft. 
Hur ska det räcka till? Enskede-Årsta-Vantör behöver inte 
bygga mer än andra stadsdelar i Stockholm. 

• Att vika delar av dessa få ytor till att vara parker när man 
har en gigantisk skog bredvid är något av ett hån mot 
halvmiljonen människor i bostadskön. Lägg istället parkerna i 
det som pga den anti-urbana normen ska vara kvar som skog.

• Som sagt lägg ned dessa planer, helt vansinnigt att exploatera 
ett så viktigt naturområde med bostäder när det finns 
massor av andra slternativ! Stockholm har så många  trista 
politikerbyggen redan i bagaget-våga sätt det unika först för 
en gång skull och ta pengen och lägg den på Årsta partihallar 
istället. Anskrämligt område och det blir säkert plats för fler 
bostäder där! 

• Låt skogen vara!
• Jag tycker det vore synd om  delar av Årstaskogen skulle 

förtätas/bebyggas. Jag bor i Årstadal sedan 13 år, och det är 
ett väldigt förtätat och stadsplanerat område. Årstaskogen är 
en grön lunga som ger återhämtning, lockar till rekreation och 
härliga promenader. Skogen är ”grund” som den är på vissa 
ställen (med avseende på att det på vissa ställen endast är en 
smal skogsremsa mellan bostäder och strandkanten)

• Jag vill inte att det ska byggas hus i Årstaskogen. Det finns 
andra platser tex Årsta fältet. Bygg om fula gullmarsplans 
centrum och bygg bostäder där!

• Bygg inte mer förort, bygg stad. Snegla gärna på Södermalm 
för idéer.

• Ja, ni planerar för lite!  Det är synd att en så lite använd plats 
sparas av naturskäl - hela landet är fullt av skog men vi har 
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bara ett Stockholm! är skulle jätteattraktiva bostäder kunna 
byggas. 

• Jag anser att Årstaskogens bevarande är i paritet med 
Ojnareskogen på Gotland och den planerade rivningen av 
Gamla Stan på 60-talet. Det är väl ingen idag som är ledsen 
för att den bevarades. Stockholm är istället stolta för att vi har 
bevarat Gamla Stan. Vi ska i framtiden vara stolta att vi har en 
flera hundta år gammal skog 15 minuter från citykärnan. LÅT 
SKOGEN VARA FÖR KOMMANDE GENERATIONER! 

• Årsta bidrar redan med en stor del i bostadsbyggandet och 
”drar sitt strå till stacken”. Men om det ska byggas ytterligare 
är Årsta partihallar ett förslag. Skogen behöver vi bevara som 
den är för den biologiska mångfalden, folkhälsan med mera. 

• ”Se tidigare kommentarer. 
• Värt att notera är att staden bör planeras mer lågsiktigt 

generellt. Mätta efterfrågan av attraktiv stad för stockholms 
framtid. Det är ohållbart med all förortsbebyggelse. Man 
kan inte mätta en sån eftetfrågan genom att försöka skapa 
förutsättningarna i stockholms periferi. Att bygga tät stad i 
barkarby och järvastaden räcker inte för att motivera boende 
i billiga innerstadabostädet att flytta till dyra nybyggen. 
Det som byggs sla byggas för att atrahera dom. Det är 
bara så billiga bostäder frigörs. Inte genom att bygga med 
dålig kvalité i före detta industriområden. Hur bidrar den 
utvecklingen till stockholms förskönande? Hur många turister 
åker till årsta för att promenera? Vad beror detta på? Bara en 
tanke.”

• Pga årstafältet  byggs bort kan vi väl få behålla skogen 
orörd som den är. Barn vuxna behöver dessa lungor. Urskog 
svampar mm

• gör statistik hur många människor är dagligen där och varifrån 
de kommer. Många kommer till Årstaskogen som bor lång 
borta men kommer dit för att den skogen är så unik och lätt 
tillgänglig för alla!!!

• Vi vill ha vår skog kvar som ligger vid Scoutgården. Vi har 
funnits i Årsta i 70 år. 

• Jag tycker att ni måste tänka om när det gäller bebyggelsen av 
skogen! Tänk på djur och natur- på hur många sim får glädje 
av detta idag!! Finns så många andra ställen att bygga på!!

• ”Ja låt den vara för hälsans och alla andra argument ni fått via 
mail och från gruppen bevara Årstaskogen

• Om det är så att kommersiella intressen står bakom 
byggintresset är vi illa ute 

• En fara för demokratin. Då behöver vi inte rösta längre 
• Dessutom är det inga byggbolag som vill bygga billiga 

hyresrätter det som behövs utan istället blir det ytterligare en 
gräddhylla för höginkomsttagare ”

• ”Ni bebygger en alldeles för liten del av denna plats. Snälla, 
vill man vandra i skog kan man ta valfri buss/t-bana/bil/tåg 
ut från stan snarare än att samma människor måste spendera 
ännu längre tid varje dag på att besöka jobb/dagis/vänner/
skola/nöjen.

• 
• Spara hellre skog längre ut och ha endast parker som folk 

faktiskt rör sig i (tänk Vasaparken eller Humlegården) ”
• ”Skogen har krympt varje årtionde i den politiska planeringen. 

Man kan inte som politiker kompensera årtiondens 
knappa bostadsbyggande genom att i blindo säga ja till 
exploateringskontorets markförslag. En flerhundraåriga skog i 
centrala delar av Sthlm kan inte återskapas, tänk om innan det 
är för sent, allt är inte kronor och ören. 

• 
• Det är inte några stora plana ytor i skogen, men de som finns 

vill ni bygga på, kvar blir en förkastningsbrant i norrläge, 
det är inte naturreservat. Kom ut och titta själva innan ni 
bestämmer något oåterkalleligt. Alla nya Årstabor (ca 20.000) 
när planerade bostäder är färdigbyggda vill nog också ha en 
orörd skog att vistas i.      ”

• Se ovan. Luften i Stockholm blir allt sämre, då är det 
absurt att bygga bort en av de få ”lungorna” som finns. 
Rekreationsvärdet i Årstaskogen är enormt!

• jag blir irriterad på hur frågorna är formulerade. Jag vill bli 
tillfrågad om jag vill att det ska byggas eller inte.  ni pratar om 
utveckling och ger sken av att hugga ner träd är utveckling. 
jag ser det annorlunda: utveckling är att låta skog vara skog 
och hitta andra ställen att bygga på där naturen är redan 
förstört. ÅRSTA PARTYIHALLAR - åk dit och bygg där :)

• Jag önskar, som övriga medborgare, som skolor och 

barnverksamheten, som Naturvårdsverket, att skogen blir 
naturvårdsreservat i sin helhet.  De platser som markerats 
som byggplatser är de enda flacka områdena i skogen som 
idag används av medborgarna. Ni kör totalt över folk med 
kuppliknande fasoner, forcerat fram beslut utan sedvanliga 
och grundliga remissförfaranden, så att en grupp  människor i 
exploateringnämnden ska få känna sig duktiga. Är det rätt att 
skövla en urskog för ca 800 välbärgade personer, när minst 
2000 Årstabor och deras barn skriker nej! 

• ”Jag vill inte att ni bygger i eller vid Årstaskogen. Bygg på 
redan asfalterad mark. Därför väljer jag inga av ovanstående 
alternativ till er ledande fråga.

• Bostadsbristen åtgärdas inte genom att bygga exklusiva 
bostadsrätter eller hyresrätter med skyhög hyra. Det bygge ni 
planerar just nu gynnar endast byggherrarna ni har kommit 
överens med och de redan få men välförmedlade som har råd 
att köpa/hyra de ev nya bostadsrätterna.

• Låt skogen vara. Den främjar folkhälsan både psykiskt och 
fysiskt. Luftkvaliteten i Årsta är bland de bästa i staden. 
Undersökningar visar att Årstaborna generellt mår bättre än 
andra stockholmare. 

• Genomförs detta projekt, tappar jag tron på de politiker jag 
alltid har trott och röstat på. 

• Alternativ: Bygg lite till på Årstafältet, Slakthusområdet eller 
rusta upp Årsta partihallar och bygg där.”

• Årsta partihallar bygg där i första hand. 
• Ni kan väl börja med några hus, trafiken på Årstavägen den 

har ökat, det är svårt att ta sig över. Bättre kommunikationer 
först! 

• Som i tidigare kommentar ser vi gärna att skogen blir orörd 
för att bevara djur- och växtligheten, både för rekreation och 
lärande, för både barn och vuxna i dagens stressade samhälle. 

• Låt skogen vara! 
• It’s easy for people in an air-conditioned room to continue 

with the policies of destruction of Mother Earth. 
• Generation, The Walking Dead”
• Se på Västberga industriområde, shoppingcentrum och andra 

företagsbyar längs Stockholms infarter - förtäta dem, låt dem 
inte ligga i enplanslådor utan bygg även lite på höjden, planera 
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dem så det ryms bostäder intill. Sök efter alternativ,  däcka 
över motorvägar och tunnelbanespår. 

• Avvakta all byggnation i Årstaskogen till dess vi kan utvärdera 
vad all kringliggande nybyggnation kommer att innebära för 
skogen och se de boendes behov av rekreationsytor.

• Den alldeles nyss avslutade internationella 
forskningskonferensen  i Stockholm anordnad av Sthlm 
reciliens center återkom gång på gång om vikten av närhet 
till nära natur i urbana miljöer. Utan nära natur kommer 
storstadsbor inte få förståelse för den biologiska mångfalden 
och behovet av hållbar utveckling. Utbilda närnaturguider  
som tar ut barn, elever, nyanlända och vuxna i Årstaskogen 
och visar på vilka gratis tjänster naturen bjuder på OM vi 
väljer att behålla den. 

• Projekt som Årstafältet, Årstastråket, Årstaskogen  kommer 
leda till att befintlig befolkningsmängd mer än dubbleras. 
Redan idag saknas skolplatser och högstadie har flyttats från 
Årstaskolan. Ska alla dessa delar bebyggas räcker inte en ny 
högstadieskola vid Bolidenplan. Förskolorna i området är 
redan idag överbelagda. Stadsdelen ligger efter i stöttande 
verksamhet

• Jag och många med mig vill att stora delar av årstaskogen 
besparas bebyggelse, speciellt på de flesta av de markerade 
platserna. Dessa delar är de lättillgängliga som är lätta att 
använda med barn och vuxna till och från t ex skola. De 
används också flitigt av båda skolor i Årsta och många 
förskolor. Det är trevligt att Årsta förtätas och hela 
Årstastråket innebär att stadsdelen bidrar redan stort till fler 
bostäder. Det finns också annan redan exploaterad mark som 
använts och kan användas. Ett bygge i Årstaskogen ser jag 
tyvärr bara som ett sätt att köra över Årstaborna för att få till 
särskilt attraktiva och därmed dyra bostäder. De lättillgängliga 
delarna i skogen bör bevaras! 

• ”Årstaskogen måste bevaras i sin helhet!
• De senaste femtio åren har människan påverkat och förstört 

naturmiljöer i långt snabbare takt än någonsin tidigare i 
historien. Vi behöver nu tänka klokt och bättre värna och 
vårda våra skogar, vattendrag, betesmarker, skärgårdar och 
andra naturmiljöer.

• Det är också viktigt att bevara skogen för klimatet. När 
skogsmark asfalteras kan marken inte absorbera vatten.  
Skogen är viktig också för att den tar upp och binder koldioxid 
från atmosfären. 

• Årstaskogen är unik just för att den är en skog. Den är 
ett habitat för olika och många arter. Skogen är också en 
avkopplande miljö för människor boende i närheten. I dagens 
samhälle är skogen (inte parker) mer och mer ett rum för 
kontemplation, återhämtning, lugn och rekreation.  Att ta 
bort denna gröna lunga och ””tillgängliggöra den”” med 
diverse ””utvecklande”” aktiviteter är kontraproduktivt i 
detta samhälle där människor söker sig till naturen/skogen för 
återhämtning och kontemplation i stillhet. 

• Årstaskogen ligger i direkt närhet till nuvarande bostäder och 
är redan tillgänglig. 

• Årstaskogen används idag i stor utsträckning för friluftsliv. 
Skogen är viktig inte minst för barn och unga i förskolor och 
skolor liksom för träning, promenader, rekreation och liknande 
som äger rum idag. Inget av detta kommer att kunna ske i 
framtiden om de föreslagna ytorna bebyggs. Planförslaget 
handlar inte om att skydda befintlig skog som i sig har ett 
mycket stort värde utan om bebygga viktig skogsmark och 
omforma resten av skogen till ett parkliknande område. 
Årstaskogen är en unik oas i centrala Stockholm. Fokusera 
på naturvärden och värna om det som finns. Skogen som vi 
tar bort nu kommer aldrig åter. Sätt Stockholm på kartan med 
våra naturvärden. Bebygg hellre redan exploaterad mark, till 
exempel Årsta partihallar, industrierna vid Årstaberg med 
mera. Tänk klokt. Det finns alternativ för att Stockholm ska 
kunna växa på ett hållbart sätt.  ”

• Konstig enkät som går ut på att jag skall vilja förändra något 
som redan är fantastiskt. Varför skulle jag vilja förändra 
en redan fungerande tillgänglig fantastisk naturmiljö. Inga 
alternativ som tar hänsyn till alla oss som redan trivs i 
årstaskogen och inte vill att där skall bebyggas. Efterfrågar 
en enkät som frågar t.ex. Om du vill att det skall byggas 
i Årsta var vill du bygga då. Åsikten om att årstaskogen 
är svårtillgänglig och outnyttjad bygger inte på någon 
undersökning utan är tagen ur luften! Tråkigt att det redan 

är så fastslaget att de nu tillgängliga delarna av årstaskogen 
skall bebyggas. Varför inte bygga på platser i närheten så att 
årstaskogen kommer fler till del? Nu kommer de tillgängliga 
delarna av årstaskogen bebyggas och det som är kvar av 
årstaskogen - blivande naturreservatet kommer förlora sin 
funktion av just reservat då det kommer att överutnyttjas! 
Som det är nu rör sig människor främst i de delar som 
planerar att bebyggas och därför blir reservatet relevant ur 
naturskyddssynpunkt! 

• ”Men! Vad ni vinklar frågorna! Bevara hela Årstaskogen som 
naturreservat! Vi behöver inte ””spännande arkitektur”” eller 
vad ni nu vill pracka på oss. 

• De förskole- och skolbarn som finns i Årsta, Årstaberg och 
Liljeholmen behöver skogen, de behöver inte ””butiker och 
service

• Tänk på miljön, såga inte ner en massa träd för att bygga dyra 
bostadsrättslägenheter!”

• Era frågor är ledande, svarsalternativen också. 
• Jag vill att man låter Årstaskogen vara som den är idag och 

gör hela skogen till Naturreservat. 
• Luktar illa hela fejkprocessen och de vet ni om själva eller???”
• ”Jag tycker att årstaskogen är en fantastisk fin plats som bör 

bevaras. Några av de föreslagna ytorna är viktiga lekplatser 
(alltså en plats i skogen som man kan leka i)  för mina barn. 
Jag tycker inte att man ska bygga hus i skogen. 

• Men OM det byggs vill jag att det är billiga hyresrätter som 
byggs som kan vara tillgängliga för alla och inte bara de som 
lyckats avancera i bostadsmarknaden. 

• OCH OM det ska byggas. Varför inte börja med de områden 
där naturen redan förstörts. Exempelvis årsta ip! ”

• Låt skogen vara
• ”Snälla, snälla, snälla. Låt Årstaskogen vara ifred. Alla 

människor behöver en fristad. Inte bara vi som bor i Årsta 
utan alla de som springer, cyklar och promenerar runt  hela 
Årstaviken. Jag gör det (faktiskt ofta tillsammans med vänner 
från andra delar av Stockholm) minst en gång i veckan fån 
mars till snön kommer. Både för motionen men också för att 
rensa skallen från alla ljud och all stress man drar på sig från 
ett modernt hektiskt arbetsliv i city. Låt Årstaskogen förbli 
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fritt från hus och bebyggelse. Vi behöver en plats att backa 
tillbaka till ursprunget, till lugnet och få andas frisk luft. Utan 
det ständiga brus som faktiskt pågår överallt i hela staden där 
det är tätbebyggt.

• Man hör fågelkvitter, ser smådjur, mellanstora djur som rådjur 
och till och med nån enstaka gång älg faktiskt. 

• Istället för att förstöra det lilla orörd skog som finns så 
tycker jag att man istället kan bygga på CENTRALA 
INDUSTRIOMRÅDEN (som förfular staden och kan 
förflyttas längre ut), tråkiga och fula tomter i redan 
tätbebyggda områden osv. Eller to m bygga ovanpå redan 
befintliga bostadshus eller kontor. Då behöver man inte tar 
mer mark för det. Det finns många bra exempel på det, även i 
Årsta. 

• Och se vad fint och trevligt det blev, och håller på att bli, 
där flera hus byggts i början på Årstavägen, Arlabacken och 
Linde. Riktigt trevligt och mer stadskänsla där tidigare bara 
såg trist och tråkigt ut. Utmärkt att bygga fina hus på fula 
tomter och områden så att det blir snyggt och attraktivt. Än att 
förstöra och bygga sönder en vacker och underbar skog så att 
den blir ful och förstörd. Så snälla...Tänk till innan ni sätter 
spaden i vår vackra skog ”

• Sluta avveckla Årstaskogen
• Jag tror att det kan bli riktigt bra. 1000 bostäder känns som en 

rimlig nivå på exploateringen.
• Bevara motionsspåret. Mer bebyggelse ger mer trygghet. 

Bygg mer för fler. Låt Stockholm växa! 
• ”Att bygga fler bostäder i Årsta där det redan byggts mycket är 

oansvarigt både miljö och infrastrukturmässigt. Fler bostäder 
innebär fler bussar och bilar. Vi har ju redan nu sett påverkan 
av fler bilar. I fredags den 22 september var det en brand på 
gullmarsvägen pga av trängsel och köer var det svårt för både 
brandbil och ambulans att komma in i Årsta. Med andra ord 
att det blir trängre är både dåligt för miljön samt sätter oss 
boende i fara om inte det finns en fungerande infrastruktur.

• Barnen och lärarna  använder skogen aktivt. De områden ni 
har ritat ut är precis det mina barn använder för att lära sig mer 
om skog men också för att öva motorik.

• Ni planerar att förstöra en av Stockholms finaste lekplatser 

trollparken som vi använder mycket stora som små utan att 
tänka på konsekvenserna. Det är många äldre som bott länge 
i Årsta som ofta kommer förbi. Förstör inte vår skog som vi 
älskar!”

• Ingen bebyggelse bör ske. Om detta sker så flyttar jag, då finns 
inte charmen med Årsta kvar.

• Bygg inte här! Det är en fråga som rör hela Stockholm. Lyssna 
på folket. Jag bor inte i Årsta, men tillräckligt nära för att 
nyttja skogen flera dagar i veckan. Bygg hus där och jag får 
köpa mig en bil och färdas ner till Lida eller liknande flera 
ggr i veckan. Det kan omöjligt vara ett steg i riktning mot ett 
hållbart Stockholm.  Stockholm behöver andningshålen på 
samma sätt som Berlin har sin Tiergarten. Byggföretagen ser 
en chans att tjäna stora pengar men ni politiker måste kunna se 
till fler intressen. Det finns gott om andra platser att bygga på 
för att Årsta ska dra sitt strå till stacken. 

• Skogen är jätteviktig för barnen, både djur och naturliv. Barn 
behöver röra på sig och det finns det inte utrymme på alla 
förskolegårdar idag. 

• Försök att få dispans för strandskyddet och bygg där det är 
branter istället för att bygga bort de platta partierna. Och 
varför spara den lilla kilen öster om runda huset? Det område 
används aldrig till något. Har aldrig sett någon där. Bygg där!

• Stoppa upp smygexploateringen av lekparker i skogen. När 
hela skogen blir naturreservat bör man inte röja sly utan i så 
fall hålla betesdjur i skogen.

• ”Värna mångfalden.
• En lekplats med aldrig så många gungor och lekredskap kan 

aldrig ersätta en riktig skog. Ja jag tänker på våra små (och 
stora) barn förstås.  Värdefullt för dem att få en känsla för 
skogen. Tror det sätter sin prägel på dem att vara rädda om 
naturen och växa upp till miljömedvetna ungdomar.”

• ”Årstaskogen behöver inte utvecklas.  Det gör den helt själv.  
Luften i Årstaskogen är lika bra som utkanten av Tyresta 
reservat.  Det gagnar även alla från Liljeholmenskajen till 
Hammarby Sjöstad och renar luften. 

• Vi årstabo och stockholmare behöver närhet till att få häta 
energi från skogen. 

• Årstaskogen ska vara precis som den är nu. ”

• Bygg höga hus så att fler än 1000 bostäder kan byggas. Mer 
människor gör också att hela årsta får ett mer aktivt folkliv och 
dess service underlag förbättras. Till det kan kollektivtrafiken 
utökas och förbättrad cykelinfrastruktur. I nuläget är den för 
dålig och osäker då lite är ritat i körfälten och man tvingas 
byta mellan att cykla separerat och att dela med bilister. Detta 
kan skapa olycksrisk

• ”Jag rör mig i skogen nästan dagligen, och då ofta i 
de områden som enligt förslaget inte längre ska ingå i 
naturreservatet - de flackare områdena i de södra delarna 
av skogen. Jag kan konstatera att dessa delar av skogen 
är välbesökt, av både gamla och unga.  Att så nära stan ha 
tillgång till en så pass opåverkad skog är uppenbarligen 
uppskattat av många. Det nuvarande förslaget till reservat 
kommer drastiskt att försämra möjligheterna till friluftsliv i 
skogen. Om man vill göra reservatet mer tillgängligt är det en 
bättre idé att förbättra ljus och underhåll av småvägarna.  

• En lika viktig aspekt är att det inte bara är människor som 
trivs i Årstaskogens södra delar. Jag har sett en hel del arter 
som man inte förväntar sig så nära stan - tofsmes, kungsfågel, 
sparvhök, duvhök och skogsmård, för att nämna några. Att 
undanta en stor del av hällmarken med tallskog utarmar 
reservatets naturvärden, eftersom den biologiska mångfalden 
gynnas både av större yta och att det finns olika slags 
skogshabitat. Att reservatet utökas österut för att inkludera 
koloniområdet kan därför inte kompensera att skogsmark 
undantas reservatet. Koloniträdgårdarna är dessutom inte 
tillgängliga ytor för allmänheten utan kan ju bara beskådas. 
Det behövs också buffertzoner till bebyggelse vilket knappast 
är möjligt här med tanke på reservatets yta. 

• Det är redan idag ett högt besökstryck på Årstaskogen, och 
med den nya inflyttningen i Årstadal och på Årstafältet 
kommer ännu fler att röra sig i området. Det är därför 
nödvändigt att hela Årstaskogen bevaras, för nuvarande och 
framtida generationer av Årstabor och Stockholmare.”

• Bygg igen ”flikarna” för mer sammanhängande stad mellan 
öst och väst. Gärna avgränsat med en rak gata som blir en ”kaj 
mot det gröna”

• ”Jag vill att den i allra möjligaste mån lämnas orörd. Jag 
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vill ha ett klokt miljömedvetet och långsiktigt tänkande vad 
gäller bebyggelse och ytterligare förtätning av staden. En av 
stans absolut viktigaste kvalitéer är- traditionen av hänsyn 
till landskapet i byggandet på 40-50-talet. Det saknas idag. 
Norra sidan av Årstaviken är så full av folk som promenerar, 
cyklar, joggar att det blir trängsel vissa dagar. Låt södra sidan 
ha en annan mer skoglik och orörd karaktär! Det är redan så 
mkt. som blivit helt urbant vid gamla Systembolagshuset  nära 
Liljeholmen- Hornstull!

• När man vandrar och springer är det så vilsamt för själ och 
fötter med oasfalterade stigar!”

• Jag tycker inte det ska byggas alls, det finns bättre ställen 
att bygga på i området isf. Hela området borde göras till 
naturreservat och bevaras så likt ett naturskog som möjligt för 
kommande generationer. 

• Lättillgängliga grönområden i tättbefolkade områden är av 
stor betydelse för människors  hälsa och välbefinnande. Det 
är väl dokumenterat. Därför bör denna nu ännu orörda natur 
respekteras.

• Om ni absolut måste bygga, var god bygg hyresrätter som 
de som idag står längst från bostadsmarknaden har råd med. 
Årsta är idag ett av de mest privatiserade stadsdelerna (drygt 
20% av lägenhetsbeståndet är hyresrätter). 

• ”Vill absolut att skogen får förbli orörd. De kuperade ojämna 
stigarna är otroligt viktiga ur fler aspekter. Bra för små barn att 
öva sin grovmotorik och balans, fantastiskt för de med muskel 
och ledvärk att gå i den ojämna terrängen. 

• Breda stigar och vägar finns redan för de med nedsatt 
rörelseförmåga. 

• Läkare förordar vistelse i natur för sin läkande egenskaper, 
särskild viktig för personer i psykisk obalans ”

• Att bygga bostäder i de områden som markerats på kartan 
kommer att sänka skogens naturvärden. Redan idag minskas 
de gröna stråk som leder till skogen, det nätverk vilket djur 
kan spridas och förflytta sig. Skogen kommer att bli sliten och 
artfattig.

• En skog ska inte utvecklas, den är redan utvecklad och är helt 
perfekt som den är.

• Bygg ej höghus. Vi vill inte ha ett nytt Årstafältet här uppe

• Det skulle vara ett grovt misstag att bygga nere vid vattnet 
när det finns så många andra ställen att bygga på, t.ex. 
Slakthusområdet och det fallfärdiga området vid partihallarna 
i Årsta. 

• ”Ta till er kritiken och alla förslag om var man kan bygga 
istället. Det kommer att bli billigare, ge bostäder åt de som 
faktiskt behöver en bostad. Marknaden för lyxiga bostadsrätter 
är mättad, det borde ni ju veta. Att skövla 1/4 av Årstaskogen 
vore djupt ohederligt och kortsiktigt, för att inte säga 
genomruttet och girigt.

• Låt skogen vara och se till att ni får till ett Naturreservat av 
precis hela ytan. Det har redan naggats i kanten tillräckligt. 
Vårda skogsmiljön som den skog den är. Värna djurlivet och 
den ekologiska mångfald som skogen härbärgerar. ”

• Det är ont om grönområden och speciellt skog i närområdet till 
Stockholm. Man har redan byggt mycket på liljeholmskajen 
och nu arbetas det även med att bygga om industriområdet i 
årstaberg till bostäder och jag stödjer alla dessa projekt för att 
motverka bostadsbristen. Men att exploatera på det planerade 
naturreservatet är rent ut sagt osunt. Ett av det starkaste 
argumenten för att flytta in i området är att ha en lugn punkt 
att fly till i den stressiga vardagen. Döda inte årstas hjärta, 
bevara skogen i sin helhet!

• Bygg inte bort skogen! Det ska ju vara hållbart att bo här 
också. Skogen används inte bara av oss Årstabor utan det 
kommer ju folk från Hammarby sjöstad och Liljeholmskajen 
också, förutom Söder. Konstigt med förslag om mer butiker 
och restauranger - det svämmar ju över av det runt om i 
närheten. 

• ”Som jag skrivit i ett tidigare brev till olika ansvariga så måste 
nog detta område vara en av de sista ni vill bygga på.  Jag 
tänker inte upprepa allt men lite vill jag trycka på.

• Jag förstår att det kliar i fingrarna när man vet vilka priser 
ni kan ta för marken, men en kortsiktig vinst är inte värt 
något jämfört med det unika som finns i mötet mellan idag 
tillgänglig skog, stad och vattnet.

• Det som retar mig är det som jag upplever billiga tricket, 
””det är ju nästan samma yta”” men bara att t.ex. byta bort 
flack skog för att i stället få en remsa mellan en järnväg och 

fotbollsplan som inte någon levande kan finna nytta av är 
skamligt och nedvärderande av era väljare.

• Jag har levt i tron att det ””man”” tar fram och processar 
i demokratiskordning (2014) även är det som kommer att 
ske, hela den nuvarande processen är farligt nära  eller över 
gränsen för att vi som medborgare blir apatiska eller besvikna, 
hur detta påsikt påverkar på sikt kan man nog inte förstå.   
Årsta kommer att växa kraftigt och alla måste även framöver 
tas sig via två vägar för att komma ur och in i Årsta det är 
trångt som det är nu för att komma någonstans (Årstaberg/
Gullmarsplan) för att där hamna i kaos. trafiken är nära infarkt 
på våra trånga gator redan nu, hur blir det inte med en normal 
vinter vill jag inte ens fundera på. För de som kommer att bo  i 
de ”” inte billiga”” husen kommer nog alla ha råd att ha en bil 
(stor).

• Jag kan t.ex.  förstå att Årsta golf får stryka på foten i valet 
på nya bostäder trots att jag spelar golf. Men att kapa ned 
den flacka delen av  skogen  som är orörd för att bygga nya 
bostäder som man  säger ””det blir inte billigt att bo där””. 
Är något vi aldrig kan ångra, visst kan vi bo på varandra men 
det är inget som jag har valt, då hade man bott inne i stan med 
dess fördelar och nackdelar.

• Visst går det att bygga bostäder men inte i den omfattning som 
gäller. jag har t.ex. föreslagit att  ta bort den i alla fall för oss 
allmänheten stängda fotbollsplanen och bygg där varsamt. Ni 
får stadsbryn och bostäder.... Bygg på den del som föreslås 
bli reservat bakom årstaliden även om det är kuperat och dyrt 
men man sammanhåller byggnationen.

• Osv osv. Men låt bli  den flacka skogen!!!!!”
• Bygg inte bostäder där,  skydda djur & naturliv och en 

fantastisk skog. Lägg ner/flytta Bromma flygplats och bygg 
där. Mer bostäder, och mindre flygbuller=toppen!

• ”De små områden som är utpekade kring Årstaliden/scenen 
och slutet på sköntorpsvägen bör utvecklas i rekreativt syfte 
istället för bebyggelse av enbart nya hus. Kring scenen 
och naturen runtomkring skulle jag gärna se en kulturell 
utveckling istället där fler ges möjlighet att nå orörd skog och 
delta i olika frilufts och skogsliv. Delarna kring fotbollsplanen 
och ””runda huset”” mer på mitten av sköntorpsvägen är idag 
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ganska otillgängliga och mörka under större delen av året och 
skulle tjäna på en utveckling, medan skogen kring årstaliden/
scenen istället bör tillgängligöras med ””mjuka”” åtgärder 
så som hundrastgårdar, friluftsverksamhet, grillplatser, 
mötesplats och mindre stigar runtom i skogen. Då kommer 
både äldre men också yngre lätt ut i skogen och kan ta del av 
ett rikt friluftsliv som kan arrangeras kring årstaliden/scenen 
medan andra delar av utpekade områdena skulle tjäna på att 
utvecklas/bebyggas i någon form av omfattning. 

• Alltså, för att tillgängliggöra skogen som ni nämnt har ni 
ett guldläge att göra det kring årstaliden/scenen där en unik 
omgivning kan skapas med orörd skog och förbättrade stigar. 
Att bygga bostäder kring årstaliden och scenen tillgängliggör 
inte skogen utan tar bort mycket av den redan tillgängliga 
skogen som används i stor utsträckning.  ”

• Använd det kollektivatrafiknära läget till tättbebyggda kvarter 
för att kunna bevara den vackra strandlinjen. Låt bebyggelsen 
komma nära den branta sluttningen för att ta vara på utsikten 
i det vackra läget och för att skapa närhet och trygghet till 
skogs-och strövområdet. 

• Låt Årstaskogen överleva oss människors habegär.
• Jag kan ej förstå hur skogen kan användas till något bättre än 

vad den redan är.
• Det är värden som ej kan återställas.
• Det tar tid för arter att etableras sig i det rika skogslivet,”
• Kanske ok med något hus i ytterkanterna men inte fler tusen 

lägenheter som kräver att kolonilotterna rivs och den oas 
Årsta skogen är för söderortsbor och även Södermalmsbor- 
en frid och ett lugn som infinner sig av att vandra där. 
Tänk långsiktigt. Vad mår miljön och människan bäst 
av? Det kommer att byggas runt hela Bolidenplan, hela 
Slakthusområdet kommer bli innerstad- det är 700-1000 meter 
bort. Se detta som invånarnas möjlighet till återhämtning. Få 
avkoppling. Kanske kan minska sjukskrivningarna om fler 
får gå barfota i grönt gräs och höra fågelkvitter?  Jag pratade 
med en stadsplanerare som hade som vision att man ska kunna 
gå genom hela Söderort via grönområden ner till årstaviken- 
mycket fin plan och tanke av hen!

• det är ett hårt slag mot Stockholm att bygga i detta vackra 

välbesökta område. Finns bättre men inte lika lukrativa platser 
att bygga på. Låt vår älskade skog vara snälla

• ”Agenda 2030 säger det bättre, 11.4 Stärka insatserna för att 
skydda och trygga världens kultur- och naturarv. 

• Årstaskogen är ett naturarv. En fantastisk skog med fantastiskt 
djur- och växtliv. ”

• ”Årstaskogen är unik i Stockholm och måste bevaras.
• Om Årstaskogen exploateras så är den förstörd för all framtid.
• Hela Årstaskogen måste bli ett naturreservat och skyddas mot 

exploatering.
• Bygg högre hus med fler lägenheter där marken redan är 

exploaterad av människan - men bygg inte i Årstaskogen.
• Bygg 10-24 våningshus istället för 3-5 våningshus som de 

flesta är idag på andra ställen i Årsta och runt Stockholm.
• Förstör inte något som inte går att ångra
• Behåll skogen och skydda den genom att som utlovat göra 

den till naturreservat. Allt annat är idioti! I detta reservat bör 
också Årstaberget ingå. Vad är planerna där-att spränga bort 
hela berget ??!! Det är generande läsning att se argumenten 
för byggnation som presenteras i projektbeskrivningen-Utgå 
inte från att folk är idioter!!!  Politikerna och tjänstemännen 
verkar vara villiga att gå över lik för att verkställa sitt uppdrag 
att ordna platser för bostäder.Planerna att bygga på alla plana 
ytor i Årstaskogen och därmed förstöra området visar på det. 
Hörde även att tjänstemännen /politikerna ens varit på plats!! 
Det borde ses som gravt tjänstefel.

• Om ni väljer att bygga kan ni lika gärna ta allt. Då ni ändå 
tar sådana områden man kam vara i då spelar det ingen roll. 
Bygg mer men INTE i skogen. Årstafältet, Årstaberg och 
Årstastråkethar byggts eller planerad att byggas. Årsta har 
faktiskt varit med och hjälpt till. Vi behöver skogen. Men det 
känns som om ni inte lyssnar.  Ni har redan bestämt er . Blir 
så uppgiven att ni inte bara kan låta skogen vara kvar den 
kommer bli ännu viktigare nu när så många flyttar hit. 

• Vill också passa på att säga att frågorna är väldigt vinklade .”
• ”Alla grönområden i anslutning till befintlig skog bevaras och 

inkluderas inkluderas i det kommande naturreservat. 
• Att bebyggelse i de övre platta områdena av skogen undviks, 

då dessa är de mest lättillgängliga.

•  Områden med mycket stigar används flitigt av besökare i 
Årstaskogen och ska inte bebyggas

• Det är inte en rättighet att bo med utsikt över vatten och söder. 
Speciellt inte när det blir på bekostnad av färre områden för 
rekreation i skog för övriga medborgare.

• Bygg i områden som inte är unika!!”
• Ni kan väl bygga de tänkta husen på gärdet istället!? 
• ”Tycker inte att bygga bostäder i skogen kan betecknas som 

nån utveckling, snarare avveckling.
• Låt bli Årstaskogen, låt den vara den lunga och rekreation vi 

så väl behöver.”
• Angående Årsta skogens utveckling så önskar jag endast att 

den får förbli som den är. Undrar fortfarande varför det inte 
blivit reservat???? 

• Man ödelägger en skog för all framtid om man bygger i 
skogen.

• En skog kan inte utvecklas av människohand ”
• Tag vara på och bevara denna fantastiska och centrala natur 

och bygg inte nära de unika platserna i området. Det går inte 
att återskapa de gamla koloniområdena och deras omnejd. Inte 
heller känslan av att stå mitt i skogen och se ut över viken och 
staden. Vi vill alla ha mera bostäder men förtäta istället för att 
breda ut.

• Fritt från kommersiella intressen. Natur i centrum. Utveckla 
folkliv och därtill relaterade frågor till pågående utveckling 
i Årsta såsom Årstastråket, Årstafältet och söderstaden. Det 
skulle göra Årstaskogen mer unikt även ur ett internationellt 
perspektiv.

• Ta bort hela skogen och bygg stad med parker.
• ”Låt skogen vara som den är och ska den nyttjas till något så 

ska det vara för att gör den mer barnvänlig. Hinderbana, kojor 
och andra naturaktiviteter som lockar barnen till skogen.

• Definitivt inte fler lägenheter på bekostnad av en gammal fin 
skog då det finns många bättre platser att bebygga. Ska det 
byggas så bygg längre ut mot Uppsala och Södertälje där man 
kan bygga helt nya områden med hyreslägenheter billigare 
bostadsrätter för de som idag inte har något boende istället 
för lyxlägenheter för de som idag redan har boende eller vill 
byta upp sig. Alla kan inte bo i city så enkelt är det och varför 
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tränga undan skogen för ännu fler människor i en redan trång 
stadsdel. Bussarna idag är redan överfulla på mornarna trots 
att de går väldigt ofta...och Gullmarsplan är idag katastrof 
trafikmässigt vilket kommer endast bli ännu värre med några 
fler tusen invånare i vid Årstaskogen.”

• Se ovan. Snälla var försiktiga o exploatera inte denna 
viktiga naturmiljö, HELA söderorts och Södermalms lunga 
och rekreationsort! Bygg vid Bolidenplan och riv gamla 
industrihuset där idtället, mycket ner sammanlänkande och 
bättre VG kommunikationer.

• Bevara den som den är
• Hugg inte ner Stockholms sista skog
• Parkområde finns på Årstafältet och i Tantolunden 
• Skog behövs för sinnesro
• Ja var är skogen.  
• Låt skogen tillhöra alla och inte en målgrupp som kan betala 

flera miljoner för att ha sjöglimt och- utsikt.
• Nagga inte årstaskogen i kanterna och bygg inte på de delar 

som är platta och bra. Bygg bostäder nere i partihallarna 
istället. 

• Dessa åstadkommes inte med mer bebyggelse
• Det vore jättebra med en bro över till söder. Då kanske Årsta 

slutar vara en förort. 
• ”Den kommer inte på någotvis ge mej något positivt 

överhuvudtaget,bara negativt.skogen kommer att 
försvinna,mera bilar,bussar,människor,gator och avgaser.

• Där vi suttit och grillat och tankat energi försvinner helt.
• Årsta har varit med och bidragit med nya 

bostäder,lida,årstaberg,etc
• Detta kommer bara bli dyra bostäder som förstör så väl skog 

som ett stort rekreationsområde för många...en skamm
• Skäms,skäms,skäms på er politiker”
• Bygg på andra platser än skogen. Alternativ Västberga, 

Årstafältet och redan förstörda platser. Ju fler som flyttar hit 
desto mer behövs skogen i sin nuvarande form.

• Tror det är viktigt att man bygger låga byggnader mot skogen 
och att man binder ihop skogen/naturen med de gamla 
bostadsområdena o nya. Det får inte bli en ”hög och hård 
gräns” mellan det gamla Årsta och naturen. Gärna att de har 

en arkitektur som passar ihop med det som årsta består mycket 
av, 40-50 tals byggnader. 3vån.

• Låt skogen vara,  hitta andra platser att bygga på.  Här är en 
av få ställen i Stockholm stad där du faktiskt kan få en riktig 
naturupplevelse i skogen fortfarande.  Bevara Årstaskogen!

• Börja bygg ut infrastrukturen på andra ställen där det går att 
bygga och bygg sedan och inte tvärtom. Man måste kunna ta 
sig till arbeten mm och ingen är intresserad av att behöva gå 
en halvtimme innan man hittar ett kommunalt transportmedel. 
Detta för att kunna bygga i krans kommunerna och inte i en 
skog som inte är anlagd utan är av naturen naturlig.

• Bygg inte bostäder 
• Det vore synd att ta stadsnära skog till mer gles bdbyggelse 

(punkthus). Jag föredrar starkt att man bygger riktig 
kvartersstad med närhet till skog. Blanda tät och obebyggd 
mark i stället för att bygga gles bebyggelse.

• Den enda utveckling som kan ske är att låta den vara som den, 
minst, är idag.

• Jag önskar att den nya detaljplanen inte ska tillföra någon 
bebyggelse i Årstaskogen

• Naturen där är bra som den är naturligt. Med 
befolkningsökning+bebyggelse i skog+”utveckling” av 
skogen så blir det ingen skog kvar. Den behöver inte vara mer  
tillgänglig. Om man inte orkar gå från gullmars kan man sätta 
sig i närmata park

• Årsta behöver fler bostäder och det finns många platser 
som idag har ett betydligt mindre vistelsevärde än den 
sammanhängande Årstaskogen som idag erbjuder ett unikt 
värde i form av skogskänsla inom stadsdelen. Förtätning bör 
därför hellre ske på många små och idag fullkomligt oanvända 
grönytor. Viktigt att studera nuvarande vistelseärden på 
aktuella ytor för ny bebyggelse i Årstaskogen. Viss förtätning 
kan ev ske på vissa delar om de nu anses sakna vistelsevärde 
genom att de är för otillgängliga men då är det extremt viktigt 
att denna stärker tillgängligheten till Årstaskogen. Både i form 
av tydliga gränser mellan privat och offentligt och om möjligt 
nya tydliga skogsentréer.

• Det finns andra platser. Området runt bolidenplan och 
även vid Årsta Park, vid Rackethallen. Där kan man bygga 

mer än planerat. Det har redan byggt mycket i området 
nära skagersvägen. Bara på några år har Skagershuset 
och ”simhallen” byggts. (Det blåa huset mellan Ica och 
Skagershuset. Få är inte ens kartongerna ovanpå Ica klara 
än. Dessutom har vi fått en ny skola så det märks markant att 
det blivit mer folk i området. Vi har ju redan problem med 
avloppen. Håller de för mer bebyggelse?

• Bygga ordentliga förskolor. Skandal att barn ska behöva gå i 
baracker o industrilokaler utan ordentliga gårdar.

• ”En skog ska inte utvecklas en skog ska bevaras och skyddas. 
En skog är en större samling natur.

• En park är en större samling gräsyta..några träd minigolf 
barnlek vuxenlek såsom latte och vilstolar och nån plastpalm..

• Årata skogen är en skog en större yta naturlig natur. En skog 
upphör att vara en skog när den rumphuggs i småbitar.

• Stockholms innerstad är som sönderbombad..Slussen en 
gråtplats

• Lämna nånting ifred...låt Årstaskogen  fortsätta vara en 
naturlig naturplats .

• Lämna Årsta skogen ifred..ni lovade oss att Årstaskogen 
skulle bli ett Natur reservat...inte ett antal små parker.”

• Jag anser att den här enkäten är vilseledande genom sina 
ledande frågor mot en exploatering av skogen. Att skövla 150-
årig tallskog för att bygga lägenheter genom en byggnation 
som Exploateringskontoret själva anser kommer att bli 
mycket kostsam anser jag vara helt fel väg att gå. Om 30 år 
kommer man inte tro att det var sant att man på fullaste allvar 
diskuterade exploateringen av sådan här skog i hjärtat av vår 
huvudstad.  Det här är den ekologiska motsvarigheten till 
rivningen av Klarakvarteren.

• Gör naturreservat av hela Årstaskogen. Det byggs redan 
1000-tals nya bostäder runt Årsta, vilket i sig borde vara ett 
starkt argument för att behålla skogen istället för att skövla 
den. Er plan lämnar nästan bara de branta partierna och 
strandpromenaden kvar, inte mycket att kalla ”naturreservat”. 
800-1000 bostäder är alldeles för mycket - bygg helst inte alls 
eller åtminstone i mindre omfattning. 

• Bygg inte hus-i-park. Vi har så mycket sådant i Sthlm redan. 
• Jag motsäger mig ny bebyggelse i Årstaskogen.
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• Begränsade delar av Årstaskogen erbjuder skog som är lätt 
att vara i, med fina relativt plana ytor med både skog och 
berggrund. Att bygga i närheten av dessa skulle märkvärt 
försämra uppväxtmiljön för barn inom upptagsområdet. 
Ytorna närmast Årstaliden är dessutom nästintill unikt 
tillgängliga, och kan nås ända från stora delar av Årsta via 
cykelvägar, parker och skog, utan att passera vägar. Att 
bebygga här skulle innebära att de bra ytorna försvinner, och 
de kvarvarande ytorna hamnar för närs bebyggelse för att 
kallas skog. En unik egenskap, som också gör Årsta till en 
unik storstadsmiljö för en bra uppväxt, skulle då gå förlorad. 
Att bebygga de mest attraktiva ytorna för barn vore, i kontext 
av vilka andra ytor som finns att tillgå i Årsta, inget annat än 
en stor skam

• Den inritade bebyggelsen gör att i princip hela den tillgängliga 
delen av skogen försvinner. Kvar är branta bergssidor och 
engångväg närmast vattnet. Det är ingen skog! Möjlightvis 
skulle man kunna tänka sig ett omräde närmast Nynäsvägen. 
Där skogsupplvelesen ändå förstörs av biltrafiken.

• Jag vill inte att nuvarande skog ska bebyggas överhuvudtaget. 
Det kommer redan att byggas minst 10 000 lägenheter på 
Årstafältet och på Årstastråket. Trycket på infrastruktur, etc 
kommer att bli högt även utan bebyggelse i Årstaskogen. Med 
det ökade invånarantalet blir skogen ännu viktigare att bevara, 
så att alla gamla och nyinflyttade Årstabor har möjlighet till 
orörd natur för rekreation. 

• ”Bebygg industritomter, bygg parkeringshus och frigör 
parkeringsplatser, bygg på höjden i företagsområden/
industriområden (glöm inte grönskan då!), bygg på övergivna 
gräsmattor, men bebygg inte naturskog. Det är så uppenbart 
fel väg att gå och det är framför allt irreversibelt. I Sverige 
tar 900 000 svenskar antidepressiva medel (https://www.svd.
se/overlakaren-vad-ar-det-for-pillersamhalle-vi-skapat/om/
depression) - förstår ni inte att det själsliga livet är en enormt 
viktig sak att jobba för? Vad är samhällskostnaden för det? 
Vad är ekosystemnyttan av att folk har en skog att röra sig i? 
Att återhämta andan i? Vad är det för värld ni vill bygga för 
framtiden? Ni håller på att göra det mätbara till det väsentliga 
istället för motsatsen.

• Park är inte samma sak som skog. Park är inte samma sak som 
äng.  Håll isär dessa begrepp. Nästan alla som bor flyttat in till 
Årsta har gjort det delvis på grund av lugnet och närheten till 
naturen (obs - NATUR inte parker).

• Visst behövs bostäder - särskilt hyresrätter med överkomliga 
hyror. Marken i Årstaskogen torde vara mycket dyr och 
knappast därför rätt för ändamålet. 

• Vissa politiker hävdar att folk tycker skogen är otrygg. Detta 
är inte en produkt av skogen utan av Stockholm och samhället. 
Att ta bort skog, sätta upp fler gatlampor (och där försvann 
den sista stjärnan på himlen), asfaltera grusvägar etc. är inte 
rätt väg. Om folk är otrygga i Årstaskogen så är antagligen 
en mer konstruktiv sak att ta bort/flytta på systembolaget i 
Gullmarsplan, och liknande insatser.  ”

• Jag är väldigt positiv och hoppas det blir något av det! Jag är 
övertygad om att det går att bättre utnyttja området samtidigt 
som man man behåller en del av naturupplevelsen

• ”Ett ökat antal bostäder i Årstaskogen skulle förstöra Årsta, 
Årstaskogens och Årstavikens attraktivet, en stadsnära 
naturupplevelse + lugn och ro. 

• Det skulle ställa större kvar på kommunikationerna, vilka idag 
redan ligger på en max nivå. 

• Det är tråkigt att både Årstafältet och Årsta skogen byggs 
bort efter som det öka stadens förtätning, likriktning och 
gentrifiering. 

• Bostäder behöver, men kanske mest hyresrätter lågsmed 
tunnelbanelinjerna och inte dyra lägenheter med sjöutsikt för 
den övermedelklassen som ökar både bilismen och minskar 
antalet möjliga stadsnära naturupplevelser. 

• ”Utveckla en skog? Redan frågan är en absurd motsättning. En 
skog ska vara en orörd oas. Bostäder i en skog är med andra 
ord otänkbart.

• Skogen bjuder redan på iordningställda möjligheter för 
sportintresserade med utegymen, barnen har oändlig plats för 
spontan, icke vuxenstyrd, lek - alla hundratals hundar som 
varje dag promenerar i Årstaskogen har inte en enda hage eller 
avsatt plats för lek. DET behövs!”

• Innan jag bodde i Årsta så bodde jag på Södermalm, även då 
så använde jag skogen relativt ofta. Det finns ganska få delar 

av skogen det går att vara på på grund av sluttningen. Tyvärr 
tar den plan ni tagit fram anspråk av i princip alla dessa ytor, 
vilket känns otroligt tråkigt! Det finns inga andra bra områden 
nära Söder och Årsta.  Det finns bra andra ställen i Årsta 
som man kan bebygga utan att förstöra för skolor barn och 
personer som vill få frisk luft. Snälla tänk om!

• Årstaskogen är bra som den är, man ska inte förändra  på 
något som är perfekt.

• Bygg inte där barnen leker  och förstör inte för skogens djur. 
• Ja skydda skogen! Min del av Stockholm hur vuxit 

jättemycket sedan jag flyttade hit för snart 20 år med många 
fler människor  - som ska dela på allt mindre gröna ytor. Jag 
förstår inte hur det ska gå ihop. Vi behöver se naturen och 
vara i den för att vilja ta hand om den, i linje med Stockholms 
ambition att vara en miljöstad. Ska vi få fler att gå och cykla, 
äta mer veg. och konsumera mer hållbart måste vi också 
skydda naturen.  Den är liksom belöningen, kvittot på att det 
är värt!

• Märkligt att det bara går att välja en kvalitet per favoritplats i 
enkäten.

• Jag tycker att det är vansinne och idioti att bebygga den 
enda lilla skog vi har här i närheten, att skövla skog som har 
bevisade hälsofrämjande funktioner när det finns så många 
andra platser i Stockholm som kan bebyggas som inte utgörs 
av skog. Att bebygga årstaskogen kommer att påverka 
folkhälsan. Det ska heller inte vara en klassfråga vem som ska 
kunna njuta av en skogspromenad i sitt närområde. Ni som 
propagerar för detta förslag borde skämmas! Dessutom är 
denna enkät upprörande dåligt utformad.

• Ja bevara så mycket skog som möjligt. Dra  ner på förslaget 
att bygga så mycket runt Årsta IP, söder och väster därom!

• Jag vill inte att det ska byggas något i det naturområde som 
Årstaskogen är. Skogen/naturen i sig behöver inte förbättras.

• Bygg bostäder!  Gör det genomtänkt dvs många lägenheter på 
liten grönyta, gärna mindre och enklare för att gynna unga och 
människor med lägre inkomst.

• Var försiktig och restriktiv med tillfartsvägar för biltrafik
• Jag anser att det är ogenomtänkt att ytterligare nagga skogen 

i kanten. Delarna väster om järnvägsspåren är redan hårt 
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exploaterade (eller snarare inom kort helt bortbyggda). 
Bygg mer på Årstafältet i stället. Varför lämna obebyggda 
partier på något som närmast är att likna vid en stor 
gräsmatta? Bygg ”stad” där istället och lämna de kvarvarande 
skogspartierna i fred. Med stad avses riktig stad, inte den 
typen av ytterförortsbebyggelse som nu invarderar Årstatråket, 
Liljeholmskajen m fl. platser. Det är inte innerstaden som 
växer utåt, det är förorten, sovstaden, som närmar sig 
innerstadsområdena. 

• ”Det är helt huvudlöst att bygga i Årstaskogen. Jag har bott i 
Årsta i 30 år och mitt hjärta blöder nu. Det går att hitta andra 
platser, årsta partihallar tex. Det är vansinne! Vi behöver vår 
skog och närhet till vattnet utan att det är bebyggt. Dessutom 
börjar behövet av bostadsbyggandet mättas. Flera atiklar har 
skrivits  detta! Tänk på djurliv och växter som är fridlysta och 
sällsynta. Rör inte vår skog!!

• Gör inget naturreservat – låt våra barn och deras barn fatta 
beslut om vad som ska exploateras i framtiden!

• Att lägga fram ett förslag om bebyggelse är tankehaveri. Att 
försöka motivera det med att stadens expansion måste ske 
klimatsmart och därmed bebyggas betydligt tätare är inte 
heller korrekt. Tvärtom talar mycket för att de grönområden 
som finns inte ska bebyggas dels därför att de är ”gröna 
lungor” och dels för att de behövs för att ”kyla ner” på ett 
sätt som en kvarterstad inte kan göra. Den utveckling som 
nu sker strider också mot den princip som gällt i Stockholms 
ytterstad sen 1930-talet då det skulle byggas ljust och 
luftigt. När Stockholm i slutet på 1800-talet genomgick en 
befolknings expansion av det slag vi ser var det från att det 
för att komma bort från den sjuka innerstaden ytterstaden inte 
bebyggdes enligt kvartersprincipen. Jag är totalt emot den 
innerstadsbombning som har skett på senare år under tjusiga 
ord. 

• Skogen är viktig för människor. Det finns det redan forskning 
på. Alla är välkomna dit. Barnen behöver lära sig att vårda 
miljön, och uppleva djur och naturliv. Många barn kanske 
aldrig får möjlighet att åka iväg någonstans, då behövs skogen 
ännu mer. Jag tror att ni måste tänka mer på människors 
mående i en stressad storstad, annars kan nog sjuktalen 

öka är jag rädd.  Bevara därför Årstaskogen som den är för 
kommande generationer också! Jag tror inte att bostadsbristen 
minskar nämnvärt OM ni skulle bygga där. Det blir endast 
människor med god ekonomi som får sjöutsikt. Bygg istället 
vid Årsta partihallar. Nära kommunikationer också.

• Låt hela området såsom Årstaskogen ser ut idag få bli 
naturreservat såsom det var tänkt och planerat tidigare. 

• det byggs mycket redan nu väster om järnvägen.det räcker! 
ytterligare bebyggelse av årstaskogen är vansinnigt! ett av 
det sista orörda skogsområdet är oersättligt och bör bevaras! 
skapa nya bostadsområden längre ut från staden. till okunniga 
politiker: skärp er, ni är inte gudfader själva.

• Varför inte exploatera andra närliggande områden som till 
exempel det mellan Slakthuset och Gamla Årsta eller vid 
Årsta partihallar. Precis som man gjorde i Hammarby sjöstad 
kan man flytta på företagen och låta dem finnas längre ut från 
centrum. Skogen är speciell och går aldrig att återskapa.  Vi 
ska vara rädda om den unika miljön som Årstaskogen är!

• BYGG INTE I 
ÅRSTASKOGEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

• Bör inte byggas i årstaskogen. Finns andra platser att bygga 
på än den enda bevarade skogen i sthlm. Parker är inte alls det 
sthlm behöver det finns det redan gott om, vi behöver skog 
och grönt, en plats där man faktiskt kan andas och varva ner. 
Parker innebär mer asfalt, buller och även på sådana platser 
brukar det vara mycket kriminalitet på både låg och hög nivå. 

• ”Det är viktigt att bevara naturen som rekreaktions område för 
oss människor. Även som lungor.  Förtätning av staden ökar 
stressnivåerna hos oss människor... 

• Inget. Det byggs överallt i Årsta. Låt skogen vara och 
städa upp vid partihallarna istället. Där kan vi snacka 
otrygghet medan Årstaskogen faktiskt är något så unik 
som en trygg, tillgänglig SKOG med höga naturvärden och 
rekreationsvärden nästan mitt i stan. Årstaskogen behövs som 
stadens gröna lunga!

• Stadens mål är att utveckla skogen till ett besöksmål för alla 
stockholmare skriver ni. Men dessa byggplaner går helt emot 
det ni själva skriver. Man kan ju inte besöka ngt där det i 
framtiden kommer stå en stor byggnad. Skärpning och sluta gå 

i lobbyisternas koppel! Ni bygger bort den gröna lunga som 
finns i närförort för hus. Skärpning ! 

• ”Vill kunna promenera lägst med vattnet
• Bygg inte.
• Låt skogen vara fri från nya bostäder. Skogen är viktig för 

att behålla bra luft i Årsta  men också för Södermalm och 
Sjöstaden.  Låt hela skogen bli naturreservat och en viktig 
grön oas. Det byggs redan mycket i Årsta på fältet och stråket 
samt förtätning i gamla delar.  Skogen behövs för alla gamla 
och nya Årstabor. De delar som nu planeras bli reservat är 
framför allt de branta sluttningarna som är omöjliga att gå 
i.  Oärligt att bebygga de delar som i dag används och låta 
de oanvändbara bli reservat. Släpp prestige! Gör nu ett klokt 
val för framtiden genom att släppa byggpanerna och bevara 
skogen för luften, miljön och folkhälsan.  Bostäder behövs 
men det måste gå att hitta områden utan unika naturvärden. 
Vid partihallarna tex.

• Jag anser att årstaskogen inte skall bebyggas äver huvud 
taget. Den skog som finns behövs för luftrening, avkoppling, 
naturupplevelser och rekreation, speciellt för alla barn. 
Många barn i området skulle utan årstaskogen inte komma ut 
i naturen, det är därför av högsta vikt att hela skogen bevaras 
orörd och obebyggd!!!

• Bygg inte i årstaskogen!
• Inga nya bostads- eller hyresrätter, men utöka gärna med lite 

kaféer/restauranger. Behåll den orörda miljön.
• RÖR INTE SKOGEN
• Låt skogen stå orörd! Ni skövlar alldeles för mycket historia. 

Vad är nästa steg? Årsta gård? all historia är borta. LÅT BLI!
• låt naturen vara. frågavilken läkare som helst hur viktig skog 

och natur är för välbefinnandet. 
• Jag önskar att höjder och klippor sparas.
• Det har ju byggts otroligt mycket i Årsta och mycket är 

planerat. Lgh i årstaskogen kommer göra det ämne svårare 
med bussarna, varför inte bygga bort partihallarna med billiga 
bostäder som är det spm Stockholm verkligen behöver. 

• Årstaskogen borde ej bebyggas utan låt den vara som den 
är. Den är en stor tillgång för oss som bor i området eller 
närliggande område. Det har byggts tillräckligt i vår stadsdel 
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och det behövs inte byggas just i vår fina skog. 
• Hugger ni skogen kommer den ju inte tillbaka! Det handlar 

om naturvärden, rekreation - och skog som renar luften i 
staden!

• I och med att man beslutade att bebygga Årstafältet så lovade 
man också att man skulle låta Årstaskogen förbli orörd, DET 
är vad jag förväntar mig! Och det är vad vi i närområdet 
behöver. Utvidga staden istället för att pressa in mer på de få 
orörda ytor som finns. 

• Låt Årstaskogen vara som den är idag. Respektera de djur som 
där strövar fritt idag och träng inte undan dem. Respektera vår 
önskan, vi som redan är bosatta här att kunna rekreera oss från 
storstaden med naturupplevelser i lugn och ro utan bebyggda 
områden i närheten.  Sverige är stort. Sök efter andra platser 
ute i landet för bostäder. Det finns platser. Alla behöver inte bo 
i Stockholm.

• Bygga bostäder kan man göra ganska många stället runt söder, 
men ni kan inte skapa en sån naturområdet med alla sina 
charm på något plats. Var rädd om den!

• Låt skogen vara
• ”Bygg inte bort skogen på detta sätt den här platsen används 

ju och  brukas av så många på söder, de boende i Årsta,  
Liljeholmen, Liljeholmskajen och årstadal och bidrar ju 
verkligen till att folk har en plats att motionera och promenera 
på. Det är den unika miljön med skogen och vattnet man 
behöver när man söker sig hit. 

• Årstafältet bör väl också bevaras i vissa delar anser jag men 
där kan ju en bebyggelse och utveckling av området bidra till 
att fler vistas där. Årstafältet är ju relativt glest på folk bortsett 
från golfbanan, men den pratas det ju om att ta bort...”

• Jag är helt emot att det byggs överhuvudtaget i Årstaskogen. 
Det är redan så mycket folk som använder den och blir den 
mindre och än flera användare måste man gå i kö. Otroligt 
lite långsiktigt att ta av den lilla skogen som finns så centralt 
i staden. Jag tycker staden helt och fullständigt ska hålla sig 
undan.

• Behövs ingen bebyggd miljö. Värdet med Årstaskogen är 
just att den inte är bebyggd. Tusentals lägenheter håller på att 
uppföras på Årstastråket en kort bit från skogen.  Behovet av 

en obebyggt yta kommer att öka ner närmaste åren
• Låt skogen vara. Det finns gott om andra platser där ni kan 

förtäta bebyggelsen. Det är redan nu för ont om grönområden 
nära stan.

• lämna Årstaskogen som den är
• Hej. Jag kommer troligtvis inte bo i Årsta för all framtid och 

jag tror inte att mer bebyggelse kommer höja eller sänka 
värdet på min bostad. Antar även att det som byggs kommer 
ligga på samma prisnivå/m^2 som en villa i Enskede eller 
Älvsjö, till det kommer en avgift till föreningen. 

• Lämna årstaskogen som den är.
• Årstaskogen kan förbättras genom naturvård, så de 

ekologiska värdena bibehålls och förstärks. Information om 
naturvärden, växter fåglar m.m. och förtydligande av stignätet 
med skyltning, så fler hittar andra möjligheter att röra sig 
än strandpromenaden. Strandpromenaden kan förbättras 
underhållsmässigt vintertid. Det är ofta mycket halt, då vatten 
rinner ner på gångvägen och fryser.

• Rör inte skogen den är vårt enda andningshål.
• Bygg inte bostäder på Årstaskogens gräns. Bevara den natur 

som finns och ta istället vara på möjligheterna att skapa ett 
unikt grönområde så centralt beläget.

• ”Om det bebyggs kommer det försämra livskvaliteten för 
alla som bor i Årsta. Luftkvaliteten kommer försämras, och 
naturlivet kommer stryka på foten. Det är ett tragiskt beslut 
som Stockholms stad tar om Årstaskogen börjar bebyggas.

• Jag tycker det är idiotiskt för att vara ärlig.”
• ”Enligt kartan, planeras bebyggelse på de absolut  bästa 

bitarna av Årstaskogen. Kvar blir små remsor ner mot viken, 
där bergen slutar brant och det är norrsida.

• Dianelunds kolonilotter får troligtvis också skugga hela 
dagarna, så det blir svårt att odla. Lotterna kommer att 
omringas av höga punkthus. 

• Många naturvärden går förlorade på fler ställen i skogen, som 
inte går att få tillbaka. Varför inte bygga på t ex på redan trista 
industriområden och vid Årsta partihallar. Då behövs ingen 
skövling av skog.

• Nej, tänk om och tänk rätt. Lyssna på opinionen och era 
väljare.”

• Snälla stadsplanerare! Vi behöver ha en plats i Årsta där 
byggen inte pågår. Det byggs så hårt och ibland på helger, då 
måste vi kunna finna en plats där vi kan bara vara och andas. 
Förstå att medborgarnas hälsa måste säkras för att undvika fler 
i sjukförsäkringen. 

• Håll era politiska löften, skapa ett naturreservat i Årstaskogen, 
och tänk på att mark kan ha stort värde för många utan att det 
finns hus på den.

• ”Jag önskar att ingen ny bebyggelse tillförs i Årstaskogen. Det 
byggs, eller planeras att byggas, redan mycket i Årsta och jag 
vill värna om den natur som finns där. Jag behöver mer i livet 
än en bostad. Gör hela skogen till ett naturreservat.

• Jag vill inte att ni bygger i årsta skogen utan bygg på 
alternativa platser tex årsta partihallar. Det är synd att bygga 
bort naturområden som är oersättlig. 

• Tycker det är väldigt olyckligt att så stor del av den fina 
Årstaskogen skulle bebyggas. 

• Tycker inte att det ska byggas mer i årsta skogen eftersom 
det är viktigt att bevara naturområden. Istället skulle ni kunna 
utreda hur ni kan bygga ut andra områden i årsta så som årsta 
fältet för att lösa bostadsbristen. Sen om ni vill göra årsta 
skogen mer tillgänglig för allmänheten så skulle ni exempelvis 
kunna informera stockholmare på olika sätt om att det finns 
en fin och tillgänglig skog så nära till stan, tror inte att bygga 
bostäder i skogen gör den mer lätt tillgänglig förutom för de 
som flyttar in i de nya lägenheterna. 

• ”Vi vet ju att vi står inför förändringar av klimatet, det 
kommer enligt forskare att bli varmare, även i Sverige , då 
behöver vi svalkan från träden. 

• Tyvärr är min erfarenhet att politiken är kortsiktig, vi behöver 
tänka för kommande generationer.  Inte tänka pengar. Det är 
cyniskt. ”

• ”Bebygg helst inte de ””plana”” områdena, särskilt inte 
hällmarkerna då dessa är väldigt uppskattade och välbesökta. 
Runt Skanskvarnsskolan finns det en del yta som är rätt trist 
idag och säkert skulle kunna bebyggas. 

• Årstaskogen är en fantastisk miljö, och visst måste det 
byggas för fler Stockholmare, men den är välbesökt 
redan idag och ta i beaktande alla de projekt som redan är 
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planerade nära parken (förutom de uppenbara jätteprojekten 
Årstafältet och Årstastråket, så också flera tusen lgh vid 
Årstabergs pendelstågsstation och på industritomterna vid 
Svärdlångsvägen).  ”

• ”Jag önskar inte att ny bebyggelse skall tillföras Årstaskogen. 
Frågan blir därför felställd. Årstastråket och Årstafältet tillför 
Årsta nästan 10 000 lägenheter. Att tillföra ny bebyggelse i 
Årstaskogen är helt oförståeligt givet den enorma expansion 
som redan pågår Årsta. 

• Istället för att ta på skogen och prata om att 
””tillgängliggöra”” den plats där en stor del av befolkningen 
i Årsta och i omkringliggande områden redan rör sig, varför 
bedriva utpressning där reservatsbeslutet villkoras med att få 
bygga där? Ta tag i det område som erbjuder yta, kan bidra 
till stockholms miljömål och som i dagsläget är en sanitär, 
humanitär och kriminell härdsmälta: Årsta Partihallar. Det 
är en skam för en grön storstad som Stockholm med tung 
trafik som kör in gods nästan hela vägen in till stan, för 
att lastas om och sedan köra ut i Stockholm, Mälardalen 
och mellan-Sverige. Ett område som är skitigt, har illegala 
bostäder, kriminella verksamheter och i många avseenden är 
värre än vad Lugnet var innan Hammarby Sjöstad byggdes. 
Partihallarna är ett område där 10 000 lägenheter skulle kunna 
byggas, ni attraktivt läge nära innerstaden. Det skulle lyfta 
hela Västberga, Östberga, och ni skulle inte få några protester 
från oss medborgare (möjligen från någon blomsterimportör). 
Partihallarna är en skamfläck för Söderort  bygg där så kan ni 
göra en skillnad för den bostadsbrist som ni använder som skäl 
för att motivera att ni vill göra angrepp på Årstaskogen, Årstas 
lunga och lugna plats.”

• Känns som om det kommer att bli väldigt tät bebyggelse. 
Låghus - max 3 vån, och mycket luft emellan

• Det var lite svårt att tolka er karta. Är det de streckade/
skuggade områdena som är föreslagna för ev ny bebyggelse? 
Jag tycker hursomhelst att det verkar vettigt att bebygga en 
del av skogen - så länge stråket närmast vattnet lämnas utan 
direktkontakt med bebyggelsen, utan får ha kvar sin karaktär 
av natur, med en ordentlig ”buffertzon” av skog upp mot 
eventuell nybyggnation. 

• Att man låter bli Årstaskogen.! Tänket att Stockholm behöver 
fler bostäder är rätt men dessa bostäder efterfrågas inte då de 
som flyttar in nu inte har ekonomi för detta. Högutbildade/
höginkomsttagare  flyttar till kransområdena/städerna där 
man får mera pang för pengarna. Stockholm har blivit för dyrt 
för dom som vill ha villa.Man vill inte sitta i bilkö mer än en 
timme om dagen.  Man vill inte trängas på tunnelbanan. Bygg 
det som efterfrågas  - billiga lägenheter i nu trista miljöer som 
Årsta partihallsområde. Samhällsplanering skall vila på saklig 
grund - Stockholm växer inte med två busslaster om dagen. 
Det är rent nonsens! 

• Enkelt låt Årsta skogen vara. Låt dom gamla tallarna och 
det rika djurlivet vara. ta ert förnuft till fånga och bygg på 
andra platser i Årsta. Årsta partihallar tex som är ett skämt 
att politikerna inte tagit tag i. Bra plats att komma ikapp den 
bostadsbrist ni skapat efter år av försummelse av er politiker. 
Årsta fältet bygg högre. Gamla industri tomter som bara står 
tomma finns flera stycken i Stockholm att bygga på. Framför 
allt bygg för dom som behöver det. Inte dyra bostadsrätter som 
vanligt folk inte har råd att köpa eller hyresrätter som ligger 
vid vattnet som ingen har råd att hyra. Vakna beslutsfattare 
och tänk inte pengar hela tiden. 

• ”Jag önskar ingen mer bebyggelse i Årstaskogen! Låt bli tack!  
• Bostadsbristen är allvarlig i vår stad, men att ha skog i centrala 

delar av staden är också otroligt viktigt för allmänhälsan. 
• Varför inte bygga på närliggande Årstafältet istället? de finns 

massor av oanvända delar där hus kan byggas. ”
• Med tanke på den enorma exploateringen av Liljeholmskajen/

Marievik behövs ett i det närmaste orört naturreservat i 
närheten. Vi som bor på kajen behöver kontakt med den lilla 
natur som finns kvar nära bostäderna och arbetsplatserna; 
en miljö utan trängsel, trafik och restaurangköer. Kajen är 
fantastisk, men vi som vistas där dag och natt behöver en paus 
ibland. Det gäller inte minst alla barn i våra kvarter!

• Om den behålls som skog och därmed naturupplevelse så 
behöver den inte utvecklas mer.

• Alternativet att det ni förslår är på gränsen till kriminellt finns 
inte med!

• Ni måste mena om jag har någon övrig synpunkt du vill ge oss 

angående Årstaskogens AVVECKLING ?
• Det är ju lätt att besluta om nybyggen när man inte bor där det 

skall byggas.”
• Ta inte mer ytor av skogen. Bygg istället mellan befintliga hus, 

förtäta!
• Det skulle vara en smärre katastrof att bygga i skogen, det 

är trångt som det är redan. Stor del av ytan är i brant terräng. 
Stockholm är stort så det måste finnas bättre platser att bygga 
på än i Årsta skog. 

• Varför utveckla?!!  Ev lite fler strandbryggor som man kan 
sitta på och njuta av utsikten.

• Jag är emot utbyggnad av Årstaskogen. Gör allt till 
naturreservat.

• ”Se till att skogen är lika lätt tillgänglig som nu. Använd dom 
områden som inte används nu, tex vid broarna.

• Skapa mötesplatser längs med vattnet som är lättillgängliga 
och upplysta. 

• tänk på parkeringar, skolor och dagis osv.”
• Att man gör hela området till nationalpark och att man 

ej utnyttjar området till bebyggelse utan placerar 800-
1000 lägenheter på redan bebyggda platser i Årsta utan 
att förstöra den sammanhängande yta som Årsta skogen 
innebär. Tex högre hus på/mot Årsta fälten öka förtätningen 
Östbergahöjden mot Årsta fältet, Då man redan beslutat om 
byggnation i dessa område.

• Skogen klarar sig själv, den behöver ingen bebyggd miljö. Jag 
anser snarare att det jag värderar hos Årstaskogen skulle lida 
vid fall av bebyggelse. Hela charmen är att det är just en skog 
och inte en anlagd park.

• Staden behöver gröna stråk och parker. Rea inte ut ett område 
som fungerar rekreativt för en stor del av Stockholm S

• Lämna Årsta Skogen ifred och bygg på Årstafältet 
• Jag har inget större problem med att det byggs, även om jag 

tycker att det är vettigare att utnyttja all den döda marken 
längs med Årstafältet först. Jag ger hellre upp fältet än skogen, 
fältet är rätt fjuttigt. Den bebyggelse som ev kommer till i 
Årstaskogen tycker jag ska matcha den befintliga bebyggelsen 
i Årsta/Liljeholmen, och inte ta bort det faktum att det är en 
skog där som verkligen är till för allmänheten, så att den inte 
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bara blir tillgänglig för de som råkar bo där. Stråket längs med 
vattnet skall fortfarande i ”naturen”, inte kantas av hus.

• Skogen är viktig för många som använder den som ett 
grönt andningshål i staden. Tänk på de psykiska och fysiska 
effekterna att ta bort den möjlighet. Bygg inte där!

• ”Det känns helt absurt att man ska ta bort skog för att bygga 
fler bostäder. Jag förstår att intresset att flytta till vår stad är 
enormt men alla kan faktiskt inte bo i närförort och det som 
dessutom har gjort Årsta så fantastiskt är att vi just har den 
natur vi har (och att den är så lättillgänglig!). Om man nu 
nödvändigtvis måste bygga så tycker jag att man kan bygga 
på ställen där folk i allmänhet inte rör sig på samma sätt - 
förslagsvis precis vid Skanstullsbron och Gullmarsplan eller 
kanske vid Årsta partihallar?

• Jag tycker att det är ett bra initiativ att bygga på Årstafältet 
istället då det har varit ett rätt tråkigt område som säkert 
kommer att må bra av lite liv!”

• Överallt i och runt Årsta byggs det och förtätas. Det är okej 
men - gränsen går vid skogen som i alla år nämnts som ett 
blivande naturreservat. I alla år vi bott här (17 år) har det 
saknats förskoleplatser, skolplatser, idrottsplats, simhall, 
vägar, parkeringsplatser, tillräcklig kollektivtrafik, säkra 
cykelbanor, idrottshallar osv. Fler o fler flyttar hit. Fördelarna 
har ändå varit grönskan, det relativa lugnet jämfört med 
innerstaden och : skogen. Om den också blir bostadsrätter 
nu tror jag att Årstaborna kommer att bli trädkramare, 
mangrant, jag själv kommer helt säkert då delta i (livets första) 
motdemonstration. Herregud ungarna får gå i högstadiet i ett 
gäng grå lådor. Det räcker nu!!!

• Bygg så mycket ni vill!
• Naturupplevelser är väl det närmaste jag kunde komma att 

pricka i men jag kan för mitt liv inte förstå hur det skulle 
kunna bli bättre om man avverkar skog, bygger bostäder, 
vägar, affärer, restauranger osv. Därför prickade jag inte i 
det heller för det kändes så totalfel. Man kan inte få mer 
naturupplevelser än man får nu i det orörda, hur f......n skulle 
man utveckla det! Frågan är om ni som ska bestämma om 
detta överhuvudtaget varit i skogen? Vet ni vad ni beslutar 
om? Vet ni vilket djurliv vi har runt knuten som ni vill 

förstöra?????????
• ”Den ””nya bebyggda miljön”” kommer att innebära mindre 

äkta miljö, i form av skog. 
• Jag upplever denna enkät synnerligen ledande, då den redan 

diskuterar senarier efter bebyggelsen.”
• Den klarar sin egen utveckling mycket bra med de röjningar o 

underhåll som staden gör. Det enda som krävs är att det ska bli 
lättare att ta sig mellan skogen o Årstaviken. Höjdskillnaderna 
låser in de olika delarna för gamla, sjuks, små barn barnvagnar 
o funktionshindrade. De behöver också kunna njuta av denna 
härligt stimulerande o avstressande plats

• Bebygg hellre Årstafältet än Årstaskogen.
• Om det måsta komma bostäder, bygg då där det är brannt och 

svårt att gå. Det ser nu ut som att man vill bygga där det är 
lättast (platt) att bygga för att få så mycket vinst som möjligt. 
Men då tar man bort de lättaste och finaste områderna att gå. 
Bygg mer på kanten av skogen så du intre splittrar den i två. 
Bygg mer söderut (bort från skogen). Bygg nära gullmarsplan, 
där är det redan inte lika myssigt/skogskänsla. Eller bygg 
närmare liljeholmskajen, där har allt natur tyvärr också redan 
försvunnit på grund av alla byggelse. Bygg också inte så nära 
klipporna för då försvinner det lugna kännslan av att sitta där. 
Tack!

• BYGG!!!
• Bevara Årstaskogen som den är!
• Inte mer att spara den för framtiden.  
• Utveckling är inte rätt ord. Snarare bevarande. Fel plats att 

bygga nytt på.
• Områdena bör inte bebyggas. Självklart finns det behov av nya 

bostäder i Stockholm men att bygga dessa på bekostnad av det 
som gör Stockholm så fint och härligt att bo i, dvs att vi har 
flera fina grönområden även centralt, är ett allvarligt misstag 
som framtida boende i Stockholm troligen kommer att ha svårt 
att förstå. Det är något som skulle sänka livskvaliten av att 
bo i Stockholm. Det är i så fall bättre att bygga i Stockholms 
ytterområden där det finns mer plats.

• Den bör inte bebyggas. 
• Behåll årstaskogen , det byggs alldeles för tätt, det är en 

enorm stress, alla behöver närhet till natur och som det ser ut 

nu byggs alla grönområden  bort. 
• Det är fullständigt galet att man vill bygger där det finns 

skog för att kompensera dålig immobilien politik de senaste 
20 åren. Stockholm ligger inte mellan berg och man kan lätt 
bygga hela vägen till Nynäsham eller Uppsala utan att förstöra 
naturen, mycket gott om grå-områden finns (t.ex Västberga i 
absolut närhet)

• Ni bör bevara den, inte bygga massvis med bostäder i detta 
område. 

• ”Anledningen till att jag flyttade till Årsta var på grund 
av närheten till Årstaskogen. En stor del av Årstaskogen 
är mycket svårtillgängliga främst på grund av stora 
höjdskillnader. Med det förslag som visades i denna enkät  
kommer stora delarna av det som är lättillgängligt att 
försvinna till förmån för bostäder.

• De delarna som inte är tillgängliga för annat än bergsklättrare 
(lite överdrivet) finns kvar. Den enda platsen som är kvar att 
gå på är alltså nere vid vattnet mot Årstaviken och personligen 
tycker jag att det är den tråkigaste delen av Årstaskogen.

• Om förslaget genomförs tycker jag personligen att vi kan 
stryka skog ur namnet Årstaskogen och ersätta det med tex 
park, en liten korridor med träd är inte en skog.”

• Bygg helst inte i årstaskogen. Den är redan fin!
• Jag vill inte att det ska tillkomma bebyggelse på de absolut 

bästa platserna i Årstaskogens södra del. Och Årstaskogen 
behöver enligt min åsikt ingenting. Det är nog att kunna gå ut 
i den varierade naturen. Fina klippor med gamla tallar. Sänkor 
med blåbärsris. Vattenkontakt, båtar. Kolonistugor. Öppnare 
ängsmark. Möjligheten att stå och njuta av vårfågel. 

• Bygg inte fler bostäder. Det finns gott om andra platser i 
Stockholm där bostäder kan byggas! Tyresö, Nacka, Tyresta, 
Huddinge osv. Varför börja nagga av Årstaskogen? Finns 
ingen som helst logik i det. Satsa på bra kommunikationer ut 
till områden längre ifrån city. Det går inte att ändra sig om 10 
år. Gör om, gör rätt!

• ”Jag vill inte ha någon bebyggelse i Årstaskogen. Låt den vara 
som den är idag = lugn och ro, motionsspår, nära skog och 
vatten. Bebyggelse innebär bilvägar, busslinje, sophantering 
osv. Hela charmen och allmännyttan försämras. Låt 
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Årstaskogen vara som den är idag! 
• Bygg på Årstafältet, Globenområdet, längs Nynäsvägen etc. 

Men låt vårt motionsspår i fridfulla Årstaskogen vara som det 
är, bortom stress, trafik och bebyggelse.”

• Hela Årstaskogen öster om järnvägen bör bevaras som en 
lunga och rekreation för alla de nya bostäder som byggs på 
andra ställen i Årsta och Söder. Nya bostäder i anslutning till 
skogen har stor negativ miljöpåverkan på skogen!

• Blir så förbannad att staden planerar att ta av den gröna lunga 
som så många använder och vistas i. Det trots all forskning 
som visar vikten av gröna områden och natur för människors 
fysiska och mentala hälsa. som jag ser det är det rena rama  
utpressningen att lova naturreservat mot byggandet av 
bostäder. Det har lovats i så många år att Årstaskogen ska bli 
naturreservat och nu det här. Så sjukt besviken!

• ”Jag är inte emot bygget av nya bostäder och tycker 
utveckling är viktigt. Dock oroar det självklart att man tar för 
mycket av skogen och bygger på. Jag tycker det är härligt som 
det är nu, skogen är inte ””perfekt”” precis som det ska va om 
man inte planterat dit den i en perfekt ruta.

• Orolig att det inte längre kommer kännas som en skog. Utan 
bara ett stråk längst vattnet där alla får trängas. 

• Att bygga bostäder där vore förödande. Bygg istället på 
områden som inte ligger vid vattnet och uppskattas av så 
många. Årstafältet, m

• Inte ett jävla skit! 
• Rör inte skogen. ”
• Låt den vara orörd! 
• Ingen mer bebyggelse!
• En skog behöver inte utvecklas den behöver vara ifred !
• Behåll den som den är. 
• Ska inte bebyggas alls, det räcker som det är, Årsta har 

förtätats kontinuerligt under de 35 år jag bott här. slutet på 
Årstavägen som håller på att bebyggas är ett skräckexempel 
på onaturlig arkitektur, tidigare förtätning har anslutit till 
befintlig bebyggelse inte som detta skräckexempel på politisk 
idioti, att simulera ”Stadsmiljö”.

• För att ej förstöra denna lunga som bara blir viktigare och 
viktigare med tanke på att det redan idag har byggts en mängd 

nya bostäder i närområdet är det viktigt att den får vara kvar 
orörd. Endast en liten mängd nya bostäder kan tillföras i 
området närmast Gullmarsplan. 

• Ja det är ett fint och viktigt område. Bostäder borde kunna få 
plats på andra ställen

• Vi behöver ialla fall inte fler naturreservat runt Stockholm, det 
är snarare staden som är hotad än gröna ytor.

• Ja, eftersom jag vuxit upp ett stenkast från skogen och 
fortfarande bor så tycker jag att skogen är rysligt överskattad. 
Finn bättre skogspropositionen nära håll. Vegetationen är 
tråkig och den ligger på norr- skuggsidan, så bygg bostäder 
och slopa planerna på reservat.

• Vill gärna inte att det byggs bostäder vid detta område.
• Bygg inte för stort, för mycket och utanför stilen som är årsta, 

och särskilt så nära skogen, max 3våningshus i gamal stil, med 
tidsenlig (40-50 tal) design och funktionalitet. Och laddplatser 
för alla bilplatser som tillkommer. 

• Det är redan fint vid vattnet. Att så nära all service som redan 
finns ha en av Stockholms vackraste platser är underbart.

• Låt Årstaskogen få behålla sin nuvarande form och bygg 
inte här. Den är perfekt som den är. Vild och trolsk. Tänk 
att ni så gärna vill förstöra något så unikt för en världsstad. 
Det bebyggs så mycket i Årsta att vi kommer att ha en större 
befolkningstäthet än innerstaden när alla projekt är klara. Låt 
oss därför få behålla vår lunga. 

• Vill inte se någon utveckling. Låt skogen vara som den är idag
• Ja, stoppa byggandet av bostäder i Årstaskogen! De 

naturvärden som förstörs kommer aldrig att lunna återskapas. 
Vi är kortsiktiga och förstör för framtida generationer. Vi har 
ett ansvar att förvalta ¨det vi har, inte att skövla den unika 
skogen som finns nästan mitt i stan. Bygger vi bostäder där, 
kommer politiker att dömas ut i framtiden, på samma sätt 
som de som rev ner Klara kvarteren. Jag hittar inte ord för att 
beskriva hur kritisk jag är till det projektet. 

• ”Årstaskogen ska inte bebyggas. Den behövs i dess nuvarande 
form som rekreationsområde, pedagogisk verksamhet för barn, 
naturupplevelse, ekologisk mångfald, luftrenare för centrala 
stockholm.

• Årstaskogen är tillgänglig som den är.

• Byggs stora delar, av den idag lättillgängliga skogen  bort går 
det inte att återställa.

• Årsta har tagit sin beskärda del av förtätningen. Det går ändå 
att bygga mer på områden i Årsta som inte påverkar våra 
grönområden. Tänk om, tänk långsiktigt, tänk hållbart, tänk 
rätt.”

• ”Att riva skog och natur som ligger så lättillgängligt som 
Årstaskogen är fel. Skogen bidrar till en bättre pollinering, 
friskare luft och rikare djurliv. Att storstäder växer är naturligt, 
men man behöver inte förtäta det alltid för att skapa plats 
till fler. Genom att bygga utåt så skapar man kopplingar 
till förorter som ligger längre bort och skapar därmed en 
jämnare höjning på bostadsmarknaden. Det bidrar även till 
mindre segregering då distanser mellan folket minskar. Det 
ni föreslår, att riva skog och bygga bostäder i Årstaskogen 
skapar bostäder. Men bostäderna blir inte lättillgängliga för 
alla, utan de som har redan starkt kapital. Det skapar i sin tur 
en större klyfta till dem som har det sämre ställt. I Årsta har 
vi en väldigt blandad mix av människor av olika bakgrunder, 
skogen är en bra mötesplats som välkomnar alla. Men genom 
att bygga fler bostäder på befintlig skogsmark så minskar 
dessa utrymmen att vistas på medan gröna områden blir mer 
attraktiva att dras till i det moderna samhället. 

• Årstaskogens utveckling borde ske i den riktning som den 
alltid ha gjort. Genom att bestå som skog där våra barn, unga 
och gamla kan slappna av, vara sig själva, andas frisk luft, 
motionera, orientera och minskat stress påslag.”

• Inga skräniga moderna glashus. Om det ska byggas vore 
trähus i stil med ekobyn i björkhagen fint.  Gärna med ett 
ekologiskt och hållbart tänk.

• ”Skogen är ovärdeliga ur så många aspekter, förslaget att 
bygga i skogen kommer vara något att skämmas över ifall 
det genomförs. Bygg hellre tätare och högre bostäder dör de 
redan finns och spara skogen! Nedan kommer några rader om 
naturens och skogens långsiktiga värden som bör tas på allvar!

• 
• Naturens roll i hälsa och utbildning
• Det finns mängder med forskning på området om 

grönområden och hälsa. Vi behöver bara gå ut i skogen 
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en stund för att känna på hälsoeffekterna själva. Det är 
vetenskpaligt bevisat på grupp- och samhällsnivå att det 
finns stora vinster att hämta genom att bevara grönområden.  
Tex foldern ”Frisk i Naturen” sammanfattar nordisk 
forskning från nordiska hälsoinstitut. Foldern vänder sig 
till samhällsplanerare och beslutsfattare och sammanfattar 
forskningen inom området samhällsnytta för hälsa och 
utbildning genom att bevara och nyttja grönområden.

• Hälsa
• Naturen
• -Bygger hälsa och förebygger fysisk ohälsa.  Här nämns 

bland annat studier som bevisar att hjärt-och kärlsjukdomar, 
diabetes, cancer, psykisk ohälsa och övervikt motverkas av 
vistelse i naturen.

• -Vi är idag stillasittande ca 60% av vår vakna tid. 
Rörelse i naturen ger större positiva effekter på hälsan än 
inomhusaktiviteter.

• -reducerar stress
• -förbättrar återhämtningen
• -ger smärtlindring
• -ger ökad rörlighet
• -motiverar mer till rörelse än inomhusaktiviteter
• -ger bättre sömnkvalitet.
• -ökad sinnesfrid
• -ger ökade lyckokänslor
• -ger större känsla av sammanhang med sin omgivning.
• -minskar aggression
• Äldre och utsatta grupper
• -Särskilda hälsoeffekter på återhämtning hos äldre personer. 

För äldre som grupp kan hälsokostnaderna minskas med 
en tredjedel genom att man vistas i skogen och rör sig. 
Koncentrationsförmågan hos äldre ökar av att vistas utomhus.

• -Ännu större effekter på utsatta grupper i samhället, dvs ännu 
större positiv effekt när utgångsläget är sämre.

• Utomhuspedagogik
• Det är också viktigt att börja med naturbaserade aktiviteter 

i tid, innan 12 års ålder, senare är det svårare att få barn 
intresserade av naturaktiviteter och därmed hälso- och 
miljöfrågor.

• Den optimala förskole/skolgården är 5000 m2 stor dvs, en 
fotbollsplan , en halv hektar eller ett tunnland.

• Naturen förbättrar
• -inlärningsförmågan
• -koncentrationsförmåga och minne
• -högre skolprestationer
• -Minskar konflikter, ökar lugn
• -förbättrar motoriken
• -ger friskare barn, färre sjukdagar.
• -mer genusneutral lek
• För att få dessa hälsomässiga och ekonomiska fördelar krävs 

det att grönområdet helst över 5 hektar dvs tio fotbollsplaner 
sammanhängande med vackra utsikter, lugn och ro, många 
stora träd, vatten, käånslan av sammanhängande obryten grön 
yta. Urbana grönområden är förutsättningen för att få ut alla 
dessa vinster.

• Vi behöver en stor, sammanhållen och lättillgänglig grön yta 
för att Årstaskogen ska fortsätta fylla denna funktion!

• Jag önskar till varje pris att ni lägger ner bygget i Årstaskogen, 
ser längre ut och bygger på höjden istället. Det går om en vill 
och vågar stå upp för skogen och dessa hälsosamma effekter!

• Det är det enda grönområdet i närheten och mängder av folk 
rör sig här varje dag. Om det bebyggs skulle vi gärna vilja 
veta vad alternativet till detta grönområde blir.

• Den är bra som den är och jag har besökt den innan jag bodde 
i området. Stor anledning att jag bor i Årsta är just fältet och 
närheten till natur och vatten.

• Jag tycker inte att skogen är stor och den tillför mycket till 
befolkningen i området. Speciellt när fältet ska bebyggas. Det 
kommer bara bli en skogsdel kvar. Det finns redan gott om 
parker. Vi behöver ha kvar orörd natur också. 

• Bevara skogen så mycket som möjligt. Den är otroligt 
välbesökt och en av orsakerna vi trivs så bra i Årsta.

• Jag vill inte ha någon bebyggelse i Årstaskogen.
• Jag anser att Årstaskogen bör bevaras precis som den är. 

Området är en enormt stor tillgång för oss medborgare och 
borde ses på med stor stolthet: för hur många storstäder kan 
stoltsera med ett skogsparti som Årstaskogen? Att nagga 
i kanterna är att sakta men säkert bygga bort något som är 

ovärderligt och omöjligt att återskapa. 
• Haft många besökare från utlandet (England ffa) som 

alla är helt imponerade och tagna av den naturupplevelse 
Årstaskogen ger, unikt att ha tillgång till så fin natur och 
ändå nära in till stan, det är bland annat det som gör Årsta så 
attraktivt att bo i. Förstår att fler bostäder behöver till, men tex 
partihallsområdet kunde vara ett alternativ?

• skrämmande utveckling
• Vid Linde byggs det för fullt och har gjorts i flera år. 

Årstafältet ska bort och bli bostäder. Årsta holmar är i 
farozonen för exploatering. Nu kommer förslaget att även 
Årstaskogen ska exploateras. Det är oerhört provocerande att 
ta bort en av Stockholms sista ”lungor”, en urskog för alla för 
att folk med pengar ska bo fint med utsikt över vatten. Det är 
också provocerande när Stockholms stad skriver att ni bygger 
för att Årstaskogen ska vara till för alla. Det är löjeväckande 
så det förslår. Det är nu som Årstaskogen är till för alla. Vid 
ett eventuellt byggande blir inte Årstaskogen till för alla så 
enkel är ekvationen. För det första blir till för dem med pengar 
eftersom det inte byggs några billiga bostäder längre. För 
det andra så byggs det till dem som har råd att skaffa sig dyr 
bostad med utsikt med andra ord lyxbostäder. Var någonstans 
ska vi som redan bor här - både barn och vuxna - få rekreation, 
lugn och upplevelser? Var någonstans ska vi få lyssna på 
fåglar, strosa och lära oss av naturens alla skiftningar, djur och 
växter i vårt närområde? Ett byggande i en urskog får skrämda 
och hetsade djur, träd att huggas ner eller skadas och levande 
växter att mejas ner av tunga maskiner och bli nersölade av 
betong. Årsta kan inte vara den enda stadsdelen som ska stå 
för att skaffa bostäder åt dem som har råd att bo dyrt. Titta på 
andra alternativ och låt Årstaskogen vara! Låt vår skog vara! 
Det räcker nu!

• Bygg inte bostäder!
• Jag vill ABSOLUT INTE ha mer bebyggd miljö. Sthlm 

kommer aldrig att kunna bygga bostäder som räcker till alla 
som vill bo här, eftersom landsbygden utarmas och folk går 
arbetslösa där. (Dvs satsa på landbygdspolitik istället, många 
där vill bo kvar.) Det ger er dock inte rätt att förstöra skog och 
ändra miljön för evigt. Årsta är fantastiskt just för att skogen 
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finns där.  /Själv från en liten stad i Hälsingland 
• ”Människor och djur som ska bo här behöver skogen för 

att må bra och kunna varva ner och koppla av. Årstafältet; 
Årstastråket; Slakthusområdet är platser i direkt anslutning till 
Årsta som redan bebyggs. En intakt skog får därmed utökad 
betydelse.

• Riv de stora industriområdena i närhet till Stockholm 
och bygg där: Västberga industri, Årsta partihallar; Årsta 
spårområde; Älvsjö industriområde. Dessa kan flyttas längre 
bort från staden.

• Årstaskogen är en gammal och otroligt tillgänglig skog. Det 
finns ””industriskog”” längre ut från staden som kan offras. 
Hit kan industriområden flyttas och tiotusentals bostäder 
byggas mycket nära stan.

• Det finns ett gäng villaområden nära staden där 
befolkningsdensiteten är 5% av flerbostadsområdena. Köp upp 
villor i dessa områden och bygg höga flerbostadshus. Sluta 
tumma på våra gemensamma naturskatt och sluta fega ur kring 
att tvångsköpa privat mark. Det går ju när det ska byggas 
motorväg så varför inte för bostäder?”

• Ingen bebyggelse. 
• Om det behöver byggas så tycker jag att det bör göras där det 

idag är park, som vid årstaliden, istället för där det idag är 
skog.

• Pinsamt att komma med en lättläst ”trojansk häst” med 
lite lovande av naturreservat. Gör istället hela skogen till 
naturreservat istället. 

• om vi ska förtäta till fördärvet - varför inte bygga skyskrapor? 
Ett punkthus kan man väl lika gärna bygga längs med 
pendeltågen. Om nu alla vill bo centralt - fyll innerstan med 
skyskrapor. Liksom allt annat här i livet är väl även yta en 
begränsad tillgång. När har vi lyckats? När det ser ut som 
i hammarby sjöstad? Bara betong och tegel där ju. Bevara 
charmen av stockholm i att det finns björkträd och granitblock 
och rådjur spontant. Annars får man en europeisk miljonstad 
som till skillnad från europas eleganta städer fullständigt 
saknar en känsla för arkitektur (denna stads akilleshäl).

• Idag består Årsta skog av bergknallar och gångstråk och 
behöver inte göras till park, vilket förslaget verkar mynna ut 

i. Byggnation kräver mark och den marken är redan upptagen 
av naturen. Byggnation kräver försörjningsleder, transporter 
m. m. vilket skulle göra stora sår (oreparabla) i naturen. Låt 
Årstaskogen vara just skog,  den behöver ingen ”utveckling”. 
Förslaget lutar mer åt avveckling.

• Se till att skogen bevaras!
• Låt den bli riktig skog igen och sluta försöka göra om den till 

parkområde mm.
• Åter igen. Liljeholmskajen och årsta/årstaberg kan bebyggas 

men jag flyttar därifrån  med mina barn om det byggs mer vid 
vattet i skogen

• ”Den behöver inte utvecklas. Jag är född här och har varit i 
skogen som barn, i skolan som ungdom och nu som vuxen, 
dels själv och med mina barnbarn. 

• Om det byggs blir bara de branta partierna kvar ner till 
stranden. Skogen blir mycket mindre.

• Hur kan bostadsbristen byggas bort med dessa eventuella 
lägenheter som kommer att vara jättedyra. De som inte har 
lägenhet kommer ändå inte att ha råd att flytta dit.”

• Vill ha kvar skogen o inte ett bostadsområde o park med 
skogskänsla 

• De markerade områdena och dess unika miljövärden  bör 
överhuvudtaget inte tas i anspråk för bebyggelse, vägar, o 
dyl. Den redan hårt trängda och avgränsade naturen måste få 
utvecklas och bevaras för allas vår skull. Det finns hundratals 
andra platser (inkl. gamla industritomter i närområdet) som 
bör omvandlas till bebyggelse i första hand.

• I stort bygg på, men inga - absolut inga - dyra bostadsrätter. 
Bygg endast billiga hyresrätter som vanliga arbetare har råd 
med. 

• Inga hus i skogen, tack
• Jag har inget emot att det byggs i Årstaskogen, jag är glad 

att folk får möjlighet att flytta till Årsta och ta del av det som 
är unikt här. Däremot ifrågasätter jag var husen ska placeras. 
De markerade områdena som planeras att bebyggas är de 
områden där marken är plan och lättillgänglig. De områden 
som till största del lämnas obebyggt är branta sluttningar eller 
höga bergiga områden, inte lätt att enkelt ta sig dit, framförallt 
inte om man har kommit till åren eller har någon form av 

fysisk funktionsvariation. Årstaskogen är så mycket mer än 
promenadstråket längs vattnet.

• Låt skogen vara! självklart ska vi bygga bostäder men vi löser 
inte bostadsbristen med att bygga fler dyra nybyggen med 
sjöutsikt! 

• Eftersom  Liljeholmskajen redan är ett mycket tättbebyggt 
område med bostäder och arbetsplatser vilket jag också 
uppskattar då det medför att all typ av service blir bra. 
Nackdelen är att utemiljön utsätts för mycket starkt slitage och 
nedsmutsning.  På grund av detta upplever jag Årstaskogen 
som en oas i området.  Bygg inte sönder skogen!

• Bygg inte sönder Årstaskogen
• Årstaskogen behöver inte utvecklas. På Gärdet finns det gott 

om plats för attraktiva bostäder.
• Bra ställe att bygga men tänk på infrastruktur tex 

kommunikation. Ett stort plus nu för oss som bor nära 
är att det inte är genomfartstrafik (Gullmarsvägen efter 
Skanskvarnsskolan) vilket ger naturkänsla. Kankse satsa på 
uppgraderade gång-/cykelvägar längs med vattnet. 

• Det är inte utveckling att bygga bort skogen. Den resurs 
som av många i generationer har uppskattats och uppskattas 
oerhört. Utveckla genom att göra det till naturreservat och 
bevara skogen. 

• Vill inte ha mer bebyggelse i Årstaskogen
• Bygg inte i Årstaskogen. Bygg mer på höjden i de befintliga 

områdena. Finns mycket outnyttjad mark i BRF föreningarna. 
• Håll vad ni lovade, bygg på Årstafältet och låt skogen vara. 
• Årstaskogen är helt unik och vi förstör något omöjligt att 

reparera om den bebyggs ytterligare
• Överlag byggs det otroligt mycket i Årsta just nu (Årstafältet, 

Engelska skolan, Lindesbacke för att nämna några). Skogen 
är en väldigt uppskattad plats, inte bara för Årstabor utan alla 
som vistas kring viken. Det är med andra ord väldigt mycket 
folk som rör sig där och jag har som ung kvinna aldrig känt 
mig otrygg. Jag jobbar själv som arkitekt och är orolig för 
att en stressad bostadspolitik kommer bidra till att det tas för 
hastiga beslut  kring skogens framtid och där unika värden kan 
gå förlorade. 

• Det är intressant att politikernas kovändning avseende tidigare 
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plan kommer då tomterna i området har ökat avsevärt i värde. 
Enligt höjningen av tomträttsavgälden har värdet ökat med ca 
140 % de senaste åren.  Argumentet att skogen måste bidra 
med mark för att bygga bort bostadsbristen är genomskinlig 
och lurar inte många. Hur många av de som verkligen behöver 
bostad kommer att kunna flytta in i de nya husen? Sittande 
politiker kommer att tappa all trovärdighet om de här planerna 
genomförs, eller har det gått prestige i det hela.....

• Tycker det är för jävligt att ni ska förstöra Årstaskogen och 
bygga så det kommer bli mer nedskräpning och mer liv när det 
är så lugnt och skönt i Årsta som det är. Ni borde bygga vid 
Årsta partihallar och åt det hållet där det inte förstörs natur.  Vi 
är många som är ledsna och arga över era planer. Skäms på er.

• Anser inte att det finns behov av bebyggelse i årstaskogem 
eller nära vattnet. Årstadals/Årsta industriområde skulle vara 
ett bättre alternativ för ny bebyggelse enligt mig. 

• Undvika bygge. Bibehålla skogen
• ”Snälla, bygg inte där det finns möjlighet till lek och 

upptäckande i skogen för barnen! Barnen behöver 
lättillgängliga områden där det finns utrymme. 

• Så klart är det också där det är billigast att bygga men låt då 
byggherrarna betala mer pengar för att bygga där det är brant 
och låt de mer plana och lättillgängliga områdena vara.”

• Jag tycker att det bör förtätas utanför Årstaskogen istället. T.ex 
berget bakom lilla coop på ottsjövägen och industriområdet 
mot järnvägen vid årstaberg. Att bygga i Årstaskogen är en 
dålig idé.

• kommer garanterat polisanmäla er och vidta ytterliga åtgärder 
om det byggs i ett naturskyddat område, vi måste ha parker 
och grönområden i en stad inte bara betong och skit som 
förstör naturen. finns hur mycket plats som heöst att bygga 
utanför stan och norr om stan och på gärdet, slottet kan göras 
om till bostäder också och massa andra jävla skitområden och 
köpcentra men fan inte i ett naturskyddat grönområde som 
måste vårdas.  

• ÅRSTASKOGEN BÖR/SKA INTE UTVECKLAS/
BEBYGGAS. DET FINNS ANDRA DELAR AV 
STOCKHOLM SOM GÅR ATT UTVECKLAS/BEBYGGAS 
OCH SOM ÄR BÄTTRE LÄMPADE. ÅRSTASKOGEN ÄR 

EN UNIK PLATS MITT I STOCKHOLM STAD!!!
• Jag hoppas den nya bebyggelsen inte inkräktar för mycket 

på djurlivet i skogen. Och att det inte bara blir ännu fler dyra 
bostadsrätter som i Liljeholmskajen. Kanske istället bostäder 
för unga alternativt radhus eller något annat.

• Bygg inte bostäder där! Det lilla som finns kvar av skog i 
stockholm kan väl få stå kvar! 

• Jag önskar ingen ny bebyggelse. Respektera det ursprungliga 
förslagets gränser för naturreservatet. Bebygg Årstafältet 
istället. 

• Jag noterar att ni vill bebygga just de områden där man 
nu känner sig trygg att sporta/leka/röra sig obehindrat. 
De områden som lämnas är ju branter där det knappast är 
lämpligt att röra sig för vare sig barn, vuxna eller hundar. Med 
tanke på hur mycket det förtätas i området med Årstafältet, 
Lindes backe, Årstadal bör man försöka behålla användbara 
grönytor. Särskilt eftersom det aldrig byggs tillräckligt 
med skolor/förskolor/idrottsplatser/skolgårdar och barnen 
behöver någonstans att leka när det är fullt på alla andra 
platser... Den skola där min dotter går saknar så väl skolgård 
som idrottsutrymmen (inom- eller utomhus). För dem är 
Årstaskogen nödvändig. Sannolikheten att man lyckas bättre 
med planeringen när man bygger nya områden i framtiden 
är minimal - hittills har man aldrig lärt sig av erfarenheten i 
denna fråga.

• Låt skogen vara. Behövs ingen utveckling. Det finns andra 
områden att bebygga. Bygg över spåret. Industriområdet 
Årsta partihallarna.  Den verksamheten kan flyttas till 
företagsmarknaden ex I Haninge  industriby. I Haninge där 
jag bott finns stora naturområden.  I stan och i Årsta finns inte 
många oaser längre. Tänk er För!!! Dessutom förtätas  Årsta 
och vi kvävs utan skogen. Att ta bilen till naturen är inte bra ur 
miljösynpunkt 

• Låt skogen vara tillgänglig  för alla! Bygg inte bort mer 
av Årstaskogen! Det gör endast skogen och vattnet mer 
otillgänglig för oss alla och tillgänglig för få! Bygg bort Årsta 
Partihallar istället där det endast är skräpigt och tveksam 
verksamhet pågår.

• Bevara så mycket det går av skogen då dessa ytor används 

mycket. Framförallt med tanke på att så mycket av årstafältet 
planeras bebyggas.

• Det skulle vara väldigt tråkigt om det mysiga promenadstråket 
i skogen vid vattnet försvann.  Det är en stor det av 
Stockholms charm att kunna gå vid vattnet i skogen mitt i 
stan. 

• Det skulle vara katastrof om det byggs i skogen. Kan tänka 
mig att lobyister från byggbranschen fått politiker att ta beslut 
att bygga dyra lägenheter i ett naturområde och förstöra 
naturen och en härlig upplevelse för tusentals Årsabor. Det 
finns andra områden som lämpar sig mer för bostäder än det 
här naturområdet. 

• Jag tycker det vore hemskt med så mycket bebyggelse i 
denna miljö. Redan idag byggs det och planerar att byggas så 
många bostäder i skogens närhet. Skogen behövs som lunga 
för oss stadsbor, nuvarande som kommande nya, att andas i. 
Få lugn och ro. Vattnet får gärna göras mera tillgängligt med 
flera badbryggor. Det blir en underbar plats för närboende i 
Liljeholmen, Hammarby Sjöstad (Fredriksdal, Mårtensdal), 
Årsta, Slakthusområdet att besöka. Genom de planerade 
nya bostadsbyggandet kommer långt fler än idag att besöka 
Årstaskogen för motion och naturupplevelser.  Skogen 
behövs! Det känns verkligen fel att bygga fler bostäder just 
här.

• Är helt motståndare till mer bebyggelse i Årstaskogen!
• Ingen byggnation. Låt oss få ha skogen ifred!
• Behåll skogen som den är. Alldeles för få grönområden så nära 

staden som det redan är.
• Bygger ni bostäder på dessa områden så har ni inte levt upp 

till ert löfte
• Låt oss i Årsta och inte minst de stackars människorna som 

bor i liljeholmskajens dystra skuggstad ha kvar denna vackra 
skog. Vi behöver den!! 

• Tycker att det  är bra med förtätning, mer stad av Årsta 
• Att ni tänker om och bygger på andra delar. Parthallarna, 

slakthusområdet, Västberga industriområde.. Närmare de 
större vägarna...Årsta kommer att förtätas på många ställen. 
Lös infrastrukturen. Alla kan inte åka tunnelbana och stå som 
en packad sill. Bussarna kommer inte fram på ett bra sätt i 
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hela Årsta. Trångt.Behåll skogen.. Behövs gröna lungor för 
att behålla psykisk hälsa. Behålla hela skogen. Gamla träd 
kommer inte tillbaka.. 73 an o Essingeleden är två proppar 
som sinkar folk. Köer till arbetet är oeffektivt.. Om en olycka 
händer på Essingeleden blir det följdverkningar kring hela 
området och tunnlarna.. cykel vett behövs för att våga cykla 
i stan.. Jag cyklar mycket men det är alltid förenat med livet 
som insats. Dåligt underhåll på gator redan nu och hur blir det 
sen när det blir mer tryck på trafiken.(För bilar kommer inte 
att försvinna, jag hoppas de blir mer elbilar för klimatet skull. 
Tänk helhet. Kringkommuner bygger också som påverkar 
miljö ochvägar..

• Känns som slöseri med porto att skicka ut denna typ av 
undersökning när det redan är bestämt att Årstaskogen ska 
bebyggas så vad spelar det för roll vad vi som bor i Årsta och 
nyttjar skogen dagligen tycker och tänker.

• Hade inte de styrande i staden också som vallöfte att 
Årstaskogen skulle bli naturreservat och inte bebyggas?”

• Alltid sorgligt att exploatera ett område när intentionen 
tidigare var att reservera den som ett naturreservat.

• Årsta är en välplanerad stadsdel med grönytor där gång- och 
cykelvägar går. Detta gör att de allra flesta barn har mycket 
trygga förskole- och skolvägar. De kan cykla till både förskola 
och skola, springa lite före sina föräldrar, tryggt gå eller cykla 
när de blir större. Med all den förtätning som nu sker  leder 
till att ett stort antal nya bilvägar skär av dessa trygga vägar. 
Det är verkligen inte bara bostäder som byggs. Ni skriver 
själva om vikten av dessa trygga skolvägar. En mycket bättre 
planering av Årsta som stadsdel krävs och de grönytor som 
är kvar efter Årstastråket och Årstafältet är nödvändiga att 
spara. Hela Årstaskogen behöver sparas och skyddas som 
naturreservat. Den redan nu utmärkta ”gröna kajen” med bra 
gång- och cykelvägar som inte bryts av bilvägar, lekytor, 
bänkar för vila, utegym, vattenkontakt m.m. gör att alla 
människor tryggt och säkert kan nå skogen.

• Låt den vara skog! Bygg på Årsta-fältet, ett stycke i 
jämförelse värdelös natur.

• Flytta partihallarna längre ut, ser ändå bara skräpigt och 
eländigt ut. ”

• Bygg gärna men inte åttavåningshus. Följ den bebyggelse som 
finns i Årsta - 3 våninshus

• Önskar ingen ny bebyggd miljö i Årstaskogen.
• Gör den till naturreservat så att den bevaras och skyddas från 

exploatering och bebyggelse.
• Hela min familj och många grannar och vänner i området 

tycker att Årstaskogen i sin helhet är väsentlig för Stockholm 
och används redan av så många som en stadsoas för 
naturupplevelser och lugn och ro. Bebyggelse skulle vara en 
katastrof och skulle medföra total förstöring av detta vackra 
område. Detta område borde absolut och i sin helhet bli 
naturskyddat och bebyggelse borde ske genom förtätning av 
andra områden, till exempel det kala och från ett naturskönt 
perspektiv intetsägande Årstafältet.

• Det behövs områden med riktig ”skogskänsla” i närheten av 
storstäder, Årstaskogen är en sådan. Jag skulle helst vilja att 
skogen lämnas orörd. Det kommer att byggas så mycket i 
Årsta och behovet av naturupplevelser kommer att öka. 

• Bibehålla naturen. Om det byggs är det viktigt att byggnation 
smälter in i miljön. Inte så höga hus! Låt oss som promenerar, 
joggar mm fortfarande se skogen o inte massa hus! 
Forskningen visar att vi mår bra av att gå i naturen och det är 
viktigt att vi behåller våra gröna oaser!!!

• jag tror planerade antal av bostäder är för högt - det behövs 
inte så många i Årsta. En naturreservat behövs, men kanske 
större än vad är nu planerad. Arstaskogen är viktig för alla 
som bor i närheten...

• Låt den vara ifred. Det är ganska uppenbart att planen är 
att bygga svindyra bostadsrätter. Knappast att göra något åt 
bostadsbristen för pensionärer, studenter och ensamstående 
med dåliga ekonomiska förutsättningar. 

• Årstaskogen behöver inte utvecklas
• Den nya bebyggda miljön skappas några hundra meter från 

Årstaskogen - på Årstafältet”
• Om vi tillför fler bostader på Årstafältet, Slakthusområdet, 

Skanstull och Årstastråket. Då kan vi också bevara 
grönområden för stockholmarna. 

• ”Snälla lyssna med skolor och förskolor hur de använder 
skogen i sina verksamheter.

• När jag häromkvällen var i skogen (brevid trollparken)  gick 
en skarp skugga där den nya föreslagna gränsen går. Kl.19. 
Solen var i parken på ””platån”” kvar ett bra tag till..

• Jag förklarade för mitt barn lite kring planen och försökte visa 
att ””det blir ju ändå skog här”” (pekade mor vattnet) och hon 
blev superarg. -men då är det ju ingen riiiiiiiiiiktig skog! Här 
ser jag ju vattnet! Då är det ju bara en liten remsa!... 

• hon fick mig att sätta fingret på den andra superviktiga 
kvalitén med dessa platser (djupet)..  förutom kvällssolen : ).

• Tack å hej!”
• Det behövs ingen utveckling . Låt den vara. Enda som behövs 

är  att plocka skräp  emellanåt. Men ändå förvånadsvärt  ren 
skog!

• Att man inte bygger där
• ”Jag var positiv till att bygga tills jag just nu fick ser er karta. 

Det är verkligen på fel ställe. För att skogen ska ge lugn krävs 
större orörda områden. Bättre bygga inåt Årsta och förtäta där 
än att göra Årstaskogen till ett smalt stråk.

• Sen är det lite roligt att ni aldrig skulle få för er att bygga på 
Gärdet eller i Nationalstadsparken norr om stan. Men söder 
går det bra att bebygga både Årstafältet och Årstaskogen. Jag 
förstår faktiskt inte skillnaden. Låt oss i söder får ha kvar våra 
grönområden också!

• Årstaskogen och Årstaviken var anledningen till att vi blev 
så förtjusta i just Årsta. Jag är av den meningen att det 
finns tillräckligt med plats att bygga på utanför skogen. En 
fullkomligt galen idé att bygga bort det finaste denna stadsdel 
har att erbjuds.

• Om det ska byggas bostäder utifrån Stockholms befolknings 
behov bör i så fall i första hand billiga hyresrätter byggas. 
Angående byggplanerna i sig är delar av dessa planerade 
på en relativt stor del av de mer lättillgängliga delarna av 
Årstaskogen, dvs de delar som används mest för rekreation 
och fritidsaktiviteter idag. Den planeringen ser för mig ut 
att gå stick i stäv med tanken med naturreservatet. Behov 
av ytterligare gator, caféer och dylikt är inte något jag 
personligen ser något behov av, annat än en förbättring av 
promenadvägarna i anslutning till Årstaskogen, för att öka 
tillgängligheten även för mindre rörliga invånare. 
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• ”LÅT DEN FÅ VARA SOM DEN ÄR!
• OM något MÅSTE göras..... Gör ett NATURRESERVAT!”
• Bygg absolut inte. Bevara skogen! 
• ”En övrig synpunkt som är den viktigaste synpunkten är att 

ni inte ska bygga i den unika Årstaskogen. Bygg i Västberga 
eller vid Årstapartihallar. Utred på allvar de alternativen. 
Bygg högre på Årstafältet. Ni kommer inte att bidra med 
något positivt om ni bygger i skogen. Det är en riktig skog 
med tallar som renar luften. Det är ett skämt att ni lanserar 
””naturreservat”” eftersom det bara handlar om  delar av 
de områden som är branter som inte går att nyttja (ni kan 
inte heller bygga på dem därför förlorat ni inte eller på ert 
””förslag””). 

• Är oerhört sorgsen och upprörd över er tilltänkta exploatering 
av skogen som ni till varje pris vill drivs igenom innan 
valet. Tänk om och tänk rätt. Varför ta ett av de viktigaste 
grönområdena? Ni bygger dessutom bara för de med hög 
inkomst. Vad kommer inte en lägenhet kosta med sjöutsikt? 
Hela idéen är helt absurd. Låt skogen vara. Tror inte ni förstår 
hur många som nyttjar skogen varje dag och året runt. 

• Årsta har bidragit med många nya bostäder Årstastråket, 
Årstafältet och Årstaberg. Någon gång kanske man kan inse 
att alla inte kan bo i stan eller i närförort. 

• Vill också passa på att förmedla att er enkät är oerhört vinklad 
och ställer vinkade frågor. 

• Låt skogen förbli skog och gör det enda rätta - ett 
naturreservat som omfattar hela skogen. ”

• Den nya bebyggelsen ska välkomna besök i naturreservatet. 
Undvik att planspränga och bygg i samklang med topografi 
och integrera med natur och befintlig bebyggelse. De som idag 
har utsikt från sina bostäder ska erbjudas rättvis kompensation 
ifall den byggs för av nya hus framför.

• Ingen exploatering eller byggnader bör uppföras i de delar 
som betraktas som naturskogsartad och utgör livsrum åt 
signalarter och rödlistade arter.

• Lycka till!
• Gör naturreservat av hela området, ta vara på kulturhistorien, 

naturvärden och undvik vara klåfingrig. Området bidrar 
till Stockholms skönhet. En än mer befolkad stad, där 

befolkningen behöver skogen , i framtiden än mer.
• ”I grunden vill jag ju ha Årstaskogen som den är  nu (minus 

cykeldårarna).  Jag bor alldeles  intill skogen och jag flyttade 
hit för 6 år sedan pga skogen som är en sån enorm tillgång. 
Jag har hund och pratar ofta med andra hundägare och vet att 
flera av dem kommer från Södermalm. De flesta som besöker 
Årstaskogen gör det nere vid vattnet. Vi  som bor

• rhär rör oss mest i övre kanten, på de platta delarna. Mellan 
övre delen och stranden är det väldigt otillgänligt. Jag 
är en flitig promenerare och har de senaste 15 åren rört 
mig runt hela staden på mina promenader. Det finns inte 
många promenadstråk där de är så trångt som  på den smala 
strandvägen runt Årstaviken. 

• Jag blir ledsen att Skogen nu kapas i kanterna och på de mest 
lättillgängliga platserna, men kan också ha en förhoppning 
om att det kan bli fint på något vis. Dock tycker jag att det 
är  förmycket som ska byggas. Och mitt absoluta favoritställe 
(som jag markerat) ser ut att bli förstört. Det jag ser fram emot 
är att skogen görs mer lättillgänglig och lite mer parkliknande 
på vissa ställen. Minst ett par trappor skulle behövas för att 
knyta ihop övre och nedre delen.  Om  strandpromenaden 
kunde göras mer tillgänglig för oss sim vill flanera och njuta 
av naturen vore det en jättebonus som skulle väga upp mycket 
av det som tas ifrån övre skogen.Strandpromenaden upplever 
jag som otillgänglig pga mängden cyklister som använder den 
som transportsträcka och cyklar riktigt fort i kurvorna. Hitta 
en lösning på detta problem!! Flanörer och cyklister måste 
separeras. ”

• Ta inte bort Trollparken. Den och dess omnejd borde k-märkas 
med tanke på den institution bland Årstabor den när. Gör inte 
Årstaskogen ännu smalare. Den behövs för att kunna strosa i 
utan att tvingas ner till spåret längs vattnet. Barn, vuxna, ädle, 
rådjur, rävar, harar, etc. älskar att vistas i skogens alla hörn.

• Låt skogen vara istället! Bostäder kan ordnas genom att riva 
slitna områden och bygga högre istället. Efterfrågan på skog 
och natur kommer att öka och göra områdena mer attraktiva. 

• Bevara skogen 
• Träden och naturen behövs även i stadsmiljö. Att hugga ner så 

mycket gammal natur är ofattbart. 

• Årstaskogen behöver vårdas för att  värna om de befintliga 
natur- och kulturvärden som finns där. Marken är mycket 
välanvänd idag och ytterligare exploatering bidrar till att 
naturens värden för upplevelse och djur/fågelliv försvinner. 
Mindre skogsmark och mer människor på samma yta leder 
till slitage av den fina skogen, naturen och upplevelserna som 
finns kvar!

• En av de områdena som utmarkeras som byggzon i den 
senaste planen ligger precis utanför mitt köksfönster. Jag är 
dock positiv till planen så länge det blir ett naturreservat av 
Årstaskogen överhuvudtaget. Risken är annars att allt tjafs gör 
att naturen förblir oskyddad.

• Tycker att de platser som markerats som möjliga för bostäder 
är väl valda. Jag har bott i området i 7 år och rört mig mycket 
i just de områdena. Som jag ser det är de markerade platserna 
valda för att störa naturvärdena i området så lite som möjligt.

• Bygg inte på den
• Det kommer enbart tillföra dåliga saker, inga fler bostäder i 

Årstaskogen tack.
• Stoppa bebyggelsen
• ”Nybyggnation ska anpassas till befintliga byggnader!
• Tex om man planerar att bygga bakom Värmdögymnasium 

och utsiktsberget bredvid Johanneshovsbron/Gullmarsvägen 
42 ska det vara anpassat till 3-4 våningarshus. ”

• Det behövs grönområden i stan för befolkningens mentala och 
fysiska hälsa. Bygg inte bort möjligheten till naturupplevelser!

• Bygg bostäder i Årsta för det behövs men lämna Årstaskogen 
ifred som den rekreations skog den nu är för så många 
människor.  Jag har inga tankar som att tex bygg men inte 
på min gata där jag bor som många kanske har.  Släng upp 
10 våningshus utanför mitt hus inga problem men skogen 
ger ni inte på och det borde intiligenta personer förstå. Ni 
är folkvalda av oss och går ert förslag igenom kommer jag 
ALDRIG rösta på er igen!

• Om det ska byggas önskar jag att det byggs så att de vägarna 
och stigarna som används mest fortfarande har tät skog 
omkring sig. Så att vi årstabor fortfarande kan använda skogen 
för att andas ut och njuta av naturen.

• Maximera områdets potential som yta för bevarande av den 
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natur som finns, som rekreationsyta, grön lunga. Det är nog 
med exploateringen av Stockholms sammanhängande gröna 
ytor.  Det finns andra sätt att skapa utrymme för bostäder.

• Synd att alla naturplatser försvinner söder om stockholm. Vi 
kommer att få ångra det i framtiden.

• ”Årstaskogen bör skötas som naturreservat med fokus på de 
ekologiska värdena. De få ekologiska lungorna som finns kvar 
i innerstan har mer långsiktiga värden än 1000 bostäder som 
med lätthet kan byggas på andra ställen i närområdet. (tex. 
Partihallarna, Slakthusområdet, Årstafältet). 

• För övrigt vill jag också lyfta upp den problematiska 
kollektivtrafiksituationen i norra Årsta som mest beror på 
busslinjerna 160 och 164. Alla turer under rusningstrafik är 
överfulla, och det finns inget utrymme för mer belastning. I 
princip hela det område som planeras för bebyggelse kommer 
att vara beroende av dessa busslinjer”

• ”HELA Årstaskogen ska vara ett skyddat område för alla oss 
som bor i närområdet. Redan nu har trycket på skogen ökat 
markant med Liljehomskajens alla nya invånare och fler blir 
det nu när man förtätar och bygger längs hela ””Arlabacken”” 
och gamla Huddingevägen.  

• Vi måste skapa en hållbar miljö för människor att bo i. man 
kan inte bara säga ””Men vi behöver bostäder””. Gör inte 
samma misstag som på 60-talet med dess miljonprogram!

• Fö finns hela Gärdet att bygga bostäder på. ”
• Bygg inte i Årstaskogen och omvandla den inte till något 

annat än den är! Låt det vilda bevaras för barnens skull främst 
av allt men också för oss vuxna som älskar den.  

• Bygg högst 3-våningshus.
• Ja låt den vara ifred! Bygg på Gärdet, Årsta partihallar 

eller någon annanstans. Hela Årstafältet ska bebyggas, 
slakthusområdet, utmed Linde, vid Årstaberg. Så låt bli vår 
fantastiska natur och skog!!!

• Tycker inte att man ska bygga i Årstaskogen så jag har inga 
önskemål om ovan.

• Att bygga dessa bostäder vore en av de största missarna 
man kan göra i Årsta. Det byggs redan otroligt omfattande i 
området och det finns oerhört mycket andra platser som enkelt 
kan bebyggas utan att förstöra för så många människor. Det 

tillför absolut ingenting att bygga bostäder i de markerade 
områdena i ett större perspektiv. Ja det råder brist på bostäder, 
men det råder ännu mer brist på naturupplevelser i Årsta för 
de människor som bor där idag och som inom kort flyttar in. 
De områden som är markerade är givetvis även de som jag vet 
många utnyttjar. Och bostäder kommer innebära nya vägar, 
parkering etc etc vilket kommer totalt förstöra dagens skog. 
Så jag hoppas man fattar ett förnuftigt och inte förhastat beslut 
kring detta!

• ”Det ska inte byggas nya, sjönära, tjusiga bostäder åt 
förmögna människor. Det är inte rätt sätt att lösa Stockholms 
bostadskris. Majoriteten av arbetsplatser finns ju norr om 
Stockholm. Då bör ju bostäderna byggas åt det hållet.

• Enligt statistik byggs det nästan inga hyresrätter till 
bostadsbehövande i nuläget.

• TIPS: Titta på partihallarna och se vad som kan göras i det 
området. Där finns vägar och dit är tunnel/tvärbanan på väg.

• För att människor ska må bra behövs det rejäla lungor i 
naturen. Det räcker inte med små trädgårdar.

• Låt Årstaskogen leva vidare i befintligt skick!!!!”
• Inga flera hus alla människor som redan bor i Årsta behöver få 

andas renare luft någon stans.
• Viktigt att inte fina relativt lättpromenerade vägar (skogsnatur) 

försvinner. Dessa finna på dels längs höjden, dels mellan 
höjden och strande. Höjdskillnaden ner mot vattnet och 
gångvägen där är omfattande vilket försvårar för äldre 
personer och personer med någon form av handicap, ex. atros.

• Årstaskogen är idag trots sitt centrala läge en nästan helt 
outnyttjad plats, annat än dagtid när det är fint väder då en 
och annan motionär hittar hit.  För att locka hit fler människor 
behövs det allt från idrottsaktiviteter till café, och dessutom 
GC-vägar mellan stranden och bebyggelsen, så att området 
blir mer lättillgängligt. Själva strandvägen skulle även 
kunna rustas upp till en GC-väg med bra beläggning, så att 
cykelpendlare kan åka genom skogen. 

• Se till att befintlig skog finns kvar. Hela Liljeholmen är 
snart bebyggd.  Årstaskogen är den lunga som behövs. De 
nybyggda bostäderna vid Årstadal har inga grönområden, 
knappt något grönt alls. Därför är det ännu viktigare att 

skogen lämnas orörd 
• Jag motsätter mig starkt att man bygger på liknande sätt som 

vid Liljholmskajen/Årstadal. Där har man totalt byggt bort allt 
liv. Jag önskar mer grönområden, även mellan husen. Och att 
husen inte byggs högre än den gamla bebyggelsen i Årsta. 

• ”Bygg inge mer i Årsta det är redan förtättat.
• Använd Årstafältet det är dags nu.”
• Låt skogen vara bygg i Västberga industriområde istället
• ”Jag vill i största möjliga mån bevara Årstaskogen som vad 

den är i dag: en orörd skog. Hela denna enkät verkar utformad 
för att söka efter önskemål som kan användas för att motivera 
så stora ingrepp i skogen som möjligt utan att ge de som 
besvarar enkäten möjlighet att framhålla värdet av att behålla 
skogen i annat än fritextsvar.

• Årstaskogen är idag storleksmässigt på gränsen av vad som 
faktiskt kan upplevas som en riktig skog (dessutom obrukad 
under mycket lång tid). Ett unikt värde som jag vill bevara i 
största möjliga utsträckning! Den erbjuder idag en ovärdelig 
möjlighet till rekreation som inkluderar ett flertal av de 
alternativ som enkäten framhåller som något en bebyggelse 
skulle kunna tillföra men som i mina ögon istället till stora 
delar helt spolieras.”

• Tycker det är rent utsagt helt värdelöst att det ska byggas 
bostäder på denna vecka plats. Det finns så många andra 
tänkbara platser att bygga bostäder på. Jag antar att detta 
handlar om en unik plats vid vattnet investering med bostäder.. 
Suck! RiP Årsta skog!

• Bygg på redan hårdgjorda ytor och ta ingen skog i anspråk. 
Måste det byggas så bygg på ett sätt så att trafiken från 
framtida bilar och bussar inte medför trafikbuller i skogen.

• ”Naturvårdsverket säger så här:
• Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion 

ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras 
samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas

• Detta bör även gälla Årstaskogen”
• Bygg inte. Bevara denna ljuvliga lilla del av staden som den 

är. 
• Bevara skogsområden, promenadvägar och båtklubbar.
• ”Min önskan är att man gör hela området till naturreservat och 
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att man  inte utnyttjar området till bebyggelse, utan placerar 
800 -  1000 lägenheter på redan bebyggda platser i området 
utan att förstöra den sammanhängande yta som Årstaskogen 
innebär med både plan mark och mer otillgängliga ytor. Själva 
byggnationsplanen ser ut att ta bort nästan alla plana ytor.

• Förslag: Tex högre hus på/mot Årstafälten öka förtätningen 
av Östbergahöjden mot Årstafältet, då man redan beslutat 
om byggnation i dessa områden. Årsta har redan i dagsläget 
bidragit med fler lägenheter en något annat likvärdigt område i 
Stockholm men om man ändå måste bygga i detta område ser 
jag hellre att man bebygger enligt mitt förslag ovan. 

• ”Det är redan mycket folk som försöker få ta del av den lilla 
natur vi har. Vissa tider på dygnet är det ””rusningstrafik”” 
i skogen. Det är redan en liten natur i förhållande till antal 
människor som bor i Årsta. Och fler hus är redan planerade på 
Årstafältet och det byggs trångt på Årstastråket - var ska alla 
människor få ta del av natur / ta vägen för att få luft, om varje 
gräsplätt bebyggs? 

• Eftersom bussar så sällan går till naturområden, så är det 
inget man kan göra spontant - vilket vi kan när vi har nära 
dit! Annars måste jag skaffa bil för att snabbt och lätt kunna 
komma iväg till en skog när familjen vill ge sig ut.”

• Jag vill helst INTE att ni bygger alls utan låter skogen vara. 
Tänk som det är byggt i söderort på 40-50 talet, i samklang 
med naturen och inte hyvla berg och annat så det blir platt och 
tråkigt som alla andra nybyggda områden. 

• Att man tänker på att majoriteten som bor i området är 
barnfamiljer och gör planeringen efter det.

• Det ser ut att bli för höga hus. Jag ser att 800-1000 bostäder 
är oförenligt med löftet om  en ”arkitektur som samverkar 
med det kuperade landskapet”. Skall så mycket klämmas in 
på de planerade ytorna så ges vi en siluett av höghus ifrån 
norra sidan av vattnet, och de boende en ridå. Husen blir inte 
ens anpassade till den dominerande höjden på de hus som nu 
gränsar till skogen. Antingen måste man minska på antalet 
bostäder, bygga höghus eller öka ytorna på bekostnad av skog. 
Minska antalet bostäder är det bästa alternativet, bygga på 
höjden det sämsta.

• Vill inte alls ha nybyggnation i Årstaskogen. Årstaskogen är 

helt nödvändig för rekreation, naturupplevelser och fridfullhet. 
Mycket avstressande plats, vilket verkligen behöver. 

• Bevara den unika stadsnära skogens någotsånär plana 
områden som rekreation för befolkningen. Hellre mer bostäder 
vid Årstafältet/partihallarna som är ett lämpligare område att 
utveckla. 

• Snälla förstör inte vår skog! 
• Har tidigare tipsat t ex om Gärdet som är stort och platt - men 

politikerna ( som antagligen själv bor på Östermalm ) vill väl 
ha det som ett s k fredat område....! Låt oss ha Årstaskogen 
som ett NATURRESERVAT! Inga nybyggen!

• ”Det måste ju finnas annan mark att bygga på, tänker jag. 
Det är en ynnest att ha ett naturområde mitt i stan - detta är 
en plats jag som årstabo är mycket stolt över och gärna visar 
vänner och besökare och som faktiskt var mitt största motiv 
för att flytta till Årsta! 

• Då sjöläget (vilket ju ses som attraktivt i bostadssammanhang) 
vetter mot norr och marken sluttar kan det dessutom bli svårt 
att uppfylla dagsljuskvoten i en hel del av bostäderna. Det 
känns kanske inte optimalt

• Jag kan inte tänka mig att detta är stockholm stads enda 
alternativ till förtätning. Varför inte förtäta på andra platser 
istället, och låta oss ha vår fantastiska rekreationsyta kvar? 
Måste allt handla om pengar och kommers? ”

• Låt så mycket av skogen vara kvar, vi är stolta över den lilla 
grönska som årsta fortfarande har lyckats behålla

• Om det är en Naturpark/nationalpark, borde den inte utvecklas 
alls. Behåll grusstigar och förstör inte strandstigen med 
cement/cementplattor (se Årstadal).  Det skulle vara möjligt 
bygga höghus på Tantosidan istället typ Tantogatan.

• Det är av yttersta vikt att inte strandpromenaden tas i 
anspråk. Detta måste vara en plats för alla. Man bör även 
se upp med försök att kringå strandskydd så som skett med 
”privata” bryggor i Gröndal. Förmodligen olagliga men när 
bostadsrättsföreningarna satt sin skylt där så upphör liksom 
lagar att gälla och enskilda ägnar sedan sitt liv åt att försöka 
tolka annorlunda. Detta är en realitet och man bör därför vara 
extremt tydlig redan från början. Stranden/strandpromenaden 
är stadens/allas -aldrig något annat. Mycket grönska måste 

bli kvar. Detta är ett viktigt rekreationsområde och närheten 
till vattnet är en av anledningarna till att jag flyttade till 
Sköntorpsplan. Håll undan biltrafiken! Låt Hammarby sjöstad 
vara en läxa i hur det inte får bli. Bilarna och infran som 
kommer med dessa gör att det inte är en trevlig plats helt 
enkelt. Bygg med absolut minsta biltillgänglighet. Med tanke 
på att det är ett naturområde idag: försök att slippa ha på ert 
samvete att ni gjort misstaget att dra in bilar härs och tvärs på 
gammalt förlegat bilnormativt planeringssätt.

• inga bostäder!
• Det finns hur mycket yta som helst i Årsta som man kan bygga 

på.  Ett jättestort gräsfält tex! Snälla lämna skogen, det är en 
av de saker som gör Årsta till den härliga plats det är. Utan 
närheten till skog kan man lika gärna flytta ut på landet.

• Lämna Årstaskogen intakt!
• Låt Årstaskogen vara!! Förstör inte djur- och naturliv och 

lämna skogen fredad från ytterligare bebyggelse.
• Bevara den fantastiska skogen som medborgarna värderar 

(boende, dagisverksamhet mm). Bevara det rika natur och 
djurlivet i skogen som är den faktorn som gör området 
attraktivt !

• Tycker att ni kan lämna årstaskogen precis som den är. Det 
behövs ingen exploatering utan skogen är underbar i det som 
den är i. 

• Förtätningen av Årsta pågår redan förfullt. Vilket kommer 
göra att det ändå blir mer o mer folk i Årstaskogen. Redan nu 
får man akta sig för alla cyklister o joggare. Att prata om att 
det ska bli mer tillgängligt för alla Stockholmare och att det är 
få som använder skogen är en skev bild.  Stockholm behöver 
absolut bostäder, men inte sådana som nu byggs o planeras. 
Och inte på bekostnad av de få grönområden som finns kvar. 
Det är många som flyttat hit pga naturen och nu minskar det 
stadigt o radikalt i Årsta. 

• ”Årstaskogen är idag en väldigt fin och kuperad miljö med 
skog. Den är dock väldigt smal i sin nord-sydliga utbredning. 
Därför är risken att naturupplevelsen förstörs om områden 
som ytterligare smalnar av skogen bebyggs. 

• Som Årstabo ser jag hellre att Årstafältet bebyggs då det redan 
är inringat av vägar och bebyggelse som är synligt. 
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• ”vi som älskar skogen tycker att det är ganska bra som det är
• ”När det ska byggas så mycket på Årstafältet, vilket jag tycker 

är bra, är det ännu flera människor som behöver Årstaskogen 
för rekreation.

• Jag tycker det är väldigt synd att nagga Årstaskogen i kanten 
med ytterligare bostäder.

• Gå i stället vidare med förslaget att göra hela skogen till 
naturreservat.”

• HELA skogen måste bli ett naturreservat. Som boende i Årsta 
vet jag att området inte har någon övrig natur för motion och 
friluftsliv. Årstafältet är ett skämt, det kan ni få och bebygga 
hur mycket ni vill, men SKOGEN kan ni inte också ta bort för 
då blir det inget naturområde kvar för Årstaborna. Ska jag ta 
bilen till Midsommarkransen varje gång jag vill ta en löptur? 
Hur långt ska jag behöva transportera mej för att plocka lite 
blåbär eller blommor? Varje bostadsområde måste ha natur 
i angränsning för de boendes hälsa och mentala välmående. 
Årstaskogen är ingen bjässe till skog, också bebyggelse i 
liten skala skulle påverka ytan som faktiskt används i negativ 
riktning. 

• Tycker att Årsta redan har byggts sönder och samman och att 
det kan vara nog nu. Att bebygga alla gröna plättar och helt 
strunta i att man också behöver plats att röra sig och andas 
visar på en total oförståelse för det som kallas livskvalitet. 

• Vill inte ha mer bebyggelse i skogen. Hela iden med 
naturreservat hotas, Alla fina platser hotas av byggnation, Bara 
otillgängliga branter, vissa perker och strandpromenader blir 
kvar,

• Låt den vara som den är nu, orörd. Människor har 
ingen användning av en plats som stupar rakt ned mot 
promenadvägarna vid vattnet!

• Hugg inte ned skogen! Det måste finnas annan mark där det 
inte finns skog! Sveriges skogar försvinner så fort. 

• Låt årstaskogen vara som den är
• Låt skogen vara ochförstör inte en av Stockholms finaste 

platser.
• Ta vara på grönskan i Stockholm - låt den bestå!
• Jag tycker det är lite naivt att tro att en ”skog” som är så 

liten ska kunna få fortsätta vara skog om man har kafeer, 

restauranger, 1000 bostäder , spännande arkitektur osv. 
Årstaskogen är unik som den är. Jag är definitivt ingen som 
motsätter sig bostäder, jag har varit utan bostad på riktigt  
och förstår stadens motiv. Men var ärliga för tusan, med 
hela Liljeholmskajen med allt nytt där och ytterligare 1000 
bostäder så blir det inget kvar, för ni menar väl att man ska 
kunna vara där? Redan nu är det livsfarligt att vistas på stigen 
mot vattnet vissa tider för cyklar och annat. Men jag gillar det 
ändå.  Var ärliga! Locka inte med ”naturreservat” när det är ett 
Humlegården ni menar. 

• ”Inga bostäder/byggnader i Årstaskogen.
• Bygg i stället på andra ställen:
• Överdäcka Huddingevägen över Årstafältet. Det skulle göra 

fältet mer sammanhållet med de 2 sidorna om Huddingevägen, 
och man skulle slippa bullret därifrån

• Bygg där Partihallarna är idag: när de kom till var området en 
förort. Nu är det tättbebyggt runt om . Partihallarna drar till sig 
mycket tung trafik och kräver stora markområden. Dessutom 
är det ett område man inte gärna sätter sin fot i efter kontorstid 
då det verkar pågå både det ena och det andra där. Mycket 
nedsmutsning där också.

• Så lämna skogen ifred, det är den enda lunga vi har i trakten 
där man kan sitta under ett träd.”

• Det är mycket dumt och kortsiktigt att ta ner befintlig gammal 
skog för att bygga nya bostäder, även om det är bostadsbrist.  
En skog kan inte återskapas. Behovet av en naturlig skog 
kommer att öka ju fler människor vi blir i närområdet. Och det 
byggs ju redan en massa i Årsta. Använd  redan urbaniserade 
områden för ny bebyggelse. Det finns många med bra lägen, t 
ex det stora området runt Färgfabriken i Liljeholmen. 

• Bygg i mysig småstadsstil som ger något åt alla. Inte endast 
bostäder och framförallt inte punkthus.

• Bli  ett naturreservat utan bostäder 
• Jag är emot att bygga på dessa områden, det finns så lite 

tillgänglig natur i Stockholm. Bygg på andra platser och låt 
Årstaskogen (som inte är så stor) vara som den är. 

• Låt skogen förbli skog. Den behövs i så många avseenden. 
Det finns andra alternativ på  mark där det kan byggas utan 
förstöra denna oas för framtida generationer.

• Jag tycker det är bra att det byggs i Årstaskogen men bara inte 
hela skogen försvinner!

• Önskar rent generellt inte mer bebyggelse i Årstaskogen, den 
lilla skog som finns bör skyddas. Anser att det finns andra 
platser som bör bebyggas/förtäta med bostäder långt innan det 
inkräktas på Årstaskogen.

• Bygg på höjden i områden som inte är naturområden.
• ”Anledningen att ni vill bygga just i det området är pga 

utsikten och närheten till vattnet. Och ni vill tjäna pengar
• Det finns andra områden i Årsta som skulle vara bättre 

lämpade för bostäder! Så som gamla Årstalänken, den 
asfalterade delen borde kunna rymma 400-500 lägenheter. 
Årsta partihallar som lätt skulle bli nya Årstastaden och 
rymma mer än 1000 lägenheter! 

• Varför ta av den enda lilla naturliga skog som finns precis 
utanför tullarna ”

• Årstaskogen bör bevaras i sin helhet. Inga nya byggnader.
• ”Att ni inte rör skogen och naturen.
• Bostäder kan man bygga neråt Farsta och hela Södertörn”
• Årstaskogen nuvarande blandning av skog med mindre 

stigar och bredare grusvägar är perfekt för att skapa en viss 
naturkänsla med lugn och ro. Bebyggelse eller nya anlagda 
parker skulle minska den känslan. Spara Årstaskogens 
nuvarande utseende och utbredning.  

• Låt skogen vara! är en väldigt uppskattad skog och används 
överallt hela tiden av alla typer av människor. folk som vill 
ta sig till jobbet, folk som vill koppla av, dagis och skolor 
som leker i skogen och utforskar, folk som idrottar, folks om 
promenerar med sina hundar vilket ger mycket gemenskap 
när man möter en annan djurägare och pratar och hundarna 
får busa lite i skogen, skogen används för spårning och agility 
med hund.

• Bygg INTE!!!
• Tycker INTE det ska byggas bostäder på detta fina område. 

Skogen behövs i stadsmiljön!
• Bygg inga bostäder i Årstaskogen. Det är ett litet område med 

väldigt fin natur och det vore skam att förstöra denna fina plats 
med bostäder.

• Jag hoppas verkligen att fler sätter värde på just  skogen så att 
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även fågel-och djurlivet får finnas kvar. 
• Det är fint, gör det lugnt och fint
• Jag är starkt emot att bebygga årstaskogen. Har man väl börjat 

att exploatera finns det ingen återvändo. Årsta behöver en grön 
lunga, särskilt nu som Årstafältet ska bebyggas. 

• Det är Årstabornas oas. Folk motionerar där och tar det lugnt 
i naturen. Det vore extremt trist om området blev utrymme för 
kommersiella ändamål. 

• Bygg inte! 
• De som kommer få dessa bostäder är ändå inte de som lider 

av bostadsbristen. Lösningen på bostadsbristen kan inte vara 
att bebygga varje grönområde i de lite centralare delarna av 
staden bara för att byggbolagen och staden får bäst betalt där, 
det är bedrövlig förvaltning och extremt kortsiktigt.”

• En ny bebyggelse kan inte tillföra något. Bara förstöra det som 
redan finns. 

• För mig känns det viktigt att värna om hela Årstaskogen och 
att det inte byggs bostäder.

• Då det är mkt sluttande mark, som är otillgänglig skulle 
det vara förödande att minska området där man kan ströva 
och umgås och få rekreation och andas syre från alla träd. 
Om bostäder byggs här så ökar antalet människor i området 
samtidigt som det blir mindre tillgänglig mark kvar att vistas, 
promenera och umgås.

• Jag anser att man i stället kan bygga några fler hus med många 
våningar på Årstafältet där det ändå finns mkt platt tillgänglig 
mark kvar ändå.

• Jag är mycket kritisk till att ni ens kan överväga att bygga 
i vår vackra Årataskog. Dessutom har ni mage att vilja ta i 
anspråk våra mest lätt tillgängliga delar dvs den plana mark vi 
har i vårt närområde. Ta INTE VÅR TROLLSKOG, BERGET 
BREDVID ELLER STIGEN NEDANFÖR TROLLSKOGEN, 
de platserna nyttjar vi så ofta och betyder oerhört mycket för 
vår familj. 

• VARFÖR BYGGER NI INTE VID ÅRSTA PARTIHALLAR 
/ INDUSTRIOMRÅDE istället? Eller varför inte bygga över 
parkeringar?? 

• TA INTE VÅR ÅRSTASKOG! 
• Istället för att exploatera och förstöra den fina skog som finns 

bör man bygga på höjden i stället för bredden.  Områden 
som Slakthusområdet, Årstafältet, Årstafältet är som gjorda 
för att bygga riktigt höga hus.  Globen och Slakthusområdet 
är så fula arkitektoniskt sätt så det skulle inte alls skada om 
man bygger riktigt höga byggnader där. Det känns konstigt 
att dumdristigt att man överväger att skövla skog istället för 
att bygga på höjden i områden där det inte alls skulle störa.  
Byggnaderna längst Årstastråket och på Årstafältet kunde 
också vara högre. Årstafältet är bara ett fält och där kan man 
istället bygga riktigt höga byggnader. Där finns enligt min 
mening inga värden att bevara. 

• Låt det vara som det är. Det finns få ställen som är så nära stan 
samtidigt så har man möjlighet att komma ifrån Stockholms 
stressade liv. Snälla rör inte skogen 

• Vill att fen skall vara som den är idag pga de värden den tillför 
hela Stockholm men framförallt oss boende i Årsta.

• ”Området runt Årstaskogen har bebyggts rejält de senaste 
åren. Både Liljeholmskajen och i Årsta. Trycket på att vara 
i skogen har ökat rejält. Det är bra på ett sätt, men samtidigt 
försvinner en del av lugnet som är en del av upplevelsen. 
I spåret är det ofta fullt med både de som går, springer och 
cyklar. Papperskorgar är överfyllda. Det slitet på naturen.

• Att bygga bort skogen förvärrar detta.”
• Tycker inte att området ska bebyggas över huvud taget.
• Låt det bli en naturreservat! För all framtid, då skulle alla bli 

gladare.  Eftersom det ger lugn och ro man kan koppla av och 
bara njuta av den friska luften i naturen.

• Hoppas ni inte kommer bygga många bostäder då jag känner 
att det redan med Liljeholmkajens utveckling blivit allt för 
många i skogarna och snart är det inte den återhämtningsplats 
som det har varit.. Vi stockholmare måste ha rekreationsplatser 
väl värda namnet. 

• Om det ska byggas så måste det göras varsamt, både sett till 
arkitektur och med hänsyn till natur och djurliv. De finaste 
delarna av skogen ser ut att gå åt till byggen vilket är tragiskt. 
Närheten till skogen var ett viktigt skäl till att jag valde att 
flytta till Årsta. Byggena riskerar att lämna kvar mestadels 
brant skog och gångvägar vid vattnet. Å andra sidan skulle 
jag gärna se mer liv och rörelse i närheten av mina kvarter vid 

slutet av sköntorpsvägen, med bättre kommunikationer och 
restauranger/café/mataffär.

• Jag tycker inte att Årstaskogen ska bebyggas mera. Lämna 
den till rekreation!

• Kartan där ni tänker utreda bostadsalternativ är mycket svår 
att förstå. Varför tar man bort skog, som inte går att ersätta. 
Om tallarna försvinner, tar ofta granarna över. Mycket av 
det som är Årstaskogens charm försvinner. Nya bostäder och 
vägar betyder mer biltrafik och asfalterade vägar, mycket av 
idén med naturreservat försvinner för all framtid. De estetiska 
värdena försvinner och barnen förlorar en fantasieggande 
miljö. Luften försämras om tallskogen får ge plats för 
bebyggelse. Var är då de gröna lungorna?  Årstafältet kommer 
ju försvinna för stor del som en luftig miljö. Vad ska man 
då erbjuda barnen bra och naturliga miljöer att vistas i. 
Konstgjorda lekparker är inte speciellt estetiska och vackra. 
Tillgängligheten i skogen är god utan asfalterade vägar.

• Uppfyllt vallöftet och gör HELA Årstaskogen till naturreservat 
• Jag är starkt emot den planerade bebyggelsen. Bevara skogen! 

Här finns redan naturupplevelser, möjlighet till idrott och 
motion, roliga platser för barn, lugn och ro, bra platser att 
träffa vänner och bekanta (promenader, joggrundor, picknick), 
lättillgängliga platser, platser med utsikt, sol och bad och 
trygghet. Skogen är en oerhört viktig fristad för oss stadsbor. 
Skogen är en av Årstas stora, unika attraktioner. Och den 
blir inte mindre viktig av att vi snart förlorar Årstafältet. Hur 
kommer det sig att Årstas naturområden mer eller mindre 
skövlas samtidigt som andra verkar vara mer eller mindre 
fredade? Finns det liknande planer för Gärdet som för 
Årstafältet? Eller liknande planer för skogen på Djurgården 
som för Årstaskogen? Skulle inte tro det. Och ändå var det 
bara några år sedan som staden satsade stort på Årstafältet 
som skulle bli den gröna lungan och rekreationsområde för det 
omfattande bostadsbyggande som planerades runtom. Det är 
beklämmande.

• Ja det blir det samma. Om en tar bort människors naturliga 
behov, för att se växter och djur och för avkoppling, detta kan 
inte parkar ersätta, så tar en även bort människors livskvalité. 
Och en känsla av menighet med livet.
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• ”Bygg inte i Årstaskogen utan bygg på Årsta fältet.
•  Det borde varit påbörjat för länge sen när tunneln blev klar.
• Det stora fältet är inte en lunga på samma sätt som Årsta 

skogen den behövs för
• rekreation och naturupplevelser för så många människor.Är de 

tankar man hade på 40 talet när Årsta byggdes
• helt utraderade? Bygg inte i Årsta skogen!”
• Önskar att den får vara så orörd som möjligt, bara ta tillvara 

det fina och bra med området, som närheten till vatten, att 
den är så uppväxt och lummig (synd att ta bort en massa 
träd, människor mår bra av träd). Förstår behovet av bostäder 
också; dessa bör i så fall byggas nära redan andra bostäder, ej 
på bekostnad av träd och vattennära rekreation för oss som bor 
i närområdet. Vi vill fortsatt kunna gå/springa/leka bland träd, 
buskar och nära vatten. 

• Låt det som skogen.
• Låt den lilla naturen som är kvar vara orörd 
• Inga hus
• Bygg!
• Lämna våran lilla skog utan bebyggelse och låt oss njuta av 

den lilla naturliga vildvuxna natur vi har. 
• Ingen massproduktion av bostäder. Bostäder behövs med detta 

kan göras på ett snyggt och välplanerat sätt. Anpassa den nya 
bebyggelsen så att det passar in med befintlig bebyggelse i 
området. 

• Min utgångspunkt är att Årstaskogen inte behöver utvecklas. 
Det finns en fantastisk skog som skall bevaras.   Det ni 
som planerar glömmer är att går det att få tillgång till ”fria 
blåsippor” är det något alldeles unikt. Att höra fågelsång och 
se fåglar är också helt fantastiskt och det är det som finns i 
Årstaskogen.

• ”Låt den vara, de lungor som finns i stockholms södra delar 
skall vara kvar.

• Använd Hagaparken eller Djurgården ”
• Årsta behöver inte utvecklas på det sätt som ni önskar
• ”RÖR DEN INTE (förutom att bygga vattenkranarna dårå).
• BYGG NYA ””VÄLLINGBY-PROJEKT”” ISTÄLLET OCH 

LÖS BOSTADSKRISEN PÅ RIKTIGT! Man har redan byggt 
galet mycket i Årsta och jag har hört från ert håll att årstas 

befolkning kommer fördubblas under snar framtid. Att i det 
sammanhanget samtidigt avverka skogen verkar ju helt j.... 
idiotiskt för att uttrycka det milt. Årstaskogen är skönheten 
med Årsta, det är därför folk vill flytta hit. Det är skogen som 
gör årsta unikt för er som inte fattat det ännu. Årsta är nära 
stan men känns avlägset och lugnt i och med all grönska och 
natur. Det är mycket prat idag om att vår miljö håller på att gå 
åt helvete och att vi MÅSTE värna om vår natur - därför känns 
det här extra alarmerande omodernt från politikernas håll. Det 
är ju så att ett litet barn kan förstå att det här förslaget drivs 
på omoraliska grunder. P.s. jag är så sjukt besviken på nån 
sossegubbe i exploateringsnämnden, glömt hans namn men 
han är ORDFÖRANDE där. Det var ett stort möte anordnat 
av bevara årstaskogen här förra veckan och HAN DÖK INTE 
ENS UPP.  Det var nån stackars fritidspolitiker från sossarna 
som vågade visa sig men inte han/de som håller i beslutet. 
Patetiskt. Så, nu har jag rantat färdigt.”

• Man borde förbättra för cyklister att ta sig igenom 
Årstaskogen, alternativt förbättra stråket mellan Gullmarsplan 
och Liljeholmen. Det skulle man kunna göra relativt 
lätt genom att göra cykelfält och -banor hela vägen från 
Gullmarsplan till Liljeholmen. Just nu finns bara cykelbanor 
och -fält mellan Årstaskolan och Årsta Torg. 

• Vid marinan kan ni bygga och kanske i anslutning till 
Liljeholmskajen vid pendeltågsbron.

• Jag tycker att det är roligt att det byggs! Självklart mår vi alla 
bra av att kunna komma ut, oavsett ålder och fas i livet. För 
mig personerligen är skog och natur viktigt för att må bra. 
Men jag tycker samtidigt att det är både roligt, rimligt och 
ansvarsfullt att staden växer och att vi hjälps åt att hantera den 
akuta bostadsbristen. Jag har valt att bo i Årsta för att jag vill 
ha nära, primärt cykelavstånd, till stan. Nästa gång jag flyttar 
är det möjligt att jag prioriterar skog och natur och därmed 
bosätter mig längre ut. Jag tycker att det är rimligt att Årsta 
blir en del av innerstan, läget är helt enkelt för bra för något 
annat. Jag har full förståelse för att alla inte kan välja sitt 
boende, men jag är också övertygad om att 95 % av de som är 
kritiska just nu faktiskt kan det. Antingen har de en hyresrätt 
som numera är ett hett byte, eller så har de en bostadsrätt 

som skjutit i höjden i värde. Om skogen är viktig: flytta 
längre ut. Om du vill bo kvar: åk en kvart eller en halvtimme 
i SL-trafiken så står du mitt i nästa stora naturreservat. Jag 
är själv en friluftsmänniska och är helt osentimentalt inställd 
till Årstaskogen just för att den är så liten. Den fungerar 
utmärkt som stråk för jogging och promenader, och en och 
annan lässtund, utöver det behöver jag ändå ta mig någon 
annanstans. Och då ser jag mer än gärna att här byggs fler 
lägenheter, ännu mer tillgängliga stråk och mer service. Våga 
lite på att vi som gillar att det byggs också är många.

• Det är redan för mycket folk i årstaskogen. Om ny bebyggelse 
tillförs kommer skogen till stor del tappa sin funktion. Sverige 
är kända över världen för sin natur i närhet till bebyggelse, 
låt Stockholm behålla sitt varumärke. Jag har ofta besökare 
från andra europeiska länder och deras ständiga feedback är 
vår vackra och avslappnande naturmiljö. Den som har tagit en 
promenad strax utanför dessa naturområden är väl medveten 
om att vi har gott om industrimark som kan omvandlas till 
bostäder. Vid mina besök i Singapore har jag fått berättat för 
mig vid flera tillfällen just problematiken med att återställa 
skogsmiljö efter exploatering. 

• För mig är natur värt mycket. Uppväxt i Norrland med landade 
med sambo i Stockholm får mig att sakna hem. Årstaskogen 
ger mig myckey värde i vardagen. Mycket välbefinnande och 
är en utmärkt plats att motionera! Det är motiverande att träna 
ute i naturen.

• Trollparken borde bevaras! Och jag tycker 800 bostäder är 
alldeles för mycket, kommer förstöra skogen som redan nu är 
ganska liten. 

• Bygg istället där det redan är stad och låt hela skogen vara.
• Sluta göra ingrepp i de skogskilar som finns i Stockholm. 

Bygg stationsstäder på pendlingsavstånd istället. Ni pajjar 
Stockholms själ.

• Otroligt sorgligt att det enda grönområdet för oss boende, 
förskolor m.fl. skövlas. Att det dessutom handlar om att 
till största del bygga bostadsrätter och några radhus är 
beklämmande och smaklöst. 

• Anser att det inte ska byggas där, skogen blir förstörd och 
grönområden försvinner och blir allt färre i stan. 
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• Jag ser fram emot att Årsta får fler bostäder och mer tillfixat 
längs vattnet. När jag flyttade hit 2000 från söder var det öde 
här efter kl 19 och jag tyckte att det var så deppigt. jag är 
väldigt glad att Årsta förtätas så länge det görs tillgängliga 
gångvägar ner till vattnet. Gärna fik och något ställe att dricka 
vin i kvällssolen. Tycker vår sida av viken är underutnyttjad 
trots otroligt bra läge.  

• Tror tyvärr inte att nybyggd miljö kan tillföra något till 
området

• Låt Årstaskogen vara som den är, förutom nedanför 
Gullmarsplan!

• Låt den vara ifred så långt det går! Bygg bostäder på Gärdet 
istället. Vi i söderort behöver också friluft!

• Bygg inte bostäder hit. Låt oss som inte har sommarstugor få 
njuta av naturen nära hem utan att det kostar skjortan, tack!

• Att låta den ursprungliga planen för Naturreservat gälla!
• Bygg tätt och mycket  i de områden som ligger nära nuvarande 

bebyggelse och förtäta även i skogssnuttarna inne i Årsta!
• Årstaskogen är fantastisk som den är. Den används av många 

unga som gamla. Årstabor som boende från Södermalm, 
Hammarby sjöstad Liljeholmskajen mfl. Den är lätt 
tillgänglig. Det är verkligen fel tänkt att ens tänka att bygga 
i denna stadsnära skog som är av stor betydelse för miljön 
-träden renar, djurliv, för människors hälsa, för barns lärande 
och utveckling. Det finns verkligen andra ställen att bygga på, 
där man säkert kan bygga billigare så att unga, ensamstående, 
nya svenskar mfl icke ekonomiskt starka kan ha råd att bo. 

• Förstör inte Årstaskogen genom att bygga bort den!! Om 
bebyggelsen som visades på bilden innan blir av finns inte 
mycket av skogen kvar! Det kan se ut som att det finns mycket 
skog kvar på kartan men det är bara en brant sluttning ner mot 
vattnet som är svår att utnyttja. 

• ”Om ny bebyggelse ska ske så tycker jag att det är viktigt 
att den anpassas i skala och exploateringsgrad till befintlig 
bebyggelse. Arkitekturen hoppas jag blir av hög kvalitet 
avseende material, proportioner och anpassning till terräng 
och där flera olika aktörer får delta.

• Dessvärre har så inte blivit fallet i ett annat utvecklingsprojekt 
i Årsta, Årstastråket. Här har endast ett fåtal aktörer fått bygga 

(framför allt JM) och byggnadernas arkitektoniska kvaliteter 
är låga och de har inte anpassats i skala till övrig bebyggelse.

• Min förhoppning är att staden har högre ambitioner än så med 
Årstaskogen och att man lever upp till påståendet ””spännande 
arkitektur””.”

• Behåll skogen och parken som den är!
• Bygg för Guds skull inte bort delar av Årstaskogen! Låt den 

förbli den rekreationsplats för oss människor och den bostad 
och gröna stråk för djuren som den är idag. Den är unik!

• Årstaskogen är ingen plats som bör exploateras. Stockholm 
växer, vi blir fler. Ur ett folkhälsoperspektiv är det av 
yttersta vikt att platser för rekreation finns kvar. Ex 
möjlighet till naturupplevelser och fysisk aktivitet är viktiga 
bestämningsfaktorer för hälsa och kan inte byggas bort med 
fler bostäder.  Alltför stor och hög bebyggelse i detta område 
kommer att minska chansen till just detta. Årstaskogen är en 
fantastisk plats som används av många idag, när vi blir fler 
invånare kommer fler sådana platser att behövas istället!

• ”Det  planeras för 13800 - 14100 bostäder i Årstastråket, 
Årstaberg, Årstafältet och Slakthusområdet.

• Det innebär ca 35000 nya invånare. 
• Dessa människor och de redan boende i Årsta har stort behov 

av att kunna vistas i en riktig skog.  Skolor och barnstugor 
använder skogen dagligen.

•  Det är helt befängt att ta bort naturområden. 
• Om det en gång bebyggs går det inte att återställa!”
• Ta hänsyn till barnperspektivet - prata med barn och 

pedagoger i förskolor, så får ni bättre veta vilka platser som är 
viktiga för deras verksamhet...

• Viktigt att inte det här bara är första steget att bygga ut ännu 
mer.

• Det är viktigt att en framtida bebyggelse inte bryter av skogen. 
Den måste få bevaras i helhet i hela dess utsträckning.  

• Staden bygger 6000 lägenheter på årstafältet det räcker i detta 
område låt naturen vara och vi behöver denna fantastiska skog 
för att trivas i staden.

• Vi alla behöver den gröna lunga som Årstaskogen är, utan 
ytterligare exploatering och kommersiella aktiviteter. Ett 
ställe där man kan vandra och känna  dofterna i den naturliga 

skogen.  Parker, restauranger mm är inte förenligt med en 
skog som kan kallas naturreservat. 

• ”Otroligt dålig enkät. Vansinnigt skev.  Ni har såklart helt 
medvetet utelämnat att man kan invända mot att ni har 
expanderat bebyggelseplanerna, för att ni ska kunna hänvisa 
till den här ””medborgardialogen”” och säga att folk vill ha 
hyresrätter och annat. Pinsamt.

• Jag har precis själv varit inblandat från en kommun i 
länet och varit högst delaktig i deras översiktsfrågor och 
medborgardialoger kring dessa. Och trots att man visste att 
man riskerade negativa kommentarer försökte vi få en neutral 
bild av folks åsikter. Och tänk - de var inte så negativa som vi 
trott. Och vi kunde genomföra projektet med ett ärligt uppsåt.

• Till skillnad från den här parodin. Skäms!”
• Bygg ytterst varsamt. Årsta med närområde kommer att få 

betydligt fler invånare redan med befintliga planer. Detta 
måste beaktas, då trycket på årstaskogen kommer öka 

•   Lämna våran fina skog ifred, hela området måste bli 
naturreservat

• Behåll träd, skog som behövs för miljön och skyddar mot 
avgaser och föroreningar.Skogen har 100 åriga träd, växter/
arter som är unika i detta områden som inte ska skövlas. När 
bostäder byggs så är behovet av bilväg till och från bostäderna 
och detta förstör skogsmiljön etc. Tillgängligheten finns inte 
till att promenera, utnyttja hela skogsområdet  om bostäder 
byggs. 

• Vi ska såklart bygga bostäder men snälla, förstör inte 
möjligheten att ha ett motionsspår. Om ni är i årstaskogen 
kommer ni förstå antalet motionärer som är där dagligen.

• Låt den vara. Det finns nog med allt som står ovan vid andra 
delar av vattnet, och samtidigt så få orörda platser kvar i 
Stockholm. Lugnet och det oexploaterade med Årstaskogen är 
varför jag trivs i Årsta.

• Tycker det planerade området ser bra ut förutom att bmx-
banan verkar försvinna. Skulle önska att bebyggelsen inte blir 
för hög / synlig från promenadstråk och skog. Vi vill ha kvar 
vår mörka skog med mysiga stigar.

• ”Stockholm är så bra för att vi har stora och gröna område. 
Därför så många vill flytta hit. Om man börjar minska 
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grönområde ingen kommer vilja bo i de bostäderna som man 
bygger. Bostadsbrist kommer inte existera om två-tre år. Vi har 
bostadsbrist bara i närtid (mest hyresrättsbrist). Priserna har 
börjat falla och det är mycket byggande på gång som kommer 
lösa problemet. Rädda hela Årstaskogen istället.

• Bygg istället i andra redan använda område som till exempel 
Färgfabrikens område i Liljeholmen.”

• Jag tycker det vore väldigt tråkigt om ni bygger in förskolorna 
som idag ligger vid skogsbrynet och har skogen precis utanför 
grinden. Det skulle bli en stor skillnad (till det sämre) om 
de byggs in i en urban miljö istället för att som idag ligga i 
naturmiljö.

• Jag tycker att man ska låta hela Årstaskogen bli naturreservat 
och förtäta andra delar istället. T ex Årstafältet och 
Slakthusområdet. 

• Stsden får absolut inte upplåta mark i närheten av vattnet 
hör för bostäder.  Nästan all mark i närheten av vatten inne 
i Stockholm har bebyggts de sista 15 åren.  och det behövs 
inte längre som lockbete.  Lägenheterns säljs omedelbart var 
de än ligger.  Dessutom har företsg som JM och NCC tjänat 
tillräckligt med pengar på att bygga lägenheter i löttsålda 
attraktiva lögen.

• Jag håller med om att behöver byggas i Stockholm, men om 
det är något staden behöver är det orörda grön lungor. Det fina 
med Årstaskogen är att det är en vild skog mitt i staden, som 
också präglar hela bilden av området sett från Södermalm. 
Nya hus skulle ändra den bilden, inkräkta på det vilda och 
förminska den otroligt viktiga betydelse delbar för de som bor 
här. Det måste ju finnas mer värden för de som bor här, mer än 
det priviegie att få bo i Stockholm. Bevara Årstaskogen!

• Oklart om det är den blå inringande området som ska 
bebyggas eller dem svarta skraverade områderna i förra bild!!

• Jag tycker det är jättebra och bygga enligt planen, dock inte 
mer staden växer och folk måste ha någonstans att b

• Jag tror ni skrivit fel, frågorna handlar om Årstaskogens 
avveckling. Odemokratiskt att ni gjort ett formulär där 
människor som vill bevara skogen inte kan få föra fram sina 
synpunkter, då alla frågorna utgår från att man ska vilja se 
bostäder och avveckling av skogen.

• Bevara den!
• Önskar att behålla Årstaskogen som den är nu
• ”Att bygga ut mer tycker jag defintivt är fel. Årstaskogen är ett 

fantastiskt område mer naturlig skog där man har möjlighet att 
se djur/motionera/plocka svamp. Den är mycket populär inte 
bara för oss Årstabor utan även för invånare på Södermalm, 
Hammarby Sjöstad, Liljeholmen. Beakta att dessa två nya 
områden är väldigt tättbebyggda med ny bebyggelse utan 
större parker eller grönområden. Dessa invånare inte minst 
behöver Årstaskogen i dess nuvarande skick.

• Jag är nyinflyttad och kommer från mindre ort. Har bott 
mycket utomlands och har sett hur man tar bort grönområden 
och skog för bebyggelse. Årstaskogen är ett smultronställe 
mitt inne i Stockholm. I södra delen av stan finns inget annat 
sådant område. Låt det vara som det är. Ni kommer få mycket 
besvikna och missnöjda invånare och det är väl inte ert syfte 
eller hur?”

• Tyvärr så kan inte mer byggnader och människor ge mer lugn 
och ro. Det enda som jag skulle tycka skulle ge nåt var om ni 
byggde in små hob hus i bergen, tänk sagan om ringen.

• Rör så lite som möjligt. Det är idag en ovärderlig lunga 
som det konstant knapras in på. Det är så sorgligt att ni ens 
funderar på att bygga där. Kommer aktivt rösta mot partier 
som föreslår byggnation här

• Om det måste byggas, bygg nära befintlig bebyggelse och inte 
så det hindrar tillgång till vattnet.

• ”Finns det inte många andra områden som går att bebygga 
före skogen. Övertäcka spårområdet? Industriområden?

• Grönområden är väldigt viktigt även i en stad som Stockholm. 
”

• Skogen är unik och ovärderlig som den är. Om fler bostäder 
behöver byggas i Årsta än de som redan är planerade ser jag 
att man istället bygger på höjden på platser som redan är 
beslutade att bygga på. Man kan även se över möjligheten att 
bygga på befintliga låga byggnader precis som nu görs vid 
Sköntorpsvägen ovanpå ICA. 

• Att behålla så mycket av det lilla gröna som finns i Stockholm 
och speciellt med tanke på att området kring Årsta o 
Liljeholmen redan bebygga kraftigt. Lilheholms kajen saknar 

gröna ytor vilket gör Årsta skogen viktig för många av de 
boende i området. Många fler flyttar in i området de närmaste 
åren.

• Bevara skogen och dungarna. Bygg vid slakthusområdet, 
Årsta partihallar och Västberga. 

• ”årstaskogen är sig själv nog,behöver inte ”” utvecklas”” !
• årsta har redan bidragit tillräckligt med mark för 

nybyggnation!
• årstastråket,årstaberg och sist men icke minst årstafältet!
• dessutom har bostäder byggts på bränningevägen!
• hur är det tänkt med kommunikationer, parkeringsplatser, 

skola, förskola, vårdcentraler etc.?
• tänkte inte på det,eller? gör HELA årstaskogen till 

naturreservat!
• Är generellt emot att bygga i en skog, mest pga att djuren 

kommer till skada. Vill att det byggs på Årstafältet, tror det 
var i 4an eller 5an som min klass fick vara med och ge förslag 
på hur det skulle byggas där... Och jag är 20 nu, inget har hänt 
på Årstafältet... Tror jag kommer vara död innan det byggs 
klart där tyvärr. 

• Att bygga så många bostäder i ett område som redan är hårt 
belastat område känns märkligt. Sköntorpsvägen/gullmarsplan 
är redan hårt belastat och med de redan planerade områdena 
som ej har haft inflyttning kommer att göra det än mer 
belastat..  Dessutom ska man också ta i beaktan hur t ex 
förskolor etc nyttjar skogen och de går ofta till de områden 
ni nu planerar att bygga på. Jag har haft en koppling till 
Årstaskogen i många år och det har alltid varit välbesökt 
när jag har varit där. Jag hoppas att politiker och tjänstemän 
förstår att det är en del natur som aldrig kan komma tillbaka 
och som gör Stockholm unikt. Den dagen vi förstör detta så 
förstör vi också Stockholm. 

• Låt skogen vara kvar!
• ”Politikerna har svikit alla löften om Årstaskogen (och 

Årstafältet) och redan tagit för stora delar och kommer att 
förstöra naturkänslan som så väl behövs i stan!

• Bygg höghus på Gärdet och massor av hus i Täby, Danderyd 
istället!

• Att gå i den lilla rest som blir kvar och se och känna stora 
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hus alldeles intill i ögonvrån blir ingen naturupplevelse! 
Att förstöra en av världen (f.d.) vackraste städer med 
byggvansinnet är tokerier! Lösningen är att bygga nya städer 
långt utanför stan.”

• Låt den vara. Bebygg Årstafältet istället och fortsätt med 
förtätningarna. 

• Jag tycker att ni borde satsa på att spara årsta skogen då det 
är inte är så många storstäder som har så stora skogsområden 
nära stan.

• Det luktar nästan alltid kraftigt av avlopp i västra delen av 
skogen, särskilt på sommaren. Det vore en dröm om det kunde 
åtgärdas.

• I övrigt är jag skeptisk till byggen i Årstaskogen, men om det 
nu måste bli verklighet, så försök göra något som gör Årsta 
mer heterogent ur demografisk synvinkel.”

• Jag tycker inte det ska byggas mer i årstaskogen. Det finns 
bättre ställen att bygga på. 

• Tänk efter före. 
• Anledningen till att Årsta är populärt är ju just skogen...det 

är så nära stan, men ändå så nära till naturen. Ta inte bort det! 
Gör inte innerstad av allt. 

• Vi behöver träden för att kunna andas, lär vi våra barn.  
• Hus kan byggas på platta industriområden, fältet, golfbanan.... 

Riktig skog har vi så lite av. Det är så värdefullt i Stockholm. 
• Jag anser att bebyggelse i den massiva utsträckningen och 

på de mest tillgängliga platserna för barnen tillför ingenting 
utan bara förstör naturupplevelsen. Det råder ingen tvekan 
om att staden ser lukrativa affärer med tomter med utsikt 
över vatten och skog snarare än vad Årstaskogen i sin helhet 
är för Stockholmsrna, nämligen, en grön oas, en pedagogisk 
och älskad plats för barn, en grön lunga och partikelfilter av 
betydelse för hela Södermalm och Söderort, en betydande 
faktor för biodiveriteten i den hållbara staden. Mitt råd till 
staden är att utreda gränserna och storleken av naturreservatet 
noggrant och analysera konsekvenserna av bebyggelse 
i närheten av eller i skogen för själva reservatet. Gör en 
MKB, SKB och barnkonsekvensanalys. Skriv eventuella 
markanvisningar först när detaljplanen för eventuella byggen 
har vunnit laga kraft och sätt inte den demokratiska processen 

ur spel. Överväg att låta skogen få vara skog - en skog 
behöver inte ”planeras” eller utvecklas. 

• Miljövänlig stadsdel, tex täck tak med solceller.
• Senaste åren har det byggts små läger i skogen av s.k. EU-

migranter, jag slipper gärna dessa. Hela området behöver 
grönska och skog, istället för att bygga delar av Årstaskogen 
så bygg bostäder av (delar av) Partihallarna istället, där är 
det mycket nedskräpning och skum verksamhet och skumma 
element som inte tillför staden något gott.

• Ostördhet. Att få ströva fritt och andas en stund från 
vardagsstressen utan att bli omkullknuffad av cyklister och 
löpare. Rehabinriktat omr för stressrelaterad psykisk ohälsa 
. En mental lunga nära centrala stan, som inte är anlagd utan 
naturen på riktigt.

• Låt området vara
• behåll skogen.
• bättre att bygga höghus (som vid liljeholskajen). bygg vid 

årstaberg/västberga.
• värdera naturresurser högre. så små, kommuner i landet med 

elproduktion/gruvor blir rika. då måste inte alla bo i sthlm.”
• Jag vill inte att den bebyggs alls! 1000 bostäder löser ingen 

bostadskris och Årstaskogens omnejd är hårt exploaterad som 
den är. Här vid Liljeholmskajen finns snart ingen grönyta 
kvar alls, endast ett otillgängligt berg.  Då är Årstaskogen 
viktigare än någonsin. Samma gäller för de nya invånarna i 
Årstaberg som blir grannar med järnvägen. Skogen kommer 
vara jätteviktig för dem. Ta inte bort bort mer skog, det är ett 
stort misstag!

• Förstör inte ett utav få större skogsområden i innerstaden! 
Jag är otroligt negativt inställd till allt detta. Det finns så få 
platser som många människor har tillgång till utan att åka för 
att komma dit. Detta är på gångavstånd oavsett om du bor på 
södermalm, hammarby, årsta, liljeholmen mm.  Jag förstår att 
det behövs mer bostäder men inte här. Smäll upp de mitt på 
årstafälten som ändå inte används varken till rekreation eller 
som åkermark. Det är bara tomt!

• ”Politiker lovade att ge oss boende Årstaskogen som ett 
naturreservat om man valde att bygga på Årstafältet!! Nu 
ska man både bygga i Årstaskogen och på Årstafältet..Det 

är INTE ok!!  Om nu bostadsbristen är så stor så varför inte 
bebygga Gärdet...!!  Eller betyder människors åsikter mer om 
man bor på Östermalm än om man bor längs med Årstaviken?

• Riv istället hela industriområdet vid Årsta Partihallar som idag 
mest är tillhåll för olovlig sop-dumpning och annan kriminell 
verksamhet och bygg bostäder där! ”

• Ställer mig helt emot att bygga fler bostäder. Naturen behövs. 
En oas i stadens jäkt.

• Behåll så mycket som möjligt av ”naturreservat-känslan” 
och tillför så lite som möjligt av bostäder. Och undvik fler 
bostadsrätter, staden behöver fler hyresrätter.

• Det handlar inte specifikt om årstaskogen men jag skulle gärna 
se att det någonstans i närområdet finns en simhall till alla 
barn som bor och växer upp i Årsta/Liljeholmen. Det är viktigt 
att kunna lära sig simma. 

• ”Årstaskogen är en lunga. Det finns redan idag något för alla: 
utegym, lekplats, stigar att springa på, utsiksplatser med mera.

• Med tanke på vilken betydelse naturen har för människan och 
för växt- och djurlivet, är Årstaskogen så viktig. Naturen har 
positiva betydelser för hälsan. Stockholm växer ständigt och 
jag ser hur Årsta får mer och mer invånare och då känns det 
ännu viktigare att vi Stockholmare har möjlighet att på ett 
enkelt och smidigt sätt ta oss till naturen.

• Skogen har såväl biologiskt som socialt värde. Tätortsnära 
natur är väl värd att bevara.”

• Låt årstaskogen stå kvar, helst orörd 
• Önskar att de få naturområden som finns bevaras
• Jag anser att Årstaskogen ska bevaras, inte bebyggas. Det är 

en otroligt viktig del natur i staden med tanke på djur- och 
växtlivet och dess placering. Bebyggelse skulle inskränka på 
det djur- och växtliv som finns idag. 

• Låt den vara fredad. Nagga inte ens på den. Vi behöver den!
• fler boende ger mer service, men det gröna stråket måste bli 

kvar
• Det enda stället där bebyggelse kan vara lämplig är 

luftvärnsberget och i så fall låg bebyggelse. 
• Gör den gärna mer tillgänglig men stoppa bostsadsbyggandet 

i skogen
• ”Avstå från exploateringen. Bygg högre på annat håll. 
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Det hade varit bra, till exempel med 12 - våningshus i 
Lilljeholmskajen. Och flera små  grönområden förutom torget.

• Låt bli att bygga i skogsområden.  ”
• Bygg ingenting! 
• Jag vill inte att det byggs i Årstaskogen!
• Lämna skogen orörd i det skick den har idag undantaget 

löpande skötsel
• Som sagt, det känns som ett stort misstag att inte ta området 

just öster om Årstabron i anspråk för bostäder.
• En stor anledning till varför jag tycker om mitt boende är 

närheten till naturen. Detta möjliggörs främst genom de 
vackra promenadstråken kring årstaviken. 

• naturreservat som ej ska röras, finns bättre ställen att bygga på
• Gärna skarp kontrast mellan skogen och bebyggelsen - krävs 

kraftig exploatering i kanten av skogen, typ Liljeholmen.
• Mer och bättre papperskorgar, stängda papperskorgar så inte 

skatorna kan komma åt och skräpa ner, mer  skräpplockning, 
stängsel mot vattnet så inte skräp blåser ner i årstaviken = 
mycket viktigt!

• Jag har sprungit mycket i skogen och det känns otryggt 
att jag springer på läger med personer som bor i skogen 
i perioder. Jag får uppfattningen att dessa personer 
inte är friluftsmänniskor utan snarare hemlösa med 
missbruksproblem som i vissa fall är påverkade.

• Låt hela mortionsspåret vara!!
• Skogen är perfekt som den är. Att gå in och röra i den är inte 

att utveckla den. Låt den få vara kvar i sitt naturliga skick så 
att även kommande generationer människor och djur får ta del 
av den. 

• Jag är med på att viss ny bebyggelse skulle fungera här 
men jag tycker att det verkar bli alldeles för mycket! Den 
nya bebyggelsen kommer ju inte bara ta områden i anspråk, 
den kommer ju också öka mängden människor och med det 
belastningen på skogen och området.

• Årstaskogen får inte minskas storleksmässigt! Den används 
flitigt även av de som bor på södermalm.

• Låt skogen vara ifred
• Av de fyra planerade bebyggda områdena så tycker jag ni kan 

bygga i området längst till öster samt ungefär halva området 

i mitten runt fotbollsplanen. De andra två områden tycker jag 
inte ni ska bebygga alls.

• Inkludera hela området utmed vattnet från Årstabroarna 
fram till broarna vid Skanstull i naturområdet. Utnyttja 
området kring Sundsta gård och knyt ihop promenadstråk och 
grönområden med Hammarby sjöstad

• Behåll skogen! För Stockholmarnas skull. Bebyggelse behövs 
men inte här. Rusta upp Gullmars, riv partihallarna och bygg 
där. Trycket på kollektivtrafiken är redan  högt I Gullmarsplan. 
Det finns en gräns för hur mkt som kan byggas. Och, lm alla 
boende kommer behöva köpa bil nu, för att ta sig till naturen, 
el för att tunnelbanorna är överfulla, vad händer med miljön, 
luftföroreningarna?  Tänk om tänk rätt! Låt bli Årstaskogen!  

• Ta vara på skogens potential och dess tillgänglighet för 
alla i stockholm så den  inte blir en ”innergård” eller park i 
anslutning till bostadshus eller övervuxen skog som inte käns 
trygg eller välkomnande att vara i. 

• Ser framemot att följa utvecklingen av detta område, både 
naturreservatet och de nya bostäderna!

• Jag har vuxit upp i Årsta och aldrig att vi egentligen utnyttjde 
skogen mer än de gångvägar som fanns. Att ta en del av skoge. 
I anspråk för byggnation av bostäder tycker jag är en utmärkt 
ide.

• bevara skogen och naturområden -det är därför största delen 
av Årsta-borna har valt att bosätta sig i Årsta, pga naturen! 

• Måste finnas andra platser i Stockholm som det kan byggas 
på!

• SPARA ÅRSTASKOGEN SOM DEN ÄR!”
• Skogen behöver inte utvecklas!! Klubba igenom 

naturreservatet fort som 17 eftersom det varit på tal i flera år.
• Se till att det finns kvar mycket grönområden, det höjer 

livskvalitén i området så otroligt. Asfaltsera så lite som möjligt 
i årstaskogen, grusstigar är mycket bättre för löpning och 
skogen får en härligare känsla utan asfalt. 

• Jag tycker det är viktigt att man bygger försiktigt och tar så 
lite av skogen som möjligt. Årstaskogen behövs och även om 
också byggande behövs kan man göra det på andra platser. 
Årstafältet tycker jag t.ex. kan bebyggas mycket. Det byggs 
också vid min lägenhet på Rämensvägen och det tycker jag är 

utmärkt. Men Årstaskogen är så fin och behövs verkligen. Ett 
litet kafé eller en restaurang någonstans där det inte stör kunde 
visserligen vara trevligt. 

• Bevara Årstaskogen som den är. Rena Årstavikens vatten
• Jag tycker att det finns bättre platser i Stockholm att bygga 

bostäder i än just Årstaskogen.
• Att bebygga skog och säga att det gör den mer tillgänglig är 

ren idioti. DET NI GÖR ÄR ATT BYGGA BORT SKOGEN 
OCH FÖRSTÖRA DEN. För att människor som redan har 
råd med boende ska få fin utsikt. Bostäderna som ska byggas 
i årstaskogen kommer inte gr de som behöver bostäder, 
bostäder. Ni tillför också ett enormt tryck på en stadsdel 
som redan är belastad. Kommunikationer behöver byggas 
FÖRST, förskolor och skolor behöver upprättas. Börja bygga 
på gullmarsplan och i partihallarn. Det är ett enormt tryck 
på gullmarsplan på morgonen. Bussarna i Årsta kan inte gå 
oftare. Detärmredan oroligt med hur det ska funka med alla 
andra byggnationer som pågår i Årsta och det är många. 
Hur stor del av nybygget i Sthlm ska Årsta bidra med? Det 
är en liten stadsdel som redan bidrar med enormt mkt nya 
byggnader och har gjort senaste åren. Bygg på ex Gärdet så 
har ni över 1000 nya bostäder eller någon annanstans. På 
höjden på befintliga hus, parkeringsplatser, etc. Ta inte bort 
naturen. Sthlm är en vacker stad pga att naturen finns så nära. 
Förstör inte detta snälla. Ni gör inte en skog tillgänglig genom 
bebyggelse, sluta säg så.

• varför behöver den ”utvecklas”? Det är bra som det är. Flytta 
jobben dit folk bor idag ute i Sverige istället fär att tränga ihop 
alla på litet område. Som stadsministern sa på TV igår, det är 
ett misslyckande att alla ska till Stockholm.

• Årstaskogen är inte i behov av ”utveckling”. Jag nyttjar 
skogen idag och trivs med den som den är. 

• Om det ska byggas tycker jag det ska byggas billiga 
hyresrätter. 

• ”Om ni planerar ett naturreservat så ska ni inte bygga bostäder. 
• Mitt intryck är att ni innan ni skapar ett naturreservat vill 

använda detta så mycket som möjligt för kommersiell 
verksamhet. Varför inte som alternativ bygga höghus i 
centrum av Stockholm?
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• Jag och många med mig skulle uppskatta ett sådant initiativ 
som ger mycket attraktiva lägenheter centralt med hög 
persontäthet per m2. 

• Den fråga ni väcker om Årstaskogen är mycket egendomlig 
och rent ut sagt absurd. Antingen skapar man ett naturreservat 
eller inte. Eftersom den som väckt tanken på att använda 
området för ytterligare bostadsbyggande varit tvungen att hitta 
argument för detta så har denna person eller kollega hittat 
en möjlighet att ge något för det man förlorar nämligen ett 
naturreservat.

• Jag tror att den ursprungliga intentionen i detta mycket 
egendomliga projekt  egentligen har varit att bygga bostäder 
men att man använder tanken på ett planerat naturreservat som  
plåster på såren 

• Satsa på att fler människor njuter av Årstaskogen istället, 
bra promenadstråk, en del av trollparken förbättras för att 
utmana äldre barn till fysisk aktivitet, tex hinderbana, stor 
klätterställning med rutschkana, linbana mm. Trollen är 
fina och cykelhoppen är säkert roliga men det borde finnas 
ytterligare möjlighet till aktivitet för lite äldre barn (10 år och 
uppåt).

• Har ni funderat över att bygga på Årsta IP.? Vi årstabor har ju 
ingen nytta av anläggningen längre, sedan stan skänkt bort den 
till Hammarby IF. Deras träningsanläggning behöver inte ligga 
så centralt -. se var motsvarande anläggningar för AIK och 
DIF är lokaliserade.

• ”Bra att kommunen bygger fler bostäder! Och ändå kan vi 
behålla en stor del av skogen för utomhusliv.

• Jag går i skogen nästan dagligen på vardagar med våra hundar, 
kan ibland gå upp till en timme utan att stöta på någon annan 
om jag undviker de stora gångvägarna.

• Lite fler människor och cyklister syns vid de större vägarna 
förstås. ”

• Naturområden som gör Stockholm unikt i världen skall inte 
exploateras! Ni naggar på en redan mycket liten naturplätt, 
ni får minsann leta upp andra områden där det redan finns 
omfattande natur att ta av i så fall. Ta inte av oss som har så 
lite.

• Det är trist att ni gör ingrepp i en biotop och satsar på att skapa 

attraktiv mark att bebygga istället för att ta tillvara på den 
plats för rekreation som Årstaskogen är idag.

• Stockholm behöver inte fler dyra bostadsrätter med sjöglimt 
som kan säljas dyrt, det som behövs är billiga hyresrätter. ”

• Bevara Årstaskogen och bebygg områden som inte är skog 
och där skadan därför är mindre. Exempelvis Årstafältet.

• ingen bebyggelse. Skogen behövs för rekreation
• Låt skogen får vara fri från bostäder
• Inte mer än att ni som vill förstöra skogen är sjuka i huvudet!
• ”Bygg inte bort de sista värdena av lugn och rekreation i vår 

stora stad.
• I en stad som växer ökar behovet av dessa lugna platser, och 

behövs verkligen som kontrast till en ganska bullrig och 
högljudd miljö som årstaområdet faktiskt omges av.

• Jag köpte lägenhet här i Årsta för ett år sedan just av den 
anledning att hela Årstaskogen då sades bli naturreservat. Man 
känner sig faktiskt lurad om det nu ändå ska byggas där. Möt 
istället bostadsbristen på redan urbana ytor, bygg på höjden 
och gör inte mänskligheten en otjänst genom att bygga bort de 
platser där det verkliga livet faktiskt pågår.”

• Jag tycker att det är bra att se om vi kan ha bostäder i skogens 
utkant men är väldigt mån om att kustlinjen, skogen och 
promenadstråket ska få vara för alla. Det är unikt att få gå 
längs vattnet i en härlig lummig miljö snarare än att det är 
bebyggt som en kaj likt Liljeholmskajen eller Hammarby 
Sjöstad. Jag förstår att Stockholm behöver växa men det 
är då viktigt att bibehålla känslan av att områdena och 
accesspunkterna till viken är till för alla, vi värnar och delar 
skogen tillsammans. 

• Önskar att skogen inte bebyggs.
• Varför förstöra natur för att bygga bostäder folk inte kan 

köpa/hyra? Det behövs billiga hyresrätter. Skyll inte på 
bostadsbristen, det ni gör är att gynna en ohälsosam marknad. 
Det måste finnas en gräns för hur mycket som ska offras. 
Det byggs helt galet mycket och många experter säger ju att 
bostäder kommer stå tomma! 

• ”Vill inte att det ska byggas bostäder!!!! Finns inga träd etc 
kvar alls i området snart

• Bygg utanför stan!

• ”Skippa naturreservat-planerna för den västra delen 
(undantaget Årsta holmar), och se till att det går en väl 
underhållen promenad och cykelväg hela vägen genom skogen 
från öst till väst. 

• Att bevara stora delar av skogen är väl bra och trevligt för 
oss som bor i området, men det finns gott om skog i Sverige 
och att det skulle finnas något särskilt skyddsvärde för just 
Årstaskogen verkar mest vara ett symbolpolitiskt påhitt.”

• Jag har förståelse för att det behöver byggas mer och litar på 
att ni gör en bra avvägning

• Skydda hela området, inga bostäde
• BEVARA ÅRSTASKOGEN! Det måste ju också finnas platser 

att leva FÖR på de platser man lever på. För i sanningens 
namn tordes de finnas mindre vackra platser, ex som inte är 
skogar att bygga på? Bygg på höjden annars!

• Staden kommer inte att planera för nya bostäder. Skogen vill 
vi stockholmare behålla, precis som den är idag!

• ”RÖR INTE ÅRSTASKOGEN ÖVERHUVUDTAGET!!!!!!! 
• Inga fler bostäder!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
• Jag önskar att det INTE byggs!
• Generellt sett tycker jag Årstafältet är bättre lämpat för 

expansion, och att hela Årsta område och Årstaskogen skulle 
lida av mer än hundratalet nya bostäder.

• Låt den vara som den är, ni förstår nog inte hur viktig denna 
lunga är i detta redan bebyggda område. Tänker då på 
Liljeholmskajen som växer hela tiden...

• Jag tycker det ska behållas så mycket natur som möjligt
• Jag tycker att det finns många andra platser i Stockholm skulle 

kunna bli bostadsområden. Platser som ingen idag gillar. De 
boende i Årsta/söder älskar årstaskogen. Varför bygga där? 

• Jag tycker det är toppen att det byggs mer i Årstaskogen. Ur 
ett miljö -och infrastrukturperspektiv är det helt galet att så 
mycket död yta ockuperar en sådan central del av staden. 
Stråket längs vattnet får gärna vara orört (dock gärna fräschas 
upp) men i övrigt hoppas jag det byggs nytt och spännande på 
kullarna. Gärna högt och mer intressant nyfunkis i stil med det 
man kan se byggas i Hagastaden just nu, snarare än de själlösa 
och fruktansvärt fula Årstahusen. 

• Tycker att det är bra att det byggs bostäder i Stockholm. MEN 
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tycker att det är synd att de ska byggas på de platser som idag 
är tillgängliga för rekreation. Det finns gott om andra platser i 
Årstaskogen att bygga på. 

• Förstör inte alla grönområden runt Årstaviken. jag bor på 
Nybodahöjden där ni redan byggt sönder hela backen ner mot 
kajen samt skogen bort mot Årstabroarna. Vi måste få ha kvar 
gröna lungor i staden.

• Mycket synd om de fina plana skogsområdena bebyggs, de 
som ni har med på planeringskartan är de områden jag med 
barn och hund mest vistas i. 

• Det är viktigt att behålla denna fina unika skog som finns 
som en lunga nära oss. Årsta håller på att byggas ut redan, 
Årstastråket, Årstafältet, samt förtätning i hela Årsta. Om det 
ska byggas mer tycker jag att området vid Årsta partihallar 
är ett bra alternativ.  Alla dessa människor som ska flytta hit 
behöver ett naturreservat att vistas i.  Ren luft och vacker natur 
som det är i Årstaskogen är enormt viktigt för alla människor 
och djur.   

• Det vore katastrofalt att bebygga de mest tillgängliga delarna 
av skogen. Kvar blir branter och snår som inte går att gå till. 
Skogarna är stadens lungor och får inte bebyggas. Låt istället 
bygga 3000 bostäder vid partihallarna som är en skamfläck i 
Årsta.

• Om Årstaskogen ska bebyggas så innebär det att 
vandringsvägarna/stigarna där det är flackt försvinner och vad 
blir då kvar? Strandpromenaden? Men det räcker inte.

• Ändra inte reservatsgränserna! 
• Förstår att det måste byggas någonstans.. tycker som 

stockholms- och Årsta bo att det är trist att bygga vid just 
Årstaviken. Men bor man i Sthlm får man acceptera att det 
byggs överallt, annars får man flytta till landet..

• Jag tycker att det är viktigt att Årstaskogen bevaras i sin 
nuvarande form.Det är ett stycke natur som har ett enormt 
värde för alla som bor runt hela Årstaviken. För rekreation o 
välbefinnande, som luftrenare, bullerdämpande o bevarandes 
flora o fauna. En exploatering av skogen skulle helt radera 
detta och det kan aldrig återskapas.

• Bättre bryggor för sol och bad. Se över båtuppställningen på 
vintern som är rörig och otrygg.

• Jag tycker verkligen att man ska låta skogen och vi som njuter 
av den få vara ifred. Att förtäta är en sak men att knapra av 
större naturområden är en helt annan. Låt bli. Byggherrarna 
har visat att dom är väldigt duktiga på att bygga hus på tomter 
som ligger inklämda på oländiga platser mellan befintlig 
bebyggelse - fortsätt med det!

• Skulle gärna ha kvar skog bredvid Årsta gård/bäckravinen. 
• Jag önskar att det ska byggas bostäder, men att byggnaderna 

ska ha samma stil/funkis 3-våningshus.  
• Jag tycker att promenadvägarna längs vattnet borde bevaras 

som den är, men att det ska finnas fler vägar att komma ner till 
den. 

• Tycker att det vore tråkigt om de planer som syns på  den nya 
kartan där det finns med den nya bebyggelsen där Årstaskogen 
minimeras för mycket. Visst behövs det nya bostäder i 
Stockholm men det måste finnas fler och  alternativa platser 
an att ta av naturområde som Årstaskogen då  den är som 
ett andningshål för så många i Stockholm och inte bara för 
personer i närområdet. Det kommer personer som lever 
i  Stockholm från flertalet platser för att kunna promenera, 
få  lugn och  ro samt att kunna känna känslan av att 
promenera i Årstaskogen och  med utsikten över vattnet och  
Årstaholmarna som gör detta området unikt i Stockholm. 

• Bevara Årstaskogen  och Årsta holmar – och gör allt till ett 
naturreservat!

• Vårda sen skogen, ädellövträden och de kulturhistoriska 
värdena.

• Då kan både vi människor – och allt unikt djurliv (hackspettar, 
sparvhök,räv, rådjur, harar mfl

• se fram emot många år med ekologisk mångfald”
• ”Bygg Årstafältet först! Det är mycket bättre att bevara den 

här skogen, än att bevara delar av fältet. Maxa bostäderna där 
och bevara denna fantastiska skog. Om ni tvunget ska bygga 
i skogen så borde ni fokusera på området runt fotbollsplanen 
eller möjligtvis mellan gymnasiet och kolonilotterna. Där finns 
möjligtvis outnyttjade områden. Men vi behöver vår lunga så 
långt det går. 

• Ett annat förslag är att förtäta Årstaberg. Bra 
kommunikationer, mycket yta.”

• Bygg helst inte alls!
• Om det ändå skulle ske, se till att merparten blir hyresrätter!”
• Att bygga mer nära Årsta gård upplever jag skulle ha en 

negativ åverkan på naturen och det historiska värdet av 
platsen. Närmare idrottsanläggningen känns plats för bostäder 
mer lämpligt. 

• I takt med den förtätning som redan gjorts/görs eller beslutats 
om i Årsta med omnejd anser jag att man bör vara mkt 
varsam med Årstaskogen. Den är del av ett rekreationsområde 
för såväl Årsta/Gullmarsplan/Liljeholmen som för västra 
Södermalm (””Årstaviken runt””). Där Tanto är städat 
och planerat, med bad, parker, uteserveringar o folkliv, 
erbjuder Årstaskogen ett ””vildare”” område. Det skulle bli 
en stor förlust för många människor om även detta område 
förvandlades till park med caféer. 

• Vidare menar jag att de flacka områdena i årstaskogen är 
viktiga att bevara eftersom det är där människor kan vara, 
med picknickar, barn, kalas eller bara sitta och läsa i naturen. 
Remsan längs vattnet är redan nu utnyttjad till fullo. ”

• Var rädd om den, Skogen, naturen.
• Svårt att ersätta. ”
• Politikernas beslut om bebyggelse i Årstaskogen är ett 

genomcyniskt förslag. Ett svek och förräderi mot de väljare 
som röstat på er. Ni tog Årstafältet och förtätar på alla möjliga 
ytor i Årsta; och det är inte nog - nu ska ni ta Årstaskogen 
också.  Jag skäms över att ha röstat på er. Men nu är det slut. 
Till nästa val blir det C och SD som får våra röster.

• Med förakt!
• Stefan Johansson”
• Frågan ovan förutsätter att det byggs i Årstaskogen. Jag är inte 

säker på att jag håller med men om det byggs gäller mina svar 
ovan

• Låt så mycket som möjligt vara orörd skog. Bygg inte en 
lekplats eller ett utegym av hela skogen. Bostäder är viktigt 
men inte fler gym och skit. 

• Det är väldigt kul att Årsta  bebyggs och utvecklas!
• Bygg inte i årstakogen! Det finns garanterat andra platser som 

lämpar sig bättre för bostadsbygge. 
• Jag anser att det är beklämmande att så många Årstabor inte 
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vill ta ansvar för att Stockholm växer och att fler behöver bra 
boende. Vi bor i en närförort och där kan man inte förvänta 
sig att förhållandena ska vara som i småstäder. Jag tycker 
att vi ska vara generösa och ge plats för fler. För att inte hela 
grönområdet ska tas i anspråk och därmed ge visst utrymme 
för motion och rekreation tycker jag att det ska byggas på 
höjden.

• Unik möjlighet för rekreation. Om bostäder ändå ska byggas 
bör det ske med återhållsamhet

• ”Jag bor i Årsta. Här byggs det mycket. På de knappt 10 
år som jag bott här har i mitt närområde Marviksvägen 
färdigställts, Gullmarsvägen har förtätats med två hus, 
Skagershuset byggts och just nu pågår slutfasen av bygget på 
och bredvid ICA Nära på Sköntorpsvägen. Jag har inget emot 
denna typ av förtätning, eller att man naggar av Årstafältet och 
tätar till Johanneshovsvägen. Men skogen gör mig ont om den 
skulle försvinna. De områden som man vill bygga på ser till 
huvuddelen ut att vara det flacka i skogen, det vill säga den 
delen av själva skogen (ej räknat ””strandpromenaden””) som 
man kan vistas i. 

• Sen undar jag också hur man tänker lösa bil- och lokaltrafik 
för alla som ska flytta till Årstaskogen. Bussarna kan knappast 
gå oftare, för de står i kö vid Gullmarsplan på morgnarna och 
tvärbanan går ju inte på den här sidan om Årsta.”

• Hur kan man avstå att bygga på höjden i sönderbyggda 
slakthusområdet med enorma arenor som redan förstört 
området.  Bygg skyskrapor bredvid Globen o tele2 arena. 
Det gör varken till eller från. Nu vill man istället bygga i 
årstaskogen. Logiskt om vi var fåglar som kunde flyga. Sluta 
breda ut byggen på marken när det finns platser att bygga på 
höjden. Otroligt ologiskt är vad det är. 

• Stockholm behöver denna rekreationsplats. Skulle tycka 
det var oerhört tråkigt om man bebyggde och naggande av 
denna plats. Eftersom det ska byggas på många andra platser 
i Årsta som kommer detta område bli ännu mer besökt av 
fler människor. Slitaget kommer att öka. Skogskänslan är 
unik. Stockholms gröna och vattenvyerna försvinner. De 
har redan också naggat på öppna ytor känslan genom att ta 
bort vattenutsikten genom bygget vid nya Årsta bron och 

husen vid klaff/Skanstullsbron. Det är också redan trångt på 
tillfartsvägarna i området. Lär inte bli bättre. Synd om inte 
barnen får ha skog o natur tillgänglig.

• Jag tror att några har missat vad som gör Stockholm unikt, 
men mammon talar.

• Låt den vara kvar. Om man bygger där är den platsen förstörd 
för alltid. Finns det inga bestämmelser om hur strandnära man 
får bygga?

• Jag tycker INTE man ska ändra på Årstaskogen utan den är 
bra som den är! Om man ändrar och börjar bygga kommer 
det förstöra området och naturen kommer försvinna. Oasen 
vid Liljeholmen kommer försvinna. Det behövs riktiga 
grönområden och skogsområden i bebyggelse och det är precis 
vad Årstaskogen är. FÖRSTÖR INTE DET!!

• Tillåt inte byggande i den värdefulla skogen. Tänk 
på biologisk mångfald, värdefulla naturintressen, 
klimatförändringar och kommande generationer.

• Föredrar egentligen att det inte byggs. Om det behöver 
byggas: gärna en kombination av hyres- och bostadsrätter. 

• Det enda jag vet är att det parti som beslutar om bebyggelse 
förlorar många röster i valet! Bort med Södermalms träoch 
bygg där!

• Jag motsätter mig starkt att skogen ska bebyggas med 
lägenheter i den omfattning som föreslagits. Något mindre 
parti av de områden som  ni markerar på kartan är acceptabelt 
men mer skog än i förslaget behöver bevaras för oss som 
redan bor i närområdet och inte bara strandpomenaderna 
och branterna ovanför. Staden har redan accepterat att JM 
bygger extremt förtätat i Årstadal/Årstaberg, med skamligt 
små skol/förskolegårdar/grönytor. Jag kan leva med det så 
länge Årstaskogen hålls bevarad i sitt nuvarande skick men 
det är oacceptabelt att exploatera skogen ytterligare. Bostäder 
behövs men exploatera andra områden som förslummade 
Västberga i första hand.  Gör i stället naturreservat av skogen i 
sin nuvarande utbredning.

• Tycks som ni backar från givet löfte att behålla Årstaskogen 
som naturreservat. Gör inte så snälla, skogen är så VIKTIG nu 
och i framtiden.

• Jag tycker ni ska bevara årstaskogen så mycket som det 

går.  Jag besöker den varje vecka, liksom en mängd andra 
människor gör som man möter på stigar och jogging/
promenadstråk. Det är ett andrum, en möjlighet att komma 
bort från betong och bebyggelse som annars sker på många 
platser runtomkring!

• Att bygga bostäder, parker och gator här skulle förstöra den 
naturliga miljön. Antalet bilar för 1000hushåll skulle öka 
massor i området och förstöra lugnet som är. Idag är vägarna 
bakom de hus som står idag, de stör inte skogen, men nya 
vägar skulle göra stor påverkan på miljön och lugnet. Att 
bygga här skulle innebära byggmaskiner och byggplatser i 
flera år - hur påverkar det djur och natur? Spara all skog som 
finns här, den kommer behövas för Stockholmarna i framtiden. 
Att bara spara branterna gör skogen otillgänglig. Varför inte 
bygga över ex de stora vägarna som huddingevägen, eller 
flytta partihallarna, där är det riktigt otäckt att vara. Det 
kommer att vara tillräckligt centralt för många att bo där, 
det är också nära bra kommunikation. Samt att vi får bort en 
massa tung trafik. Spara skogen som den är!!!

• ”Bygg inte i skogen. Jag antar att denna enkät endast fyller 
funktionen bocka av att den är gjord, men att det inte finns 
någon som helst plan på att lyssna på mig som medborgare. 
Nu har dock jag gjort min plikt som medborgare och Årstabo. 
Bygg inte i skogen. Det är inte sant att just skogen behöver 
bebyggas. Det är ett påhitt som politiker vill tro på. Bygg inte 
i skogen.

• Bygg på andra platser!
• Årstaskogen tål inte mer  slitage. Utökas bebyggelsen då blir 

kvarvarande Årstaskogen
• en inhägnad park om några år .Det blir d å mycket begränsad 

tillgång för allmänheten!”
• Årstaskogen är Årstas lunga och används i väldigt stor 

utsträckning av de boende idag för alla typer av aktiviteter 
såsom träning, löpning, picknick, naturupplevelse etc vid 
alla tider på dygnet. När fler flyttar till Årsta (i och med 
utbyggandet av Årstafältet) kommer fler att vilja utnyttja 
skogen såsom den ser ut idag. Det vore alltså väldigt synd att 
minska naturytan.

• De finns så få platser att slappna av och vara i skogsmiljö i 
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stockholm. 
• Vi vill inte se någon typ av bebyggelse i denna vackra skog.
• Vi kommer att aktivt kämpa emot denna idé om vi så ska 

campa i skogen dag och natt.
• Min dotter och min hund och JAG behöver luft och rymd. Om 

jag inte får vara i skogen och gå runt så går mitt psyke in i 
väggen.”

• Vinklad enkät! Se över denna enkät och säkerställ att den inte 
är vinklad till förmån för att bygga bostäder. Som man frågar 
får man svar...men det kanske är det ni vill.

• Med tanke på att det i närheten av skogen det senaste årtiondet 
och nästa årtionde har/kommer att flytta in mycket folk pga 
av all nybyggnation (Årstadal, Årstaberg, hammarby sjöstad, 
förtätning av Årsta) så borde skogen inte bebyggas, utan 
utvecklas för rekreation för de gamla och de nya invånarna. 
Speciellt de ytor som föreslås att bebyggas är de som lämpar 
sig bäst för rekreation. Det är svårt att gör det i branta slätter...

• Minska den planerade bebyggelsens intrång på befintlig 
skogsyta. Bygg färre men högre hus.

• Jag vill inte ha någon bebyggelse i Årstaskogen. Dock skulle 
man kunna bebygga en liten del nära befintlig bebyggelse i 
Årsta som vetter mot skogen. Dock bara med enstaka hus, så 
knappast lönsamt.

• Önskar ingen ny bebyggelse! Vill att skogen ska förbli orörd 
då den fungerar bra och används mycket!

• Någon Restaurang eller kafé vid vattnet. Bebygg 
impedentsmarken i anslutning till befintlig infrastruktur tätt. 
Spara så mycket av själva skogen som möjligt. Spara plan 
mark. Om ni bebygger skogen undvik markparkering och och 
hårdgjorda ytor. Bygg naturanpassat utan plansprängning. 

• Tycker inte det är lämpligt att bygga fler bostäder imområdet 
då det redan är alltför många människor som kommer bo vid 
Liljeholmskajen. Anser inte att Årstaskogen är så pass stor 
att man ska sätts till bostäder i denna. Stora grönområden 
försvinner alltmer och just årstaskogen känns unik i området. 

• Som sagt absolut ingen bebyggelse av bostäder !!!  Måste få  
finnas kvar till alla som bor / vill vistas  i årstaskogen   Låt den 
få vara ifred

• Jag tycker förslaget med 800-1000lgh låter alldeles för 

mycket. De fyra relativt nya  punkthusen vid Marviksvägen. 
ser jag som max på typ tre olika platser enligt planen. I första 
hand förordar jag Årstafältet och Årstastråket som byggs och 
planeras nu.

• Bevara den gröna. Gör det till reservat, 
• Åter igen,vi vill bevara hela skogen.Det byggs otroligt mycket 

redan och skogen behövs
• verkligen just därför.Dagens stressade människor behöver den 

fina naturen i skogen
• för avkoppling.Barnen går där med dagis och får lära sig 

uppskatta det gröna och djurlivet.
• Behöver man säga mer? Tänk om och behåll löfterna 

politikerna givit!
• Bevara skogen och satsa på ännu bättre rekreation kring 

vattnet
• Jag tycker att skogen idag är mörk och otillgänglig. Jag skulle 

gärna se att man blandade en ljusare och mindre tät skog 
med bebyggelse. Min gissning är att det inte finns så mycket 
naturliv som störs av uppblandad bebyggelse/skog. 

• ”Behåll så mycket som möjligt av naturen och de 
grönområden som finns idag. Det är en unik miljö som är 
sååå viktig att vi får behålla inom storstadens gränser. Visst 
behöver vi göra plats för fler boenden runt omkring men de 
gröna lungorna i staden för allas rekreation och välmående 
samt goda luft, och inte minst för barns uppväxt, är livsviktig. 

• Jag ser hellre man fokuserar nybyggandet utmot Nacka, 
Björkhagen, Hammarbybacken osv, där förutsättningarna med 
skog och stora ytor samt kommunikationer med t-bana o dyl 
redan flyter mycket bra ”

• Bygg för alla Stockholmare, inte bara de rikaste. Blanda 
överkomliga hyresrätter med borätter. Och glöm inte plats för 
barn. Skolor och förskolor behövs. 

• Bebygg Årsta IP istället för Årsta skog. Idrottsanläggningen 
är för liten för verksamheten och vill ändå bygga störr 
klubbhus. Konstrgräsplanen läcker antagligen mikroplaster 
från granulatbeläggningen ner till Årstaviken.  Hur många 
använder Årsta IP jämfört med hur många använder Årsta 
skog? Inga barn som är tjejer eller kvinnor får använda planen. 
Bygg bilfritt om det ska byggas bostäder. Friområdet Årsta 

skog är superviktigt för barn, vuxna och hundar där vi kan röra 
oss utan att tänka på att akta oss för bilar.

• synd om den redan väldig smala resman av natur ska yttligare 
syckas av. Naturkänslan skulle vara väldig begränsat i så fall. 

• Önskar ingen ny bebyggd miljö i årstaskogen
• Bevara skogen. Låt den skötas av folk med kunskaper 

och ekologiskt tänkande. Använd häst och handkraft. Inga 
maskiner. Tyst lugnt och orört. Naturen behöver bara lite 
varsam hjälp för att vara vacker och tillgänglig. Bygg de 1000 
bostäderna i partihallområdet och inte i Årsta skogen där 
många generationer barn upplevt äventyr.

• Jag hoppas ju på att skogen inte ska bebyggas, så det är svårt 
att välja vad en bebyggelse kan tillföra. 

• Stockholm behöver sälja ut mark för att bygga bostäder just 
här där man har en grön lunga. Det försvinner fler och fler 
gröna områden som Stockholms invånare behöver. Utveckla 
området till mer friluftsområde med fler kolonilotter och ytor 
för umgänge och folkliv i stället för bostäder. 

• Årsta och närliggande områden är redan nu hårt exploaterat. 
varför inte bygga på andra sidan Årstaviken då får dom 
boende en vacker sol från morgon till kväll. varför inte bygga 
på gärdet eller djurgården jätteområde som behöver utvecklas.

• Trist att bygga bort grönområden. 
• Låt bli att bebygga
• Bebyggelse Närmast åsrtabergs station är mer motiverad 
• Observera att frågan är ledande och enkätsvaren riskerar att 

vara missvisande. 
• Jag tycker inte att ny bebyggelse kan tillföra det jag önskar 

i form av naturupplevelser. Snarare är mer orörd skog att 
önska. Jag tycker att Stockholm stad ska leta efter andra 
lösningar för bostäder, andra platser att bygga på som 
idag inte består av fin natur/skogsmark. Dessutom gäller 
det att hitta bostadslösningar för dem som mest behöver 
bostäder. Årstaskogen är eftertraktad mark där de boende är 
höginkomsttagare. Bygg billiga hyresrätter.

• Årstaskogen är en lunga i Stockholm. Skogen bidrar till bättre 
hälsa hos stockholmare, både genom att rena stadsluften vilket 
hjälper tusentals invånare, och genom att erbjuda en plats för 
lugn och ro, återhämtning och motion. Det är vetenskapligt 
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bevisat att grönområden är hälsofrämjande för människan. 
• Detta måste ställas i relation till den knappa tillökningen 

av nya bostäder som planeras för att möta bostadsbristen i 
Stockholm. 

• Kan politikerna med gott samvete stå för en utarmning 
och oåterkallelig exploatering av värdefull naturskog? 
Jag tror staden kommer att ångra sig i framtiden. Detta 
ska ställas i kontrast till att fortsätta tillåta flygplan orsaka 
hälsopåverkande och stressande bullernivåer för tusentals 
stockholmare, som dessutom startar och landar på en mycket 
attraktiv mark som skulle kunna möta bostadsbristen på en 
helt annan nivå! 

• Jag är inte emot att bygga en del tillkommande hus i utkanten 
av skogen. Men dagens förslag innebär en stor inskränkning 
på stora skogområden och reducerar stora partier av skogen 
till att bara vara en otillgänglig bergsbrant och ett gångstråk 
vid vattnet. Stockholm behöver mer naturliga grönområden 
för invånarnas hälsa, inte fler konstgjorda parker med gräs 
och några körsbärsträd, som alltför ofta blir resultatet när 
landskapsarkitekter eller byggentreprenörer får fria händer.”

• ”Om det byggs, där ni ska utreda om det går att bygga, 
kommer det bara vara en slänt kvar för oss som promenerar 
där varje dag att gå i eller så kommer vi behöva gå längst nere 
vid vattnet. Det man har uppskattat med årstaskogen är att det 
funnits plats att gå på både när man är ute med hunden (och 
vill gå i skog)  eller man vill springa. Vissa av de delar som ni 
markerat för bebyggelse går jag på varje dag med min hund. 
Det känns inte alls kul att det ska byggas bostäder på en så fin 
plats. 

• Däremot tycker jag det är positivt om det byggs borta vid 
marinan nära gullmarsplan för där är inte alls fint och ofta 
ganska smutsigt. ”

• Årstaskogen används redan där ni tänker bygga hus. Att ta 
bort skog för att bygga hus är inte att skapa ett samhälle för 
framtiden. Det finns ingen infrastruktur för bostäder där ni 
tänker bygga. Städa upp Årsta partihallar och bygg där det 
området har allt. Vatten, el, avlopp, bussar, m.m. 

• Har svårt att hitta rätt blankett.
• Denna öppnas med fel formulering: ”Samtidigt planerar vi 

ungefär 800-1000 nya bostäder i skogen, nära det nuvarande 
bostadsområdet.” Detta är en vinklad, oärligt inramning av 
någons opinion. Ni får gärna rätter till blanketten. Ska står 
”Skogen redan 2014 har planerats till reservat. Sedan dess 
har ett okvalificerat förslag om husbygge  blivit blandat in, 
utan någon som helst dialog med allmänheten. Därfär kan 
du borstar bort detta från dina tankar när du fyller i denna 
blanket. Vi ber om ursäkte för den misförstånd vår arrogans 
har skapat”

• Jag anser att bebyggelse i Årstaskogen vore mycket olyckligt. 
Förtätning av bebyggelse bör istället ske söderut i Årsta, på 
Årstafältet och i området där Årsta Partihallar ligger idag. 

• De få skogsområden vi har kvar i stan bör skyddas, så att vi 
som bor i Stockholm kan fortsätta nyttja dessa för vår hälsa 
och vårt välmående. 

• Dessutom skulle fler bostäder i Årstaskogen vara negativt 
för den trafiksituation som redan är ganska dålig i Årsta.  
Det är trångt, ont om parkeringar och ibland väldigt mycket 
trafik på exempelvis Årstavägen, Hjalmarsvägen och 
Sköntorpsvägen.  Bebyggelse i den södra delen av Årsta har 
mycket bättre tillgång till tunneln, Huddingevägen och uppfart 
till Essingeleden. Så den ökade trafiken behöver inte påverka 
de redan trånga delarna av Årsta så mycket som de skulle om 
Årstaskogen bebyggs.”

• Inget borde röras i Byggväg efter väster om 
Skanskvarnskolan. Öster om skanskvarnskolan är en del av 
Årstaskogen som är lite obehaglig. Jag vistas mycket i skogen 
åt alla håll och möter jag ljusskygga typer i Skogen och blir 
lite rädd har detta enbart skett öster om Skanskvarnskolan

• Runt om och i Årsta byggs en mängd bostäder, tusentals!! 
Med det i åtanke kommer Årstaskogen att behövas i en ännu 
större utsträckning.  Att i det läget ens fundera på att ta delar 
av skogen för att bygga bostäder, blir för mig väldigt märkligt. 
Det känns mycket ”mossigt” och bakåtsträvande. 

• Viktigt att bevara den närhet till naturen som är och närheten 
för barn att uppleva för de som inte kan uppleva annat än det 
som ligger nära staden-Inte alla som har sommarstugor! 

• Bevara skogen som den är. Det behövs gröna lungor i en 
storstad. Årstaskogen används av 1000-tals människor varje 

dag som eekreationsområde för alla åldrar. 
• Frågan ställs som att ”utveckling” behövs. Jag upprepar, 

viss skötsel behövs, men skall det vara värt namnet 
naturskyddsområde skall skogen få förbli skog med sin 
mångfald av djur och växter. De koloniområden som finns 
skall bevaras intakta, men inte heller utvidgas.

• det finns många andraplatser att bebygga slakthus området 
kom och besök Årsta det är trängsel ,folk får inte plats på 
bussarnainga p-platserkort o gott det är fullt

• Jag motsätter mig att skogen bebyggs men om det ändå ska 
göras vill jag att det görs i så liten omfattning som möjligt och 
att endast bostadsrätter uppförs!!!!

• Helst av allt vill jag inte ha något bygge alls i Årstaskogen 
utan tycker det finns andra redan expolaterade platser att 
bygga på istället (även i Årsta). Men om detta ändå blir 
verklighet så kommer 1000 bostäder medföra mer folk och 
då blir det ännu trängre på bussen och i skolorna. Så hoppas 
verkligen ni tar med det i beräkningen. Tvärbanan ligger som 
ni vet inte i närheten av detta område.  

• ”Det byggs redan ganska mycket i årsta, ffa i området runt 
korsningen Johanneshovsvägen / Årstavägen. Varför man då 
ska planera in fler bostäder på den enda lite större gröna yta 
(med skog) vi har i närområdet förstår jag inte även om  jag 
har full förståelse för att det behövs fler bostäder.

• Om man nödvändigtvis måste ta delar av Årstaskogen bör man 
snarare ta områden som t.ex. - Skogen närmast Skanskvarn - 
skogsdelen närmast Västra Årstabron och järnvägen, dvs det 
lite ljusare fältet på kartan

• Låt den vara, det är en sådan fantastisk resurs för oss som bor 
här!

• Jag tycker inte att man ska bygga inom de planerade områden. 
Det kommer leda till en sämre närmiljö för alla i området 
samt att Årstaskogen försämras avsevärt. Det som kommer 
vara kvar är branterna (oanvändbara) samt stigen längs vatten. 
Stigen kommer att bli överbefolkad vilket kommer leda till 
att Årstaskogen tappar alla de fördelar som finns med skogen 
idag. 

• Jag önskar inte mer bebyggelse i Årsta skogen. Klart man kan 
förbättra genom att hålla efter sly och kanske ha fler platser 
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för möten mellan människor. ””
• Utred istället området vid Bolidenplan in mot 

slakthusområdet, partihallarna. Där finns det slitna områden 
som skulle må bra av att rivas och att det skapas nya 
stadsmiljöer.

• Runt Bolmensvägen där finns det industrilokaler och en 
gräsmatta som inte används till nånting. 

• Det behövs inte dyra bostäder med fantastisk utsikt det behövs 
mindre lägenheter för ungdomar.”

• Låt den vara utveckla endast lugn och ro samt hälsa träning.
• Se till att dagvatten från de planerade områdena omhändertas 

på ett bra sätt så att inte Årstaviken belastas av ytterligare 
föroreningar med tanke på mer hårdgjorda ytor och minskad 
möjlighet för naturlig infiltration.

• Det är tråkigt att alla grönytor ska stryka på foten. 
Årstaskogen ger ett mervärde som aldrig kan återskapas när 
man exploaterar allt och bygger. Detta är ett problem för hela 
landet och inte bara för Stockholms stad. Det måste finnas 
attraktiva platser med möjligheter till bostad och arbete även 
utan för de större städerna. En stad ska självklart utvecklas 
annars är det inte någon stad, men man måste samtidigt inte 
exploatera sönder den. Det måste gå att lösa på något annat 
sätt än att ta bort varenda lite grön lunga som finns. Det finns 
ju ett flertal tråkiga och döda industriområden nära tullarna 
som man kan exploatera. Det måste få finnas gröna ytor trots 
att det är nära tullarna. Alla kan inte bo innanför eller strax 
utanför tullarna. Årstaskogen används idag av alla som bor 
i området och trycket på skogen kommer att öka i och med 
allt som byggs vid Liljeholmskajen och Marievik. Bygg ner 
parkeringsplaster under mark och bebygg dessa ytor i stället. 
Gör det trevligt för människor att bo istället för att trycka in så 
många som möjligt på en sådan liten yta som möjligt. Detta är 
ett unikt område med växter och djur och därför mycket mer 
värdefullt än att bygga om ett industriområde. Detta kan aldrig 
återskapas. Årsta skogen är bra för människan, för luften och  
välbefinnandet.

• Årstaskogen är en brant backe ner mot Årstaviken. Den 
del av skogen som går att använda för promenader, motion 
och lek med barn är nere längs vattnet och uppe på berget 

mot bebyggelsen. Övriga delar är för branta för att utnyttjas 
för ovan nämnda. Om bebyggelse sker uppe på berget enl 
nuvarande plan försvinner egentligen 50%  av den yta av 
skogen som används av människor. Då Årsta bebyggs i 
andra delar, Årstafältet, Linde samt Årstaberg inom kort så 
behövs de ytor som finns nu i skogen än mer i framtiden då 
befolkningen kommer att öka mycket.

• ”Om nu bostäder nödvändigtvis måste byggas i Årstaskogen 
så är mitt önskemål att de inte byggs som en front eller 
kaj mot skogen. Jag gillar den mjuka övergång som finns i 
dagsläget. Bilvägar bör också undvikas i största möjliga mån 
och framförallt i den del av området som mellan bebyggelsen 
och skogen.

• Jag anser att Årstaskogen, med sina unika egenskaper, bör 
bevaras i nuvarande utbredning. När uppemot 15000 nya 
bostäder redan planeras i Årstaskogens närhet ser jag det 
som att ytterligare 800st bara blir en marginell ökning av 
antalet bostäder i området, men att den potentiella skada på 
Årstaskogen som natur- och rekreationsområde som dessa 
bostäder kan orsaka riskerar att bli mycket stor. I avvägningen 
mellan 800 bostäder och en förminskad Årstaskog anser jag 
att det bör vara självklart att ställa sig på Årstaskogens sida.

• Om ytterligare 800 bostäder verkligen måste byggas i Årsta 
så bör det, med lätthet, gå att få in dem på andra platser i 
stadsdelen. Här följer ett förslag på områden som enligt min, 
lekmannamässiga, bedömning bör gå att utnyttja för bostäder 
och som jag tror att Årstaborna med glädje skulle ””offra”” för 
att få behålla Årstaskogen:

• - Den stora bilparkeringen vid Slätbaksvägen 13, och 
potentiellt även berget/skogspartiet där intill. Bidrar även till 
att minska bilarnas utrymme, vilket är positivt.

• - Vid ””ingången”” till Storängsparken från Svärdlångsvägen. 
Ett hus här skulle även rama in parken på ett fint sätt.

• - Den stora bilparkeringen vid Ottsjövägen, samt vid gläntan 
intill Ottsjövägen 23.

• - På bilparkeringen bakom Årstavägen 101.
• - På den stora bilparkeringen vid station Sköntorp.
• - Istället för det skumma huset vid Vättersvägen 24.
• - I den lilla och underutnyttjade parken bakom Årstaparkens 

grill.
• Gemensamt för dessa platser är att de skulle förtäta Årsta utan 

att göra några större anspråk på Årstaskogen. Dessutom skulle 
de bidra till att minska möjligheterna att parkera bilen i Årsta, 
vilket bör vara i linje med stadens ambitioner om hållbara 
transporter.”

• Årstaskogen kommer inte att finnas kvar som vanligt  tar 
ni ”bara” en liten bit tills det är dags för nästa ””lilla bit. 
GJORTS FÖRR OCH SÅ KOMMER DET ATT FORSÄTTA.

• En av de främsta anledningarna till att jag bor i Årsta är 
för att det är så naturnära och att det finns oexploaterade 
grönområden. Detta skulle förändras helt i och med den 
eventuella bebyggelsen, varpå jag upplever att en av de finaste 
sakerna med Årsta försvinner.

• ”Helt otroligt. I samma andetag så säger ni att först ska 
Årstaskogen bli reservat och att man kan bygga bostäder där.

• Den skog ni menar ska stå kvar är tämligen otillgänglig 
eftersom det består av väldigt kraftig sluttning ner mot 
Årstaviken. 

• Det skulle dessutom bli väldigt mycket mer infrastruktur 
som skulle behövas, i form av affärer, skolor, förskolor mm. 
Räcker det inte med alla nya människor på Årstafältet? Var 
ska alla ta vägen?

• Gör området mer levande genom att bygga moderna 
höghus hela vägen utmed Årstaviken från Liljeholmen till 
Johanneshovsbron. Det skulle ge det bästa värdet för många. 
Det råder ingen brist på gröna områden i övrigt - man kan gå 
eller åka till Nackareservatet eller andra områden om man vill 
ha naturupplevelser. 

• Jag vill inte att fler bostäder byggs i Årstaskogen. Jag har 
bott i Årsta sedan 1991. Skogen behövs som rekreation och 
grön lunga i Stockholm. Årsta har redan förtätats och det är 
nu massor av människor som joggar, promenerar, njuter av 
utsikten , barn som plockar blåbär och bygger kojor m.m. Folk 
kommer t.ex från de nya husen vid Marievik vid Årstabron. 
Det är fantastiskt vackert bl.a. med alla olika trädsorter vid 
promenadvägen nära Årsta gård. När jag för ca åtta år sedan 
bytte bostad i Årsta var det viktigt för mej att  även den nya 
bostaden låg nära Årstaskogen.  
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• Liksom så många andra som njuter av Årstaskogen anser 
jag att det vore ett stort misstag att bebygga skogen. Ingen 
bebyggelse bör ske alls, utan bevarande av Årstaskogen i sin 
nuvarande form bör ske och naturreservat av hela området 
samt Årsta holmar bör inrättas omgående.

• Jag tycker den ska bli naturreservat.
• ”Med tanke på den kommande bebyggelsen av Årstafältet 

minskar grönområdena i Årsta kraftigt. De boende i Årsta 
behöver ha möjlighet att få rekreation och naturupplevelser 
och därför bör bebyggelsen i Årstaskogen minimeras.  

• 
• Exploatering av skogsmark för bostäder är också negativt 

ur ett ekologiskt perspektiv. Det kan leda till utsläpp av 
koldioxid, som för närvarande är bunden hos träd och växter, 
samt försämrad möjlighet till fortsatt koldioxidupptag i 
naturen. Det kan också ge lokala, negativa, effekter på djurliv 
och miljö. 

• 
• Därmed bidrar inte en bebyggelse av Årstaskogen till ett mer 

hållbart samhälle, och det måste finnas andra lösningar på 
bostadsbristen än att bebygga skogsmark. ”

• Bygg på Årstafältet och på en överdäckad Södertäljevägen.  
Stockholmare de kommande hundra åren behöver varenda 
kvadratmeter av Årstaskogen som den är idag.

• Bygg inte alls! Ni kommer förstöra skogen! Maskiner kommer 
ha sönder mark, avgaser kommer lukta och byggarbetarna 
kommer skräpa ner!

• Vi har bott vid Liljeholmskajen i snart 10 år och en av 
de absolut främsta anledningarna till att vi bott kvar har 
varit närheten till årstaskogen. Den bidrar till ett andrum 
i storstaden, till motion och aktivitet för både vuxna och 
barn! Spåret brukas dagligen av motionärer ,föräldralediga, 
förskolor osv. Det vore sorgligt om den lilla fina natur som 
finns här tas bort!

• ”Enligt min mening vore det ett kapitalt och irreversibelt 
misstag att bygga bostäder i Årstaskogen, även nära den 
befintliga bebyggelsen, och jag är övertygad om att många är 
av samma åsikt. Årstaskogen är en grön oas, som är unik p g a 
storleken och närheten till Stockholms innerstad. Den är extra 

skyddsvärd, eftersom den består av riktig skog och inte bara 
parkområden. Ju mer åren går, desto värdefullare kommer 
Årstaskogen att bli för stockholmare och turister från när 
och fjärran. Den kommer att bli en lisa för kropp och själ för 
alltfler människor om den får förbli obebyggd. Årstaskogen 
kommer att bli för Stockholm vad Central Park är för New 
York.

• 
• Visst behövs fler bostäder, men de bör byggas i Stockholms 

ytterområden och ännu hellre i stadens angränsande 
kommuner. Det finns många mycket lämpligare 
områden i Stor-Stockholm, exempelvis i anslutning till 
pendeltågsstationerna.

• ”
• Bygg på! Inte alla som bor här är såna NIMBYs.
• Istället för att bygga bort skogen, gör den tillgänglig och 

förståelig för ALLA. ALLA barn har rätt till att besöka en 
skog på en friluftsdag, orienteringsdag, utflykt, promenad 
osv.  För att ALLA ska förstå vad Sverige är till största ytan 
behöver vi bevara skogen. Bygg bostäder på Årstafältet, 
Gärdet, Partihallarna osv. Platser som vi lätt kan återskapa. 
Skog kan vi ALDRIG återskapa.

• Ta tillbaka planerna  på bebyggelse och bevara Årstaskogen 
som den gröna oasen det är idag för många som bor i området 
och utanför, det går inte att ta tillbaka skogen när man väl 
byggt

• ”Reservatet bör utökas österut ända fram till Tvärbanans backe 
ner mot Mårtensdal. Det utgör troligen en viktig grön länk 
mellan Nacka och Årstaviken via området Hammarbyskogen. 

• Området norr om Dellensvägen med sluttningen ner mot 
bäcken utgör fin inramning till bäcken och det vore tråkigt att 
förlora.”

• ”Gör HELA Årstaskogen till Naturreservat. Vi i Årsta behöver 
grönområde. Jag har bott i Gröna Årsta i 21 år och trivs 
jättebra.

• Först skulle man bygga bostäder på Årstastråket, för vi har ju 
hela Årstafältet att vara på. Så byggde man Södra Länken och 
när den var klar, ja då skulle man även bebygga Årstafältet 
(vårt skidspårsområde!) och då heter det, att vi har ju 

Årstaskogen!! Naturreservat NU!”
• Låt den vara orörd, den är vårt andningshål.
• ”Att bygga bostäder vid vattnet innebär bara vackert boende 

för köpstarka.  
• Samtidigt begränsas möjligheterna för de som inte har råd. 
• Att se ut över vattnet på ena eller andra sättet blir en 

klassfråga.. ”
• låt bli att bygga där! Låt unika områden få vara unika. Med 

alla förtätningar i och runt Årsta så behöv orörda områden 
med skog och mark. Punkt slut. 

• Bevara skogen så stor som den är. Det ör en fantastisk gammal 
urskog.

• Ge fan i  skogen. 
• Ingen utveckling behövs, bevara hela området som 

naturreservat.
• Staden förtätas, spara de naturområdet som årstaskogen är. 

Vansinne att bygga mer. Skulle det inte bli nationalpark? Eller 
var det bara skitsnack? Man bygger väl inte i en nationalpark?

• Inte bygga.
• Behåll strandlinjen och klippor med god marginal, men att 

bygga längre in mot bef bebyggelse gör inget
• Det finns så många andra mer lämpliga ställen att bygga på, 

varför gör ni inte det? Det byggs redan otroligt mycket i Årsta, 
kan inte ni låta skogen vara? Den är oerhört viktig för Årsta 
och årstabor, och även för många många andra utanför Årsta 
som använder skogen regelbundet. Gamla industriområden 
kan väl bebyggas istället? Skogen är redan tillgänglig 
och används jätte mycket. Gör hela lilla Årstaskogen till 
naturreservat istället, gör inte en liten skog ännu mindre!

• ”Årstaskogen ska inte bebyggas! Detta går inte att få ogjort.
• 
• Fem skäl till att inte bygga i Årstaskogen
• 1. Trycket på Årstaskogen kommer att bli allt hårdare 

när tiotusentals nya invånare flyttar in i Slakthusområdet, 
Söderstaden och Årstafältet.

•  2. Stora delar av de ekologiska och rekreativa värden, som 
reservatet ursprungligen skulle skydda, rivs upp. Dessa värden 
kan aldrig återskapas.

•  3. Förslaget innebär att stora delar av Årstaskogens mer 
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flacka och naturligt tillgängliga delar byggs bort. Kvar blir en 
större del svårtillgängliga norrvända branter.

•  4. Naturreservat tillgänglig- och synliggörs genom 
skyltning, stigar och i bästa fall ett Naturum, inte genom en 
byggnadsmassa motsvarande 30 åttavåningshus.

•  5. Den typ av bostäder som Stockholm främst behöver 
är billiga hyresrätter. Att bebygga orörd naturmark, 
långt från befintlig infrastruktur, innebär mycket höga 
investeringskostnader, vilket i slutändan genererar dyra 
bostäder.”

• Låt skogen vara! Viktig för människors hälsa och det är 
övervägande nackdelar än fördelar med att bygga bostäder!

• Jag vill inte att det ska byggas någonstans i Årskaskogen där 
ni föreslår. Finns flertalet andra platser i Söderort som lämpar 
sig bättre för en park eller bostäder än att ta bort vår fina skog. 
Flera av de platser ni föreslår är just platser vi besöker med 
barn och hund varje dag och det skulle kraftigt försämra vår 
vardag att inte kunna gå dit mera. Vi har valt att bo i Årsta 
eftersom vi gillar att det är nära naturen till skillnad från i 
innerstan. Låt oss få fortsätta ha det så. Runt omkring Årsta 
finns flera bra platser, t.ex. vissa delar av Årstafältet (absolut 
inte alla, även där är utredningen väldigt dåligt utförd och inte 
i linje med våra önskemål vi som använder fältet varje dag!), 
Årsta partihallar, Bromma flygplats, Gärdet, runt omkring 
flertalet av pendeltågsstationerna runt om i länet. Vi ser 
även fram emot nya grannar i trevliga kvarter i Årstastråket 
och Slakthusområdet. När man bygger nytt ska det utföras 
på platser där det redan är nära kollektivtrafik som kan 
understödja mängden med nya invånare samt inte på platser 
där medborgarna dagligen använder och trivs ytan så som det 
är. Ni jobbar för oss, glöm inte det! Finns även viss forskning 
som visar att alla inte vill bo nära stan utan kan tänka sig att 
bo i nybyggda abc-städer. Gå hem och tänk om och gör en ny 
utredning, tack!

• Bygg på fotbollsplanen i första hand och bygg på mer av årsta 
fältet eller kanske gärdet i stan? Låt skogen finnas  kvar.

• Bygg inte i årstaskogen
• Jag skulle helst se att ev bebyggelse smälter in i övrig miljö så 

bra som möjligt och att stora höghuskomplex undviks. 

• Det är bra och rimligt att ta en del av skogen i anspråk för 
bostäder. Det ger fler möjlighet att nyttja skogen då mer 
närvaro skapas och med tillräckligt tät bebyggelse ökar även 
tryggheten. Vi som valt att bo i en tätort bör acceptera att 
precis som vi vill även andra bo här. Därför duger det inte att 
med näbbar och klor försvara varje obebyggd yta och hävda 
att folk kan bo någon annanstans. Folk vill bo där vi redan bor 
och vi måste vara villiga att skapa möjligheter för det.

• Behåll så många träd som möjligt!
• ”Den här delen av Årsta tål inte mer förtätning. Låt skogen 

förbli den lunga som behövs. Från Gullmarsplan och in i Årsta 
råder redan trafikinfarkt. 

• Ett kortsiktigt beslut om att bebygga Årstaskogen kommer att 
påverka folkhälsan negativt.”

• Vill inte att bostäder byggs där. Särskilt illa skulle det vara 
på området runt IP som ingår i planerna då stora delar av den 
lättillgängliga övre delen av skogen och fina promenader 
skulle försvinna. Årsta har redan/ska förtätats väldigt mycket; 
i årsta, på fältet och Årstastråket. 

• Bättre att bygga bort Årstadkogen närmare Gullmarsplan 
med omnejd. Där är det mer stökigt, smutsigt och otryggt på 
kvällarna samt bygg bort industriområdet vid bowlinghallen. 
Ta inte bort den fina skogen från kolonilotterna till 
Liljeholmskajen.

• Låt bli. Bebygg ej.
• Motsätter mig mest bebyggelse kring Årsta IP då det förstör 

den fina promenadstigen och lugnet kring utsiktsplatserna 
som går förbi där, vilket också är de finaste utsiktsplatserna i 
årstaskogen.

• Skog och natur som försvinner kommer aldrig att återställas.
• Man kan inte ””förbättra”” naturen, speciellt inte genom att 

bygga på den.
• 800-1000 lgh.  för medel och höginkomsttagare hjälper inte 

Stockholms bostadsbrist.
• Det är bättre att exploatera områden som redan är bebyggda, 

som t.ex. Årstapartihallar. ”
• Inga fler bostäder
• Det skulle vara fint om partierna mitt i stråket kunde 

bibehållas, men kanske få mer utrensning längs med 

promenadstråken. Alltså tunna ut buskar och träd något 
som det gjorts till viss del, eftersom utsikten annars blir 
skymd. Partierna närmre skanstull/gullmarsplan/marinan 
och mot årstabron där det redan byggs skulle kunna ha fler 
bostadsrätter och restaurangliv!

• Jag tycker att det är viktigt att låta Årstaskogen vara kvar som 
en grön lunga. Stigen utefter vattnet behöver grönskan och 
känslan av just skog, jag vill inte ens skymta hus när jag går 
där! Jag vill inte se att man exploaterar med restauranger eller 
stora badplatser...det är viktigt att behålla det naturliga. Det 
är ok att kunna ta sig ett dopp från en liten vik med medhavd 
kaffetermos, möjligen köpa en kaffe från ett cafe som de har 
i Hagaparken, liten grön bod som bara är öppet vid fint väder 
och man sitter ute. 

• Min synpunkt är att era planer på utveckling ska avvecklas 
och att ni hittar nåt annat ställe där ni kan bygga bostäder. 
Utan att skövla träd och växter. 

• Om ni nu måste bebygga ett naturreservat för att sälja 
dyra bostadsrätter i ett sjönära läge. Gå INTE i de stora 
byggjättarnas fällor. Titta utanför boxen. Låt minde 
arkitektkontor vara med från starten och rita de nya 
bostäderna. Låt mindre aktörer än Peab, Skanska och Ncc 
bygga. Dessa stora aktörer äger marknaden idag och bygger 
lågkvalitativ icke-arkitektur av osunda material med så hög 
vinst som möjligt. Det är inte värdigt. 

• Likt ovan, årstaskogen är perfekt som den är idag. Bygga 
där förstör extremt mycket för årstabor och södermalmsbor 
som idag har närheten till natur och skog. Men då får jag väl 
köpa mig en bil och ta bilen till skogen om ni anser att det är 
bättre...

• Innan något bygge planeras vore det bra att få veta hur det 
påverkar naturen i området. 

• Vårda skogen som den ser ut idag. Fler bänkar och 
motionscentraler. Ev ett fik. 

• ”Självklart kommer de byggexploatörer som kan komma 
att få köpa loss de plana, dyra markstyckena ”med det höga 
markvärdet” att se till att det ändå blir en lönsam affär. Det är 
ju deras affärsidé. Faran är stor att det blir ett hårdexploaterat, 
högt, skrymmande, skymmande ”stadsbryn” framför 
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nuvarande bebyggelse. Ett verksamt bidrag till skenande 
bostadspriser. Den ekonomiska drivkraften i ärendet bör inte 
underskattas! Låt inte den ensamt styra. Bostadsbristen ska 
inte elimineras genom att lyckade, goda områden förstörs! Ett 
felsteg av nuvarande beslutsfattare kan aldrig ångras!

• Skulle inte tillföra något bra?
• Årstaskogen skall bevaras. Det är en naturskog som har 

enorma mängder med växter och microliv och även harar, 
rådjur, falkar, hackspettar, tallkrypare, talltickor, turister, 
årstabor, södermalmare och liljeholmsbor, och hammarby 
sjöstads bor vistas här.  Skogen är märkt som ett av 
stockholms tysta områden. Årsta är redan utsatt av ökad 
mängd avgaser från biltunneln, och vattnet är försurat. 
oplanerade kalhyggen ökar försurningen. man har redan 
bebyggt årstafältet och man bygger överallt i årsta. Man börjar 
tom prata om en mättnad i bostadsbyggandet. I andra länder 
gör man parker för att man inte har träd och skog. Gör inte 
skogen till en park! ni kommer ångra er, precis som på 70-talet 
när man rec alla vackra byggnader. 

• Jag vill inte att ni bygger bostäder längs Årstaskogen, för 
att ni inte än lyckats bygga lägenheter till medelsvensson 
(medelklass). Att ni nu ska ta ifrån Stockholm, en av det 
bästa och finaste löparspåren/vandringsled/mountainbike 
spår för att bygga fler lägenheter som triggar upp lägenhets 
priserna i Stockholm är inte rätt. Dessutom så är det viktiga 
att se till helheten och vara realtisk, Årstaskogen är prime 
realestate, och lägenheter här kommer ej vara billiga och 
för medel svensson. BYGG LÄGENHETER SOM FOLK 
HAR RÅD MED. Bygg inte ett nytt hammarbysjöstad eller 
Liljehomskajen. Bygg lägenheter som alla kan ha råd med, 
intergera olika samhällsklasser så att vi kan ha mer förstående 
samhälle för olikheter!

• ja, bygg inte mer... finns andra platser att bygga på... typ 
lidingö, värmdö etc.. 

• Bygg INTE massa fula bostäder. Det förstör stadsbilden och vi 
Årstabon vill inte att det ska bli så tätbebyggt här.

• Årstaskogen är en stor anledning till att vi trivs så bra här, och 
att exploatera den med bostäder skulle minska charmen med 
Årsta. 

• Bygg ej
• det behövs ingen utveckling. Årstaskogen ska bevaras som 

den är.
• Gör naturreservat av hela Årstaskogen.
• Jag tycker att den bebyggelse som görs ska vara i liten skala 

och passa in i området och med naturen 
• Jag brukar vara positiv till att bygga nya bostäder, och tycker 

att förslaget för Årstafältet, som jag bor mycket nära (närmare 
en Årstaskogen), ser bra ut. Men just Årstaskogen tycker jag 
ska behållas så mycket som möjligt. Jag ser inte att man kan 
bygga sig till fler naturvärden i Årstaskogen. Jag tror att om 
Årsta fortsättningsvis ska vara ett populärt område att bo i så 
borde man lämna så mycket som möjligt av Årstaskogen kvar.

•  Bevara den! Behåll den som den är!
• Bygg inte sönder skogen med fler bostäder. Vi behöver 

oaserna kvar.
• Bevara naturen!
• Låt en skog vara en skog, håll inte på och gör det till en park!
• Årstaskogen skall bevaras i sin helhet och omedelbart göras 

till naturreservat.
• Mycket av den riktiga naturen i Stockholm har redan förstörts.
• I en hållbar stad måste människor ha tillgång till orörd natur, 

förutom parker. Det är inte hållbart att bygga bort naturen 
så att vi tappar kontakten med livet på jorden. Det är också 
kortsiktigt.

• Det är livskvalitet och hälsobringande att ha nära till natur. 
Inte minst för våra barns skull. Ju fler som flyttar in desto 
stressigare blir livet i Stockholm. Då behöver vi tillgång till 
natur.

• Det är vi som bor i området som ska bestämma om vår 
närmiljö, inte de som flyttar in.

• Många som bor i Stockholm har inte bil. De kan ta sig till 
orörd natur ändå. Men om den byggs bort och det bara lämnas 
några sorgliga snuttar kvar måste fler skaffa bil för att ta sig ut.

• Hela den nuvarande skogen bör snarast bli ett naturreservat 
som bevaras för levande  och kommande generationers skull. 
Med den stora utbyggnaden av Årstafältet och liknande i 
området behövs Årstaskogen mer än någonsin i sin nuvarande 
utsträckning.  Förstör inte området som man en gång gjorde  

med Fatburssjön på Söder!
• Bygg inte i skogen.  Skogen behövs för människor och djur.  
• Vill betona vikten av det gröna bandet mellan Nackareservatet 

och Årstaskogen, förstör inte våra små naturområden de som 
finns kvar, bygg på Ica:s tomt i partihallsområdet, där finns 
gott om mark, de gröna områdena kommer att vara enormt 
uppskattade om någon/några generationer när stan vuxit ännu 
mer, förstör inte framtiden för rekreation, den miljö som 
förstörs nu kan aldrig upprättas igen

• ”Att man inte bebygger alls. Naturen och området är unikt. 
Dom flesta som bor här i området bor just här av den 
anledningen att det ser ut som det gör. Att naturen finns nära 
och består av uppväxt skog och avskiljda platser.

• Varje dag passerar jag av olika anledningar genom någon del 
av årstaskogen. Varje gång uppskattar jag att naturen finns här. 
Cyklar ofta. Springer ofta. Går med barnen ofta. Gångstråken 
och stigarna som finns här är i mitt tycke ovärdeliga. Om 
något byggs så är det EXTREMT viktigt att befintliga 
gångvägar, större stigar och även avskiljda platser bevaras.  
Att utsiktsplatser inte försvinner och att miljöns och områdets 
skogskaraktär behålls. Har svårt att se hur man skulle lyckas 
bebygga och kunna leva upp till den natur som finns och 
måste bevaras. ”

• Jag är av åsikten att bebyggelsen inte tillför något för egen 
del. Jag önskar att man - om man nödvändigtvis måste bygga 
- inte bygger så mycket bostäder här. Jag tycker det är för 
många bostäder som planeras i nuläget och att det tar för stor 
del av skogen. Det här kommer att göra att jag överväger att 
flytta från området, då jag anser att det här är det enda område 
som ger någon egentlig rekreation. Tantolunden är skräpig 
och överbefolkad, låt oss få ha kvar Årstaskogen som en oas. 
Årstadal där jag bor är alldeles för tätbebyggt, gör inte om 
samma misstag här. 

• Behåll Södra lungan och inrätta naturreservat i Årstaskogen. 
Stockholm behöver framtids investeringar. En hållbar 
utveckling behövs vi får inte överlämna förstörda samhällen 
till våra barn. Det ska vara gott att leva för dem.

• Hela skogen är min favoritplats. Skogen får inte exploateras. 
Hus i kanten av skogen  medför hårdare belastning på denna 
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skyddsvärda lunga. Årsta exploateras redan hårt med tusentals 
bostäder som minskar grönområdena. Årsta gärde , området 
efter gamla Huddingevägen och Slakthusområdet kommer  att 
bli helt exploaterade.

• Låt skogen vara som den är. Med rådjur och andra vilda djur.
• ”Varför inte bygga stort och tätt med innerstadens karaktär 

utan förgårdar och utan punkthus.
• Kanske lägga bebyggelsen längst åt väster och längst åt 

öster för bästa kommunikations möjligheter. Spara sedan allt 
däremellan och satsa istället på förtätning av Årsta.

• Detta är för centralt för att bygga Knivsta förort.”
• ”Helt idiotiskt att man behöver bygga sönder skogen. Årsta 

växer ju sjukt mycket redan nu på Årstafältet och mot Linde 
samt vid rondellen innan Gullmars. Det ska ju även byggas 
mot Enskede rackethall och Örby samt det byggs i Stureby.

• Snart kommer Sthlm stå med tomma och osålda svindyra 
brf- och tomma dyra hyreslgh i dessa områden... så hejda er! 
Nya amorteringskrav och stopp för att låna mer än 4.5 ggr sin 
inkomst... hur många kommer ha råd att bo här?

• Folk har inte råd med lgh för 7 miljoner eller hyror på 15.000 
för 80 kvm.

• Att bygga i Årstaskogen är så korkat att man inte hittar ord. ”
• Bebygg inte skogen! Det är oåterkalleligt. Det finns bättre 

ställen att bebygga. Ta inte ifrån oss vårt andrum. 
• Se ovan. Tycker inte man ska bygga så mycket i årstaskogen 

men viss upprustning vore bra.
• Låt skogen vara!!
• Spara skogen, bygg på redan bebyggd/asfalterad mark!
• Det ska redan byggas på Årstafältet. Vi bor i ett område 

i närheten som redan ökat mycket i värde över åren. Det 
kommer att öka ännu mer i takt med att staden förtätas. Vi har 
inget problem med att det byggs i sig, men just Årstaskogen 
skulle ju vara naturreservat och det är ett av de få områden 
som finns kvar där naturen får vara lite vild. Därför motsätter 
vi oss fortsatt exploatering av det området.

• Låt den vara som den är. Det är tack vare den och vattnet som 
detta område är magiskt.

• Ta inte bort möjlig geten att släppa hund lös
• Fler flyttar till Årsta. Fler behöver Årstaskogen att vistas i för 

sitt välbefinnande. skog är bra för klimatet, den renar.
• Det ska inte förtätas mer i Årsta och skogen ska ligga orörd! 

Arbeta för att rena Årstavikens vatten! Låt bli skogen! Om Jan 
Valeskog vill göra skogen tillgänglig för fler borde han väl ha 
sett till att Årstafältet redan var byggt så även de får vistas i 
vårt naturreservat Årstaskogen.

• Låt skogen vara. Den utnyttjas av många. Den kommer att 
behövas när Stockholm växer och bebyggs på andra håll. 
Skogen är viktig för människors välmående. 

• Ta bort alla kollonistugor. De tillhör en svunnen tid. Nu 
behöver de lämna plats för bostäder när staden växer. Våra 
ungdomar behöver någonstans att bo.

• tänk igenom detta en gång till
• Bygg inget i årstaskogen utan gör den till ett naturresarvat 

istället.
• Jag önskar ingen ny bebyggelse i den nuvarande skogen
• Mer riktig skog inte Parker. Djur behöver någonstans att vara
• ”Jag vill inte vara den som säger att det inte ska byggas. 

Jag vill att det ska byggas och det kan absolut byggas i 
årstaskogen men det blir ironiskt när platserna som är tänkta 
idag används till föreningsliv och lekplatser. Årstaskogen 
består av gångstråk närmast vattnet som används av många, 
sen är det raviner in mot land som inte kan användas av någon 
och sedan högst upp närmast nuvarande bebyggelse är det 
lättillgängligare platåer och det är precis där det är tänkt att 
byggas. Områden där det idag finns aktivitet. Jag säger inte att 
det är det överallt men på många av ställena. Ska man bygga 
så långa områden? Är det kanske bättre att sprida ut det och 
spara lite skog emellan för att istället satsa på att bygga ihop 
det med befintliga bebyggelsen på ett bra sätt? Bara lite tankar 
att ställa sig..

• Det bör föras en diskution om att titta på andra områden som 
idag inte är lika förankrade i Årstabornas aktiviteter. Kan 
vi använda områden som består av mer svårttiljänglig mark 
för rekration så som slyskog eller  ravinområden?  Stadens 
uppgift ska vara att främja socialaverksamhetet som bidrar till 
en bra och levande stadsdel. Tex kan man så spara lite skog 
på Årsta IP bakom scoutgården och kanske och istället titta på 
om man kan bygga bakom gullmarsplansgymmasium  ner mot 

vattnet som är en del av skogen som idag (uppfattat av mig ) 
inte används så mycket. På det viset främjar man scouternas 
arbete för ungdomar i Årsta eller skolans aktivet för att få ut 
barn att röra på sig i skog och mark.

• Tack för en bra enkät!
• Stoppa bygget!! 
• Själva skogen är ganska otillgänglig, brant och snårig. 

Skulle kunna kompletteras med små stigar från 
huvudpromenadstråket närmast sjön. Jag skulle inte ”våga” 
promenera ensam som kvinna i skogen. Viktigt med god 
belysning därför och viss uppröjning.

• Snälla ta inte bort delar av grönområdet. Vi är många som 
nyttjar Årstaskogen och närheten till detta grönområde är en 
av anledningarna till att vi bosatte oss i området. Storleken 
som är idag gör att vi som rastar hund, motionerar, leker eller 
behöver en bilfriplats utan staket runt har utrymme att nyttja 
Årstaskogen. Låt inte Stockholms enda grönska bestå av alléer 
eller gräsmattor på taket. Bygg på redan exploaterad mark och 
nalla inte mer på vår skog. Tack!

• Det mest fantastiska med Årstaskogen är att trots att den ligger 
så centralt och inte är speciellt stor, så kan många människor 
vistas i den utan att det känns överfull. Det kan ha att göra 
med topografin och flertalet mindre  stigar som går parallet 
med varandra samt ”buffertzonen” av skog mot bebyggelsen. 
Man behöver aldrig trängas och kan finna lugn och 
återhämtning här. I och med att Årstafältet ska bebyggas (som 
även det är en stor fri zon med stigar och vägar hullerombuller 
där man hittar lugn och ro och inte märker av alla människor 
vistas där) så kommer alla som vistades på fältet att röra sig 
i skogen istället. Det kommer att öka slitaget på skogen och 
göra att det redan då kommer att bli svårare att hitta de lugna 
platser och stråk som Årstaskogen idag erbjuder. Väljer man 
att bebygga skogen kommer Årstaskogens fantastiska funktion 
som unikt rekreationsområde så nära stan att förstöras. Vi 
borde se och ta tillvara det som är unikt för Stockholm och 
tänka mer långsiktigt och sluta planera bort de få grönområden 
vi har kvar. Skogsnatur går aldrig att återinföra när man väl 
tagit bort den. Det är ett irreversibelt beslut för att framtid.

• Som nyinflyttad i Stockholm och Årsta blev jag förvånad och 
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mycket positivt överraskad av närheten till ”riktig” natur som 
jag är van vid att ha runt knuten. Utnyttjar den möjligheten i 
stort sett varje dag o skogen gör att jag trivs mycket bättre än 
jag skulle gjort annars. Gröna miljöer, skog och vildmark är 
bevisat hälsofrämjande. Inser behovet av fler bostäder, men 
måste alla åstadkommas via förtätning i befintlig stadsmiljö? 
Man behöver inte åka länge från stan innan oändliga vidder av 
skog o åkermark breder ut sig. Bygg där. Behåll mycket grönt 
mellan husen. Nagga inte på det lilla gröna som finns kvar 
stadsnära. Det är en oerhört viktig tillgång o betyder mycket 
för många .Ta det varligt, gör inget förhastat, förstör inte det 
unika som finns, var sansade, det som blir kvar av skogen 
om planen genomförs är ingen skog utan en park och inget 
reservat värt namnet . Med vänlig hälsning Å.T (bor ej intill, 
kommer ej få störd utsikt, skogen är värdefull för alla  som har 
förmåga att uppskatta natur och bör bevaras i sin helhet)”

• Bevara skogsområdet
• Den ska inte utvecklas den ska bevaras!
• Jag anser att det behöver byggas bostäder, och jag bor precis 

vid bygget vid glafsfjorden vid Rämensvägen. Men jag anser 
att Årstaskogen måste förbli orörd i form av nya bostäder. 

• Bygger man på dessa ytor så begränsar man nyttan för alla 
de som idag njuter av naturen och lugnet i Årstaskogen och 
istället ger platsen till de som får möjlighet att bo där.

• Det måste finnas andra, mer lämpliga områden, att utreda för 
nya bostäder.

• Undvik gärna att bygga sönder de delarna av årstaskogen med 
utsikt, vilka jag tror många av skogens besökare uppskattar 
just eftersom de INTE är bebyggda.

• Hela skogen bör bli naturreservat.
• Snälla försök att bevara så mkt som möjligt. Bygg på 

industritomter som Årsta berg, östberga mm
• Stigarna höst upp på berget är de mest underbara och fridfulla 

i hela området. Att gå nere vid vattnet är redan trångt med alla 
människor så man behöver kunna göra en avstickare och få ett 
riktigt lugn med fågelkvitter och härlig natur.”

• Om det ska byggas, håll er till hela konceptet med årsta. Hus 
som har max 3 våningar, inga skyskrapor!

• Jag tror att Årstaskogen skulle bli mycket sämre om den 

bebyggs.
• Lägg ner byggplanerna. Det är bara idiotiskt att förstöra stan 

ännu mer än vad ni har gjort (river kulturklassade hus, bygger 
en ful betongbro på Slussen, bygger extravåningar på gamla 
hus inne i stan och tänker inte det dugg på vilken breddgrad vi 
bor på och så alla dessa fula glashus ”kräks”)

• Att inte bebygga grönområdet. Används som lunga för hela 
Årsta där ju redanförtätning pågår vid Valla torg och längs 
tvärbanan.

• Bygg inte i skogen, vi behöver den för att orka med den här 
världen, annars kvävs vi.

• Låt den vara ifred och oförändrad. Det finns gott om annan 
mark som kan bebyggas utan att exploatera den lilla skog som 
finns. Detta förslag är inget annat än kortsiktigt ekonomiskt 
vinstintresse för att tjäna pengar på utsikten. De enda som 
kommer att ha råd att bo i hus med den utsikt som blir över 
vattnet är välbetalda politiker. Alla normalinkomsttagare 
kommer därmed att utestängas från den vackra skogen. Ni 
politiker måste visa att ni värnar om väljarna och inte bara den 
egna plånboken.  

• Jag önskar hellre att bevara de naturområden som finns än att 
bygga tätare.

• Jag har rört mig i Årsta skogen under en period av 25 år. I 
början av 90-talet var det min cykelväg till jobbet. Då mötte 
jag ibland en annan cyklist eller en joggare, mycket mer var 
det inte. Idag är det ett helt annat tryck på skogen.  Under de 
senaste 7 åren då jag nästan dagligen är i skogen med min 
hund har jag kunnat se utvecklingen. Den nya bebyggelsen 
vid Årstabron, Liljeholmen, Fredriksdal och även Hammarby 
Sjöstad har lett till att många nya invånare har Årstaskogen 
som sitt promenadstråk, sin väg till jobbet, sin joggingrunda 
och sin skog. Årstaskogen utnyttjas av många på många olika 
vis, promenad- och joggingstråk längs vattnet, otaliga stigar 
i skogen med plats för frid och skogskänsla för hundar och 
människor, koloniträdgårdar och de många lägerplatserna där 
traktens dagis ger barnen möte med skog och natur. Det är 
bara att gå ut i skogen och möta alla stigar,  så förstår man hur 
väl använd hela skogen är. Trycket på skogen har ökat starkt 
genom all ny bebyggelse och då är ändå Fredriksdal ännu 

inte helt inflyttat. Det är en fullkomlig självklarhet att man 
inte ska ta av skogens egen plats för ny exploatering. Varenda 
del av Årstaskogen behövs, gör därför naturreservatet i den 
omfattning som skogen är idag.

• Bevara skogsområdet! 
• Återigen, snälla bygg inte här! Det finns SÅ många andra 

platser i Stockholm man kan bygga på. Varför förstöra den 
lilla natur som finn idag.... 

• Bygg gärna mer parker men inte........MER BOSTÄDER NI 
TAR DÅ VÅR ÅRSTA SKOG<:(!!!!!

• Jag tycker redan att det är för lite natur :(”
• Rör inte Årstaskogen! Det finns andra ställen att bygga på. 

Partihallarna eller Slakthusområdet t.ex. Förutom att att 
hugga ner skogen som idag fungerar alldeles utmärkt för 
naturupplevelser och idrott och motion skulle Årsta redan nu 
tuffa trafiksituation bli ännu värre. Riv inte Årstaskogen!!!

• Bygg ej, natur måste bevaras. Speciellt i en storstad som 
denna som hela tiden byggs ut och förändras. Låt naturen få 
vara en del av staden. 

• Anser att det finns andra bättre ställen att bygga på.
• Till politiker och exploateringsnämnd: uppfyll ert löfte och låt 

Årstaskogen vara för allas rekreation och lunga!
• Är helt emot bebyggelse I Årstaskogen. 
• Jag vill att skogen bevaras och att man istället bygger på 

platser där inte miljön förstörs. Jag kommer inte  i nästa val 
rösta på något parti som vill bygga i Årstaskogen. 

• Bebygg hellre svårtillgängliga platser t ex i sluttningar eller 
möjligtvis mellan Årsta IP och vattnet. Bygg inte bort de delar 
som idag används så mycket (planare ytor, utsiktsplatser, 
lekparker, gångstråk osv). 

• Det är djupt olyckligt och ett stort misstag att över huvud taget 
bygga i Årstaskogen! Det är en unik och ovärderlig resurs för 
hela Stocholm. En grön och naturlig  lunga med stor betydelse 
för människor och miljö.  Särskilt när staden fortsätter att växa 
i rekordfart.  All grönska som finns  kommer att behövas om 
staden ska bli hållbar.  

• Det man kan tänka sig är att utöka med en fin barnpark för 
olika åldrar kanske med ett cafe och någon grillplats. 

• Det får räcka med Årsta fältet. Nu får det vara nog, se till att 
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nya arbetsplatser hamnar utanför Stockholm
• Bygg helst inte men kör nu över oss så välj inte en psykiskt 

störd arkitekt som måste leva ut sin sjukdom genom så sk 
arkitektur och på så sätt göra ngt så fult att vi andra måste må 
dåligt av att se det. 

• Om ni bygger i Årstaskogen blir inget kvar för oss som 
använder stigarna för motion. Jag förstår att ni älskar att 
kränga mark vid vatten, men Årstaskogen är speciell då den är 
så nära för oss som bor i Årsta och på Söder. Alla har inte bil 
och kan svänga iväg till Hellas eller dylikt. 

• Jag kan inte längre spring pga artros i ett knä, men det ger 
nästan samma utfall att gå/springa på de ojämna stigarna, så ta 
inte bort dem! ”

• Om ny bebyggelse görs hoppas jag att den görs på så liten 
bekostnad av Årstaskogens naturliga del som möjligt. Det 
vore synd om det liksom Årstafältet bara blev en stor anlagd 
park. Det härliga med Årstaskogen är att det är en helt naturlig 
plats!

• Årstaskogen bör bevaras som rekreationsområde och undantas 
helt från bebyggelse

• ”Det vore intressant veta vad länsstyrelsens naturvårdare anser 
om ert resonemang om planerad mark och vattenanvändning 
inom reservatet.  Enligt 7 kap. 4§ i miljöbalken får ett 
mark- eller vattenområde förklaras som naturreservat i 
syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för 
friluftslivet. Det finns således spelregler! Utgångspunkten för 
reservatsbildning är således biologisk mångfald och bevarande 
av naturvärden och i vissa fall att underlätta/stimulera till 
friluftsliv inom området.  Och då tänker jag kanske på 
markerade stigar, eldstäder och vindskydd. Hur klassar 
sociotopområden in? Enligt stadens definition ska sådana 
vara allemansrättsligt tillgängliga och det kan man väl inte 
påstå att kolonierna är. Parker har storstadsbarn tillgång till i 
överflöd men inte till en riktig skog. Menar man allvar med 
sitt miljöengagemang måste även de yngre generationerna 
ges möjlighet att vistas i en skog. Jag vill också koppla 
till nytt förslag till översiktsplan: ”Årstaskogen är en grön 
oas, som sträcker sig längs Årstas förkastningsbranter 

ned mot Årstaviken. Inom stadsdelarna ligger tre större 
stadsutvecklingsområden; Söderstaden, Årstafältet och  
Årstaberg”. Årstaskogen nämns inte och är därtill en oas som 
allt fler Stockholmare har behov av. Förstör inte Årstaskogen 
och därmed en god befintlig boendemiljö. För bevarande av 
naturvärdena inom reservatet är även närområdet till det av 
betydelse.

• Bygg inte för det innebär inte någon utveckling för skogen 
utan helt enkelt ett dödande av den.  Konstig fråga, 
”utveckling av Årstaskogen”. Här är det ju fråga om ett 
planerat ingrepp på skogen med skövling av träd, fågelliv och 
natur. 

• ”Att ens komma med förslag som detta visar på en total 
brist i förståelse för oss som bor här idag. Visst, det behövs 
nya bostäder, men varför fokusera på de få kvarvarande 
naturområden som gör Stockholm speciellt och vilka ger  
lugn ro mm. Politiker tar upp problem med ljudnivåer och 
föroreningar, men verkar inte tänka tanken på att Årstaskogen 
är en motvikt till just detta. Helt ofattbart, men troligen är det 
så att projekt som detta inte drabbar dem själva. Om det flyttar 
in några tusen personer till i närområdet (utöver det som 
redan byggs) så ökar trycket än mer på området, naturen och 
djurlivet. Redan idag missköter staden Årsta då renhållning 
av gator mm, skötsel av grönytor, klottersanering är under all 
kritik. HUr skall detta tex bli bättre?

• Finns det ytor för barn att leka och utöva idrotter? Idag är ju 
ex idrottsmöjligheterna en smärre katastrof,  och det är ju inte 
så att stadsdelen är fri från problem av olika slag. Tänk nu 
några steg framåt!

• Sedan förstår ju alla att detta är etapp 1 och att bebyggelsen 
knaprar sig längre och längre in och till slut kommer de 
strandnära byggnaderna. Inget nytt under solen och det har 
skett på många ställen redan.

• Varför är det så viktigt att bygga centralt när staden äger 
enorma markområden?

• Varför byggs det inte mer på höjden där det fungerar?
• Är det en mänsklig rättighet att bo så centralt som möjligt i 

Stockholm?
• Är andras behov viktigare än de för de som bor här idag?

• Politiker måste börja inse att de är tillsatta för att representera 
sina väljare, dvs de som bor Årsta i detta fall.

• BYGG INGENTING I ÅRSTASKOGEN!
• Hela Årstaskogen bör bevaras. Det antal bostäder som tillförs 

är marginella i förhållande till de naturvärden som förstörs. 
• Försiktighet. Inte ta oövervägda beslut som förstör ett fint 

område. Ytterst känsligt att bygga nya bostäder i skogen 
när nya vägar måste byggas - kommunikationen i norra 
Årsta är begränsat till bussar som idag ofta är extremt fulla 
i rusningstrafik - Gullmarsplan är också en stor flaskhals i 
söderort, åtminstone tills röda linjen byggs ut. 

• Kring Årstaskogen lever inom kort ca 150 000 människor 
med Södermalm och Enskede-Årsta sammanslaget. Då behövs 
en stadsskog för lugn och återhämtning. Området är mycket 
välbesökt idag och kommer få än fler besökare i framtiden. 
Internationell forskning inom stadsutveckling pekar på 
stadsskogars betydelse för den goda stadens utveckling. Slopa 
planerna på att bebygga Årstaskogen!!!

• ”Ge sjutton i Årstaskogen över huvud taget. Ta och bygg på 
det intetsägande Gärdet istället. Men det är väl för många 
höginkomsttagare som inte kan rasta sina hundar då? Ja det 
vore ju förskräckligt???!!!

• De nya bostäderna, som knappast kommer kunna bli 800- 
1000 utan färre, måste byggas med högsta arkitektoniska 
kvalitet för att kunna smälta in och fungera i den mycket 
känsliga miljön. Anordna en arkitekttävling!

• Riv inte skogen. Görs det kommer Årsta tappa sin speciella 
charm. Jag är inte negativ till fler bostäder i Årsta men vill 
inte att det görs på skogens bekostnad. Riv då hellre de gamla 
industritomterna och bygg där.

• Jag vill att Årstaskogen ska lämnas orörd så människor i 
stort behov av återhämtning, rekreation och daglig vistelse i 
naturen för att varva ner ska ha möjlighet till det. Dessutom att 
barn ska ha möjlighet under sin uppväxt att vistas i skog med 
dess spännande naturliga lekplatser för kojor och trädklättring. 
De ska inte behöva begränsas av att deras föräldrar behöver bo 
i en storstad för att ha närhet till sina jobb. Stockholm är unikt 
som fram tills nu har kunnat ge oss denna möjlighet.

• Bevara skogen som den är !    Det är viktigt för hälsan att 
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kunna ta en promenad ute i naturen !  Det är inte samma sak 
att promenera mellan en massa hus ! Varenda litet grönområde 
ska det ju byggas hus på här i Årsta, så låt Årstaskogen vara 
kvar !!   

• Ingen bebyggels
• Den tillför inte någonting än förstörd natur när det ska röjas 

och sprängas för att byggherrar ska tjäna massa pengar på dyra 
lägenheter på bekostnad av en fantastisk natur. 

• Bostäder kan byggas längre bort från Stockhommed 
förorternas kollektivlinjer där inte värdefull skog och mark 
finns. Behåll de rekreationsområden som finns i Stockholm 
med omnejd. Var ska annars alla människor som ska 
trängas ihop i Stockholms innerstad med närförorter, finna 
återhämtning om dessa lungor tas bort.

• Det behövs inga parker, det behövs skog för människor.
• Risk att det kommer att bli lyxbostäder där ingen har råd att 

bo ,till priset av en skövlad miljö.Låt naturreservatet omfatta 
hela Årstaskogen!

• ”Det enda den nya bebyggelsen tillför är bostäder. I övrigt 
tillförs inget positivt.  Man bygger på i ett attraktivt läge vars 
attraktion man förstör genom bygget eftersom varken de som 
nu använder skogen eller de nya boende längre kommer att 
tillgång till den fina miljö det är idag.

• Det är förkastligt att bygga i grönområden innan vi omvandlat 
redan asfalterad mark, som parkeringar och industritomter, till 
bostäder. Grönområden går inte att återskapa.”

• Låt det vara som det är! Otroligt fint promenadstråk. Finns 
utegym. Behövs inget mer i det området! 

• ”om man bygger i skogen så blir det ju ingen skog kvar. 
förstör inte skogen

• den är bra som den är. den ger oss liskvalite. den ger oss lugn 
och avstressande.avkoppling.bygger man här så förstör man 
något. förstår inte vitsen med det,bygg inget i årstaskogen”

• Frågan är fel ställd. Miljön behöver inte tillföras någonting. 
Man pratar inte om att bebygga Central Park i New York. 
Bygg istället på höjden. Bebygg områden som Årstafältet, 
Västberga eller Gärdet där inte värdefull skog ska skövlas. 
Jag kommer aldrig att rösta på den som sviker sina löften och 
fortsätter att ta bit för bit av Årstaskogen tills inget återstår.   

• Jag önskar ingen bostadsbebyggelse alls i Årstaskogen. 
Låt detta unika skogsparti få vara kvar. Det byggs många 
bostäder runt omkring och i Årsta, vilken ökar behovet av 
naturområden för en allt större folkmängd.  Upplevelsen av 
skog försvinner om den  minskas och bostadssiluetter syns 
mer. Vi människor behöver så väl den naturupplevelse som 
skogen ger i sin sammanhängande helhet.

• Ta bort asfalten! Asfalt hör inte hemma i en naturskog. 
Asfalt hindrar marken från att ta upp regnvatten vid kraftiga 
regnskurar. Man kan istället eventuellt förbättra vägar och 
stigar med stenmjöl. I ett kommande naturreservat vore det 
önskvärt att inte tillåta cyklar på mindre stigar. Främst under 
våren uppkommer djupa spår vid cykling på ”jordiga” stigar. 

• Se till att ev. bebyggelse blir så osynlig (!) som möjligt. Att 
bygga höghus är helt förkastligt i denna miljö, okänsligt för 
den unika miljö Årsta har. Tillräckligt mången förstörelse 
redan på Årsta gamla delar. Är Ni över huvud taget medvetna 
om vilka värden som finns i denna del av Söder?

• När  Årstafältet ska bebyggas, när Bolidenplan - 
Johanneshovsvägen blir bebyggt, när Linde-området är 
färdigt och när Slakthuset blivit utbyggt - var tror Ni då inte 
människor behöver stillhet och naturupplevelse?”

• Många av de platser där nya bostäder planeras ligger där 
skogen är som finast. Vore det inte smartare att bebygga 
platserna som inte är lika trevliga (märkta med gröna 
kartnålar)? Det s.k. knarkarberget som delar av Årsta och 
Gullmarsplan används i väldigt liten utsträckning och ligger 
högt beläget med fantastisk utsikt över staden. Denna plats 
vore perfekt för nya bostader. Längst österut i Årstaskogen 
finns ytterligare en plats som inte är speciellt trevlig i nära 
anslutning till Gullmarsplan. Även denna plats är högt belägen 
och perfekt lämpad för bostäder. Besök dessa platser så 
kommer ni förstå vad jag menar. Med vänlig hälsning, O

• Exploatera inte skogen
• Bevara Årstaskogen i dess nuvarande form. Bygg istället t ex 

på Årsta partihallsområde.
• Min åsikt är att de delar av bebyggelsen som nu föreslås inom 

den äldre reservatsgränsen inte bör komma tillstånd. Ni har ju 
uppenbarligen andra områden att jobba med. Ni förstör hela 

skogsupplevelsen vid den övre gångvägen, den som är mest 
tillgänglig. (Det gör argumentet att ni ska göras skogen mer 
tillgänglig otroligt ihåligt). Årsta har förtätats mycket, och 
befolkningen kommer att öka dramatiskt. Det är naturligt i 
en stad som växer men kloka politiker bygger en god miljö åt 
alla dessa människor och ser inte bara till mängden bostäder, 
eller var de kan generera mest vinst vid försäljning.  En tätare 
stadsdel är redan på gång - var mycket varsam med att ta bort 
den sammanhängande skog som så väl behövs när vi blir så 
många. Det finns många starka argument för närhet till natur 
(rekreation för alla åldrar, förbättrad hälsa, bättre mikroklimat, 
minskad mängd dagvatten..) men det jag skulle vilja framhålla 
är skogens enormt positiva effekt på barn. I ett läge när 
barn sitter still alltför mycket, med gigantiska kostnader för 
diabetes och övervikt i framtiden, är skogen enormt viktig. 
Barnen rör sig mer och på ett mer mångsidigt sätt i den typen 
av miljöer. Det ger också en viktig förståelse för ekologi, 
kretslopp och biologisk mångfald. Skolorna använder skogen 
mycket i sin verksamhet. Ni har hittills förtätat Årsta med stor 
klokskap och hänsyn. Fortsätt med det och spara så mycket av 
skogen som det bara går.

• Låt den vara. Skogen är en stor anledning till varför jag 
flyttade hit och ut från stan. 

• Årsta skogen och grönskan in mellan bebyggelsen i Årsta gir 
unika djur upplevelser värje dag. Vi ser till ex rådjur och harar 
värje dag 

• Jag uppmanar er att spara området och inte utföra någon 
byggnation samt att göra det till ett reservat. Området är 
unikt i sitt slag för söderort med ett så stort sammanhängande 
område med naturlig skog som möjliggör en lång promenad, 
barn som leker och djur som finner sin fristad.  Att skövla 12 
ha enligt ert nuvarande förslag är klart olämpligt och inverkar 
negativt på de boende och för de rödlistade djurarter och 
ädellövskog som finns där idag. En konsekvensanalys av djur- 
och växtliv bör genomföras innan naturreservat spikas. Jag vill 
berömma er för att ett naturreservat ska spikas innan valet för 
att säkerställa ett skydd, men ber er skynda på en utredning 
enligt ovan för att reservatet ska få gränser som är väl utredda. 

• Årstaskogen är, sedan beslut om bebyggelse p Åsrtafältet 
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fattats, det ENDA grönområde som vi Årstabor har tillgång 
till inom gångavstånd. I Årsta bor en blandad befolkning 
av ungdomar, barnfamiljer, singlar, par och pensionärer. 
Just detta att skogen finns på promenadavstånd är mycket 
viktigt och mycket uppskattat av oss som bor här, särskilt 
de som inte har bil. Skogen används för allt ifrån motion till 
hundpromenader och umgänge, bad och bärplockning. Inte 
minst barn uppskatatr Årstaskogen. Den är också en källa 
till rekreation , lugn och ro. Det faktum att detta grönområde 
finns bidrar också till bostadsområdets attraktionskraft. Jag 
anser dessutom att de nya gränserna för naturreservatet 
(och som politikerna har misstänkt brått att få igenom) bör 
ritas om eftersom man i denna version redan har anpassat 
reservatsgränserna efter det förslag till bostadsbyggande som 
staden lagt fram. Låt HELA Årstaskogen finnas kvar och börja 
inte med att nagga det i kanten, för att staden sedan ska kunna 
smyga in bostadsområden efter ”demokratiskt” fattade beslut. 
Jag anser även att politikerna i Stockholms stadshus ska riva 
upp beslutet om att inte bygga på Bromma flygplats. Det 
skulle visserligen innebära en kostsam sanering av marken 
etc (affärsmännens och allianspolitikernas argument i det här 
fallet anser jag helt irrelevanta)  men tusentals av de bostäder 
som planeras för Stockholm stad skulle få plats där i stället 
för i den unika och värdefulla bit av natur och rekreation som 
finns i Årsta.

• Önskar att ny bebyggelse avverkar så lite av skogen som 
möjligt. Allt för många grönområden avverkas. Stockholm är 
snart inte en grön stad längre. Expandera hellre utåt. 

• Mer bebyggd miljö innebär mindre skogsmiljö. Jag önskar 
inget av den förra, men bevarandet av den senare. Årstaskogen 
är en vacker, lättillgänglig och fridfull plats, unikt belägen 
nära staden, som skänker mig och många andra mycket ro 
och glädje. Och den kan fortsätta att göra det. Om den fullt ut 
besvaras i stället för att skövlas. 

• Sparsamt med bostäder och endast vid Liljeholmsbron och 
nedanför Gullmarsplan.

• Snälla, nagga Västberga industriområde i kanten istället. Hur 
kan man motivera ett så stort industriområde så när Stockholm 
City?? Jag har inte hört någon Stockholmare som upplever att 

Västberga Industriområde tillför något i deras liv. Däremot 
är vi många som älskar Årstaskogen, så som den är idag. 
Livsnödvändig.

• Jag vill inte nya byggnader att byggas på Årstaskogen. Årsta 
ska bli mycket större med alla byggnader som byggas på 
Årstafältet och Årstastråket. Jag förstår att staden måste växa 
men med Årstakogen talar vi om en unik plats i Stockholm 
som är viktig för all som bor i Årsta - som ingår nya invånare 
av Årstafältet och Årstastråket - , Gullmarsplan, Liljeholmen 
och Årstadal.   Jag kunde läsa att staden vill erbjuda 
”skogkänslor” med nya byggnader. Men varför erbjuda 
”skogkänslor” när man har en riktig skog? 

• Jag tycker inte att man ska bygga i årstaskogen.  När 
Årstafältet förtätas behövs natur och rekreationsområden som 
omväxling till asfalterade ytor och bebyggelse. Gör gärna 
naturreservat av hela skogen.

• Jag tycker inte att man ska bygga i Årstaskogen som är inte 
bara Årsta-bornas utan även Södermalmsnornas gröna lunga

• Jag förstår vikten av att bygga nya bostäder i Stockholm men 
samtidigt tycker jag inte att man ska tumma för mycket på 
vikten av att ha naturområden i storstaden som bidrar till ett 
inre lugn bland invåndarna.

• Tycker inte den skall bebyggas alls.
• Bevara skogs- och grönområden så långt det är möjligt. 

Överväg istället att utnyttja andra ytor i Årsta
• Bygg inte bostadsrätter. 
• ”Att ni som beslutar SKA ta hänsyn till vad väljarna - de som 

valt er till erat ämbete i slutändan - önskar och vill. Vi kommer 
överklaga för att stoppa detta giriga förslag som egentligen 
går ut på att några få ska tjäna pengar på dyra bostadsrätter till 
bekostnad på naturen och de 200-åriga tallar som växer där. 
Varför inte bygga en bit från stan?

• Nej skärpning nu, och tänk om!”
• ”Det byggs massor av bostäder i Årsta, bl.a. hela årstafältet. 

Alla nya invånare (15 000 bara på fältet) kommer att behöva 
något grönområde kvar att vistas i. Så som planerna av 
bebyggelsen av årstaskogen ser ut på kartan innebär det att 
de delar som går att vistas i kommer att skövlas och kvar blir 
endast branter/stup. 

• Utan årstaskogen får Årstas alla barn inte någon chans att 
uppleva och utforska naturen. kvar blir endast tillrättalagda 
parker. Det behöver vi inte mer av i Årsta.

• Jag förstår att behovet av bostäder är stort, men de områden 
som avsätts är för stora. De områden som tillkommer i 
reservatet är inte lika plana och tillgängliga och kan därför inte 
kompensera för bortfallet.

• Förut har vi fått höra att det inte ska byggas mer i skogen ( har 
redan byggts mycket) och det känns väldigt dåligt att det rivs 
upp.

• Jag tycker att 400-500 bostäder verkar mer rimligt om man 
tvunget måste ta av skogens yta. De stora byggen som 
planerats kommer skära av många av de bästa stigarna som 
finns idag, och påverka hundpromenader, lugn och ro samt 
bärplockning.

• låt den vara
• Låt hela skogen vara naturreservat, kan andra länder bygga på 

höjden ca 30 våningar kan Stockholm med.
• Minsta höjd bör vara 30 våningar. ”
• Bygg inte!!
• Vi har ett mycket  välfungerande och mycket välbesökt 

samanhängande skogsområde. Alla grupper finns  
representerade. Varför förstöra området genom att bebygga 
alla de mest tillgängliga delarna, så som kartan visar?? ”

• God skötsel av skogen och underhåll av utegym och 
solbryggor.

• Tillgången till en lokal som Årstaskogen är otroligt 
värdefull för mig och min familj. Den står för en stor del av 
rekreationsmöjligheterna vi behöver runt för att trivas med 
vårt boende så nära stan. Det är mycket viktigt för oss med 
närhet till skog, lugn och tystnad, vacker utsikt, bad, motion 
och inte minst hundpromenader nära där vi bor.  Det är vårt 
andningshål i vardagen. Hade vi inte haft Årstaskogen hade 
vi inte valt att bosätta oss här. Våra barns dagis har dagligen 
använt sig av Årstaskogen vilket gett barnen en känsla av 
omsorg om och uppskattning av naturen. Parker och lekplatser 
ger inte barnen samma upplevelse för fantasi och rörelse.  
Om Årstaskogen minskar och dess mest lättillgängliga 
skogspartier försvinner kommer en stor del av upplevelsen 
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av att det är en skog och de kvaliteter vi uppskattar med 
den också att försvinna. Strandpromenaden är jättefin, 
och väldigt ”trafikerad”. Vi söker oss hellre till de andra 
skogspromenadstråken ovanför stranden. 

• Tycker att skogen ska bevaras och att  det ska byggas på andra 
platser ost. vattnet och skogen är till för alla och inte bara dem 
som har råd med vacker utsikt

• ”Årstaskogen är idag tidvis högt belastad vilket gör att vissa 
naturvärden, te x lugn och ro, är en bristvara. När man bygger 
ut bebyggelsen i närheten, t ex som planeras för det andra 
naturområdet i området; Årstafältet; bör man då utöka övriga 
naturområden istället för att minska dem som nu är föreslaget. 

• ”Låt skogen vara som den är. Med fler människor i närområdet 
kommer skogen att behövas än mer än idag.

• Jag tycker att det är lite märkligt att jag som bor i Årsta, nära 
de områden som eventuellt kommer bebyggas inte har fått 
information om denna enkät hemskickad via post, men min 
arbetsplats i Marievik har fått informationen per post. 

• Låt den bara vara, den rymmer så många olika fåglar, växter 
och djur. Rör man den då försvinner denna artrikedom. Vi 
behöver denns unga i sin helhet i storstaden för att vi ska må 
bra.

• Jag tillsammans med många andra Årstabor har accepterat att 
det stora delar av Årsta just nu bebyggs. Ett av villkoren för 
att stora delar av Årsta skulle bebyggas med bostäder var att 
Årstaskogen skulle bevaras och senare bilda ett naturreservat. 
Inom några år kommer det bo många tusen fler människor här 
vilket innebär att det blir ännu viktigare bevara den befintliga 
skogen. 

• Kolonilotterna - Ett stort område reserverat endast för ett fåtal 
familjer. Riv dessa och bygg bostäder där istället, lämna resten 
av skogen ifred!

• Ja, det är så viktigt att det finns en riktig skog att promenera 
i. Årstaskogen är inte så stor och skulle alla dessa bostäder 
byggas så krymper området och det blir som om det är en tunn 
remsa bara. Om det skulle bebyggas nedanför Sköntorpsvägen 
124 upp och runt idrottplatsen så har man strypt skogen och 
det blir som om det är delat. Det skulle verkligen förstöra 
väldigt mycket.

• Så mycket orörd natur som möjligt är det bästa med 
Årstaskogen.  Skottade promenadvägar på vintern och bra 
belysning under mörka perioder.

• Vi behöver orörd skog. Låt reservatet vara
• ”Fem skäl till att inte bygga i Årstaskogen 1. Trycket på 

Årstaskogen kommer att bli allt hårdare när tiotusentals 
nya invånare flyttar in i Slakthusområdet, Söderstaden och 
Årstafältet. 2. Stora delar av de ekologiska och rekreativa 
värden, som reservatet ursprungligen skulle skydda, rivs 
upp. Dessa värden kan aldrig återskapas. 3. Förslaget 
innebär att stora delar av Årstaskogens mer flacka och 
naturligt tillgängliga delar byggs bort. Kvar blir en större 
del svårtillgängliga norrvända branter. 4. Naturreservat 
tillgänglig- och synliggörs genom skyltning, stigar och i bästa 
fall ett Naturum, inte genom en byggnadsmassa motsvarande 
30 åttavåningshus. 5. Den typ av bostäder som Stockholm 
främst behöver är billiga hyresrätter. Att bebygga orörd 
naturmark, långt från befintlig infrastruktur, innebär mycket 
höga investeringskostnader, vilket i slutändan genererar dyra 
bostäder.

• När Stockholm växer så behöver vi människor andrum. 
Årstafältet och dess trafik täcker inte det behovet (av 
rekaretion) för mig. Det jag har är Årstaskogen som jag 
verkligen får ut mycket av att vistas i. Förtätning är inte det 
enda settet att lösa vår bostadsbrist. 

•  Helst så skulle jag se att man sparar mer skog än i de förslag 
jag sett. Jag bor vid Årstafältet och tycker iofs att det är trist 
att det blir mindre, men jag förstår behovet, vi har ju skogen... 
Samma sak med bygget på Årstatråket, jag accepterade, vi har 
ju skogen.

• Räcker det inte nu? 
• Jag känner mig uppriktigt blåst av stadshuset och MP/S ifall 

byggplanerna i årstaskogen realiseras. Om inte MP står emot, 
vilka ska man då rösta på?”

• Låt Liseberg/Årsta vara och bygg i Årsta Partihallar och 
Västberga Industriområde istället!!! Ta inte bort de få fina 
naturområdena som finns i staden - använd de industriområden 
som inte nyttjas till 100%!! Stockholm är känt för att vara en 
”grön” stad med fullt av natur och vatten.

• ”Jag tycker INTE att det ska byggas nytt i Årstaskogen 
utan att HELA skogen ska bli reservat. Ni förstör, genom 
att bebygga, för framtidens Årstabor! Årstaskogen är inte 
otrygg, är idag lättillgänglig, behöver inte bli ””parklik”” eller 
””skogslik”” utan fortsätta vara skog.

• OM ni måste bygga så bygg i den mörka murriga Årstadalen, 
från Årsta gård ner mot vattnet eller i de branta backarna mot 
Årstabron.”

• ”Arkitektur - bygg med tema skog. Dvs i träfasad, naturliga 
färger som smälter in i terrängen. Ej som Liljeholmskajen/
Arlabacken. Undvik svart fasad som ser hotfullt ut. Välj fasad 
som inte ser smutsig ut med tiden utan åldras vackert. Lägg 
energi och tid på att arkitekturen blir rätt, ej typiska nybyggen 
som stressas fram. 

• Bevara träd så långt det går! Det tar himla lång tid för träd att 
växa. 

• Lämna den här trenden med stora lyxiga lägenheter med stora 
ytor för få personer. Bygg istället små lägenheter i compact 
living stil så att fler får plats i varje hus, men uppmuntra 
samboende och familjer istället för singelhushåll. Lägenheter 
med flera enskilda rum och som kan nyttjas på olika sätt. 
Personer som bor där har mindre prylar, mer umgänge med 
varandra, mer utevistelse. 

• Minimera biltrafik. Det är vad jag är mest orolig för då det 
är väldigt bullrigt och ger avgaser. Årstaskogen är en fridfull 
och tyst plats jämfört med andra delar av Årsta. Så dra inte in 
bilvägar. Anslut till existerande vägar istället. Fäll ej träd för 
stora parkeringar, försök lösa detta inom husen eller områden 
med lägre naturvärde.

• Behåll träd och skog som ramar in vackra promenadstråk och 
ytor där man vill vistas.

• Just området nära gullmarsplan och bron tycker jag är otryggt. 
Där kan man gärna försöka få till bostäder, restaurang/café 
eller något som drar dit folk. Det byggs ju på andra sidan 
bron så det känns naturligt att detta område kan utvecklas mer 
istället för öde och sunkigt. Med närhet till de fina delarna av 
skogen blir ju toppen. 

• Vill ej ha butiker i resten av Årstaskogen. Fokus på 
naturupplevelser och motion, ej konsumtion! Det ser jag hellre 
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hamnar på Årstafältet där jag gärna kommer besöka butiker, 
restauranger och caféer i stil med Liljeholmskajen.”

• LÅT DEN VARA SOM DEN ÄR!!! 
• Jag vill inte ha mer bebyggelse i Årstaskogen. Jag välkomnar 

byggande på många andra platser i Årsta men att bygga i 
Årstaskogen är att gå för långt. Med det massiva byggande 
som faktiskt sker och skall ske i Årsta, Liljeholmen och 
Slakthusområdet så kommer trycket att öka på Årstaskogen. 
Om den bebyggs blir trycket ändå högre. Låt den vara. 

• Genom att ytterliga bebygga årstaskogen kommer den väl 
behövda skogen att krypa. För att kalla det för skog går det 
inte att enbart ha ett ståk längs vattnet med träd runt. 

• Årstaskogen används väl! Förskolor och skolor i området 
använder området flitigt. Har ni bett dem berätta hur ofta de 
använder detta område?? De gör naturexpeditioner, bedriver 
lektioner utomhus, leker, har gymnastiklektioner och äter 
mellanmål. Man kan plocka bär och svamp och uppleva 
skogen på nära håll. Det är viktigt för oss som bor nära 
innerstadens puls. Vi bor i lägenheter och har ingen egen 
trädgård/tomt. Många från Södermalmssidan kommer också 
hit. Detta är särskilt viktigt idag när många av saknar egna 
gårdar. Hus som byggs idag saknar stora gårdar och många 
förskolor har undermåliga gårdar. Många badar, motionerar, 
springer, cyklar, promenerar, har picnic, träffar sin klass och 
spelar brännboll tex. och använder utegymmen. Rörelse och 
motion ska uppmuntras idag, stora vinster för hälsan både 
psykiskt och fysiskt som således påverkar samhällets utgifter. 

• Årstaskogen är fantastisk just pga att det är orörd skog som 
man kan ströva i, utan yttre påverkan, såsom arrangerade 
naturmiljöer. Helt otroligt att det finns en sådan plats ”mitt i 
staden”. Vill jag ha byggda parker, caféer eller annat åker jag 
över till Södermalm.

• Skogen bör bli ett naturreservat och fredas från ytterligare 
bebyggelse. Jag välkomnar den kraftiga utveckling som sker i 
Årsta just nu, med en ny stadsdel på årstafältet och många nya 
bostäder längs årstastråket, tillsammans med de förtätningar 
som redan skett under de senaste 40 åren i Årsta. Skogen är 
viktig för platsens karaktär. 

• Är det inte på tiden att vi får det utlovade reservatet och inte 

fler bostäder än de som har planerats närmast Gullmarsplan. 
Uppriktigt sagt: är det samma katastrof avseende Årstaskogen 
vilka partier än som sitter vid makten. Centern skulle ha 
badplats på Årsta holmar och nuvarande partier planerar 
långt mer byggnation än vad som är tillrådligt för att behålla 
djurlivet!

• Naturreservat av Årstaskogen!!
• Bygg inte i Årstaskogen! Snälla låt området vara så intakt 

som möjligt för Södermalm och Södra Stockholms växande 
invånarantal. Det behövs lungor av stora mått och inte bara 
välordnade parker och planer med konstgräs och annat 
syntetiskt. 

• Jag anser att det är viktigt o nödvändigt att bevara gröna kilar 
i tätbebyggda områden. Årstaskogen är kuperad o en planerad 
bebyggelse skulle förstöra den unika möjlighet som finns 
idag.  Både lätt tillgängliga områden med skog på båda sidor 
men även kuperade o mer svårtillgängliga områden finns. Det 
ger möjlighet till träning/motion men även naturupplevelser 
o meditation. Området ger alla oavsett förmåga att vistas i 
skogen idag. 

• Jag har väldigt svårt att se hur fler gated Community-BRFer 
skulle bidra till Årstaskogens utveckling. 

• När jag var 25 ville jag gärna bo så nära city som möjligt pga 
där fanns kultur och nöjesliv, och jag hade inget behov av 
natur mer än lite träd i mitten av Karlavägen, typ. Men vi kan 
inte ha en stad som bara är till för unga vuxna! Barn och äldre 
behöver natur i sin omedelbara närhet för att kunna nyttja den. 
Det här var ju tanken när man övergav innerstadens trängsel 
i början av fyrtiotalet. Vänligen tänk på att inte alla barn har 
sommarställen!

• Idag har staden växt, och kulturen och nöjeslivet har 
dessutom flyttat utåt, till Bagarmossen och Kärrtorp och 
Slakthusområdet. Titta på en storstad som Berlin: där finns det 
stora grönområden överallt, och det finns många centrum med 
olika karaktär. Lär!”

• För mig är det viktigaste att bevara vägen/stigen som nu går 
längs med årstaviken/vattnet från årstadals båtklubb bort till 
skanstullsbron. 

• Cykelbana

• Staden behöver en grön lunga för luftkvaliteten, mycket dumt 
att ta ner många träd så nära staden. Bygg längre ut istället. 
Om man nödvändigtvis ska bygga, så ska man ju naturligtvis 
inte bygga på de lättillgängliga platta delarna utan i branter där 
ändå ingen är annars.

• Det är önskvärt att spara de skogsområden som har flacka 
partier så att förskolor och skolor kan nyttja dem i sin 
pedagogiska verksamhet.  

• Jag önskar att den får förbli som den naturskog den i stort är 
nu. Att planera den till en park sådana finns det tillräckligt av. 
Då kan det lika gärna byggas höghus där.

• Den enda tänkbara utvecklingen är att bevara Årstaskogen!
• Bygg med respekt för naturen och ta tillvaka på så många träd 

det bara går.
• Frågan är ledande och förutsätter att något ska byggas... 

märklig formulering. Det kommer ni presentera som att 
”detta vill folket att vi bygger” vilket då blir en direkt felaktig 
slutsats/missledande information” 

• Årstaskogen är så pass liten så när man tar bort skog och 
ersätter med bostäder känns det ibland som en dubbel förlust, 
det kommer vara mer människor som dela på den skogen som 
finns kvar..J ag tror att det finns en punkt där jag skulle känna 
att det är för mycket människor som är i skogen och den inte 
ger det lugn och ro och enskildhet som kan behövas, då finns 
det liten mening med att ha kvar någon skog alls. Om skogen 
blir något som är fint att titta på men inte rolig att vara i så 
tappar skogen mycket av sin mening för mig.

• Bostäder tycker jag byggs bättre i och runt industriområdet 
mellan Årstafältet och sockenvägen. Om man vill ta bort den 
trista krogen som ligger mitt på Gullmarsplan, skulle man 
kunna klämma in ett rejält punkthus där på 9 våningar, så kan 
man göra torget trevligare och tryggare.

• Fantastiskt med alla som cyklar och prommenerar genom 
skogen tidigt på morgonen  för att ta sig till jobbet.

• Sedan har vi alla förskoleklasser från Liljeholmskajen som tar 
sig upp I skogen för att leka .

• Förstör ej denna möjlighet.  
• Tråkigt att höra uttrycket skyline som om det skulle tillföra 

söder och söder om söder något spännande och nytt. Det finns 
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gott om skyline överallt i stan, och överallt i andra större 
städer också. Utan att på något sätt vara konservativ när det 
gäller stadsförnyelse och arkitektur vill jag påminna om att det 
gröna krön man ser från söder och från broarna är spännande 
och unik och aldrig går att återskapa om den ersätts av en 
skyline av huskroppar. 

• Bygg på alla skräpiga industriområden i Gröndal först. Varför 
skövla fin natur i onödan?

• Skogen är unik. Låt den vara kvar. Förtäta i Årsta, på 
Årstafältet, men låt hela skogen vara kvar.

• ”Tycker det är fantastiskt löjligt att köra med det argument 
som görs idag””att göra skogen tillgänglig för alla””. En skog 
är en skog och inget annat. Inte byggnader, parker eller gator! 

• Utveckla istället Partihallarna!!!”
• Gör naturreservat och låt det bli!
• Man borde fått markera mer än en favoritplats. Ni borde 

numrerat de tänkta fälten ni ska bygga på så kunde man sagt 
vad man tyckte om varje fält. Vad de brukar användas till 
eller om man inte använder det alls. Svårt att beskriva nu så ni 
förstår vilket. Fält man menar. Det har reda. Klämts in väldigt 
mycket hus i årstan.. Det borde räcka med hela lindestråket 
och årstafältet. 

• Jag har full förståelse för att bostäder behöver byggas men jag 
anser att Årstaskogen behöver skyddas och bevaras som den 
är - ett litet stycke vild natur mitt i storstan.

• Bevara naturen! Det är exakt det som gör Stockholm så 
underbart. Att det finns naturområden UTAN bostäder och 
butiker så man kan relaxa en stund.  Detta är ett stort jävla 
misstag. Det kommer enbart göra det värre!!!

• Om ni ska bygga fler bostäder i Årsta så behöver ni planera 
för bättre infrastruktur. Bussarna och tvärbanan är redan idag 
så fulla att man ibland inte kommer på. Det är kö genom Årsta 
både Årsta vägen, svärdlångsvägen och Johanneshovsvägen i 
stort sett varje morgon. Cykelvägar är det delvis dåligt med. 
Nu har vi fått en till skola men det har varit väldigt trångt i 
skolorna hittills. Man kan inte bara bygga bostäder utan tanke 
på annat.

• Behåll naturen
• ”I förslaget för ny översiktsplan för Stockholms stad 

pratas det mycket om betydelsen av grön infrastruktur 
och biologisk mångfald. Bland annat om hur ekosystemen 
skapar hälsosamma stadsmiljöer med renare vatten, luft 
och mindre buller och att ””...förändringarna i denna gröna 
infrastruktur ska alltid analyseras noga inför beslut””.  Jag 
hoppas att detta även gäller för Årstaskogen! Vad får det för 
miljökonsekvenser (buller, luftkvalitet mm) om man tar ner 
skogen i denna omfattning? Vad innebär byggplanerna tex 
beträffande behov av stora infrastruktursatsningar (vägar, 
kollektivtrafik, skolor, dagis, äldreomsorg, sjuvård etc)? Hur 
klara den ökade belastningen på tunnelbanans gröna linje som 
redan idag är fylld till bristningsgränsen under rusningstid. 
Likadant med pendeltågstrafiken från Årstaberg. Bebyggandet  
måste dessutom vägas ihop med stora planerade och pågående 
satsningar i Årsta (Årstafältet, Huddingevägen mfl) för att inte 
tala om planerna för hela Slakthusområdet.  

• Den nuvarande majoriteten har möjlighet att besluta om 
att göra hela Årstaskogen till naturreservat i enlighet med 
förslaget från 2014. Det duger inte att ursäkta dom nya 
planerna med att Moderaterna vill bygga 5000 bostäder.  
Centern vill tex inte bygga alls i Årstaskogen utan istället 
förtäta och bygga högre på platser som redan beslutats om.  
Jag anser att det är en vettigare idé än att offra gammal skog 
som vi aldrig mer kommer att få tillbaka.”

• Låt hela skogen vara som den är idag.  Fler bostäder i Årsta 
gör att in- och utfartstrafiken till Årsta blir ännu värre.  Som 
boende på Åmänningevägen har jag märkt att den har ökat för 
varje år.

• Eftersom det behöver byggas, så föreslår jag Industriområdet 
vid Årsta partihallar, det som nu bara är en jättestor sopstation.

•  Vidare så ska både slakthusområdet och Årsta fältet nu 
bebyggas så Årsta skogen kommer att än mer behövas för alla 
människor som vill promenera eller motionera i en tyst och 
ORÖRD  natur.”

• Trots att bostäder behövs vore det ett stort misstag att förstöra 
skogen med bostäder. Någonstans måste vi människor ha en 
lunga att vistas i och inte känna oss inklämda och trängda. 
Kan leda till mer våld och instabila människor. Bygg på 
årstafältet, haningeskogen och lite utanför den comfortzon 

som ni vanligtvis brukar föreslå. Se till att ny infrastruktur 
finns, sjukhus och matbutiker. Våga något annat. Låt 
Årstaskogen förbli vad den är idag. Överraska oss med ett 
helt nytt koncept och tänkande. Eller blir det som ni redan 
har bestämt och beviset blir att denna enkät visar på att 
skendemokratin fungerar och att våra synpunkter och förslag 
inte är nåt värda. 

• Bevara Årstaskogen för kommande generationer!! Det 
kommer att bli viktigt för framtiden att grönområden i storstan 
sparas!!

• För närvarande byggs det bostäder över hela Årsta och 
kringliggande områden, till exempel slakthusområdet. Detta 
ställer höga krav på grönområden inom Årsta-Enskedes 
närområde. Årstaskogen utgör ett närmast unikt skogs- och 
rekreationsområde som kan utnyttjas både av dem som bor 
på Södermalm och Årsta-Enskedes närområde. Att kraftigt 
reducera Årstaskogen vore oerhört kortsiktigt och skulle 
drabba Södermalms och Årsta-Enskedes invånare kraftigt 
samt påverka det unika djurlivet. Årstaskogen kommer 
att utgöra en grön oas inom det kraftigt expanderande 
bostadsområdena i söder som ökar invånarnas rekreation och 
välbefinnande kraftigt. Att bebygga delar av skogen vore en 
ekologisk och social tragedi. De delar som främst föreslås 
bebyggas är de flacka områden som också utnyttjas mest.

• ”Se till att skogen bevaras så att alla barn och vuxna i området 
kan få möjlighet att var i skogen. Ytan behövs om barn och 
vuxna ska förstå varför en skog behövs, tyvärr verkar de som 
sitter i Stockholms stad inge vistas i natur och skog särskilt 
ofta då de har stora kunskapsluckor inom naturens betydelse 
för människans välmående.

• Natur oxh skog måste finnas i närheten av bostadsområden 
och detta är den närmsta naturen som boende på Södermalm, 
Årsta oxh enskede kan tillgå. 

• Förutom troligtvis ännu fler sjukskrivna för stress kommer 
barnen i Årsta få färre ytor att rös på sig. Om det blir så att 
området bebyggs så måste naturupplevelsen för barnen lösas 
och även hur staden ska möta stressrelaterade sjukdomar. Ska 
barnen skjutas till naturen? Gratis bussar för alla som går till 
skogen? Var ska barnen röra sig? Vilka hus ska rivas så den 
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ytan frigörs? ”
• Jag tycker att hela området ska bevaras och inte bebyggas!
• ”Jag tycker att man bör undvika att bygga i Årstaskogen. 

Det är en unik stadsnära skog som fyller en stor funktion för 
boende och arbetande i närheten. Den övre, planare, delen av 
skogen som bebyggelsen skulle beröra är också den som går 
att utnyttja för aktiviteter. Större delen av skogen är tyvärr för 
brant för att vistas i om man inte är en fågel eller ekorre.

• Det finns gott om andra ytor i närheten som skulle kunna 
rymma 1000+ bostäder, t ex:- Årsta partihallar, ett stort 
område där det mest är slum och skumrask. Låt Årstafältets 
kommande bebyggelse växa åt det hållet. - Årstafältet skulle 
lätt rymma fler bostäder än de planerade, om man tänkte 
lite mer stadsmässigt. Fältet är för övrigt ett ointressant 
blåshål som inte är i närheten av de värden Årstaskogen 
kan erbjuda vad gäller rekreation och naturvärden. Ta hellre 
motsvarande yta från Årstafältet och bebygg i stället för 
skogen!- Industriområdet längs Svärdlångsvägens västra 
sida.- Området mellan Bolidenplan och Slakthusområdet är 
bara helt tomt idag. Ett riktigt A-läge för bostäder med tanke 
på kommunikationer och närhet till staden. - Kajen mitt emot 
Bergsunds Strand - hur kan det få ligga en cementfabrik i det 
läget??? Låt staden växa dynamiskt utanför tullarna. Som stad, 
inte som förort.

• Det känns väldigt gammaldags, omodernt  och fantasilöst att 
helt reflexmässigt ta närmaste skogsparti i anspråk när man 
behöver byggbar mark. Man bortser då från att skogen också 
har ett värde och en funktion.  Utveckla och förtäta redan 
bebyggda områden i stället, t ex gamla industriområden som 
inte behöver ligga så centralt. Liljeholmskajens omvandling är 
ett lysande exempel! 

• Men OM man nödvändigtvis måste utöka Årstas bebyggelse 
in i Årstaskogen på något ställe vill jag helst slippa fler höga 
punkthus. Man måste inte bygga förort bara för att man är 
utanför tullarna...”

• Inte direkt, jag tycker det är en jättebra ide att behålla den 
delen som är längs med vattnet och bebygga den övre delen 
av skogen. Stockholm behöver fler bostäder, om man vill ha 
ren skog där man bor, kanske man ska fundera på om det är i 

relativt centrala Stockholm man ska bo. Jag ser fram emot att 
Stockholm växer och utvecklas. 

• Inga arkitektritade hus som blir omoderna inom två år. Bättre 
att satsa på klassiska enkla hus eller hus av gammal karaktär 
(sekelskifte till 40-tal eller gammal industrikänsla). 

• Bebygg inte skogen.
• behåll de gröna kilarna och stora fina lövträd.
• ”Som sagt är jag och många andra mycket oroliga över 

exploateringsplanerna och hoppas att man tänker om och inser 
att vackra naturområden som är tillgängliga för alla också har 
ett värde. Det finns fortfarande mycket ””skräpytor”” där man 
kan bygga bostäder, t ex vid Gullmarsplan.

• Bygg lågt och småskaligt och skapa en gräns mot skogen som 
inte bryter med naturen.  Placera ev lekplatser, scener, etc, mot 
Årsta samhälle, inte mot skogen. 

• Caféer och badbryggor finns det gott om nästan överallt på 
och runt Södermalm, så låt Årstaskogens vattenlinje med dess 
stig bli så lite påverkad som möjligt.”

• ”Att Årstaskogen bevaras.
• Det finns mga andra platser att bygga på. Ex fd Industrimark 

,slakthus området Platsen kring Boliden plan fins mkt plats 
• Jag anser att de som vill bygga ii Årstaskogen bara vill 

klämma ihop arbetare så att dom inte får någon natur att 
vistas i . Jag anser att Vantör ar en arbetaregion och att det 
är den borgliga majoriteten som vill klämma ihop så mycket 
människor som det går på en liten yta.  Jag är helt övertygad 
om att vi bor i en region som heter Vantör. Jag tycker inte 
alla människor behöver flytta till Stockholm( men det kan 
finnas en risk att de voo evakuera folk frånlandsbyggeden för 
att det kommer en kallare årstid) Jag vll inte att de bygger 
nåågonstans i Årsta. Dom 2 miljoner lägenheter som de har 
byggt sen 60- talet ungefär 5 minuter sen borde räcka. Jag 
anser att dom ljuger om tid och befolkningsmängd

• ”Ni behöver inte utveckla den. Den är full av både djurliv och 
aktiva människor. Barn har redan roliga platser att leka på. De 
leker där varje dag. Många barn. Många vuxna. 

• Ta platser dit inga människor går för att bli bättre och må 
bättre och utveckla de platserna. Ni kommer vinna på det. 
Marknadsför Stockholm som den gröna huvudstaden och se 

vilket klirr i kassan der blir. Ni behöver stockholmare som mår 
bra. Ta kloka beslut. ”

• Hyresrätter behövs, dels för att våra ungdomar ska kunna 
flytta till eget boende. Det är också viktigt att ni tänker på hela 
området vid bygge av nya bostäder. Möjlighet till parkering 
av bilar behövs, då dessa kommer att öka i och med nya 
bostäder. Nya tillfartsvägar behöver också ses över, då trafiken 
kommer öka. Det är redan mycket bilar i området och det 
är viktigt att tänka på parkeringsmöjligheter. Det finns bra 
kommunikationer. 

• Tycker att det låter vansinnigt att bygga bostadshus alldeles 
vid vattnet, det finns många andra områden att bebygga, låt 
Årstaskogen vara kvar som en möjlig rekreationsplats, inte 
pratar man väl om att bebygga Hellasgården med omnejd! 
Jag önskar att man utvecklar Årstaskogen, om det nu anses 
nödvändigt, till att bli något liknande Hellasgården, skidspår, 
bastu, bad osv, låt oss behålla vår fina miljö!!!!

• Skogen behövs precis som den är idag, att bebygga 
Årstaskogen är en väldigt dålig ide. I nuläget är den skogen 
en av få platser i Söderort där det går att komma undan 
och få njuta av naturen utan att behöva åka iväg långt bort 
(Tex Nackareservatet som är ganska långt bort för oss 
i Midsommarkransen) Natur behövs i dagens stressiga 
samhälle, det är en plats där människor kan varva ner och 
slappna av. Med allt mer biltrafik och avgaser behövs skogen 
för att hjälpa till att rena luften och ge oss en behaglig 
boendemiljö. 

• Förstör inte denna fina plats! Jag ryser av ordet ”utveckling” i 
detta sammanhang

• Bevara den gamla trädgården och de fina fruktträden som 
ligger nära koloniområdet vid årstaliden!!! Och bevara naturen 
runt omkring, så att platsen fortsatt är omringad av natur, 
odlingar och skog. Så att man fortfarande kan känna att man 
kommit ut i naturen. Bort från trafik och bebyggelse. Denna 
plats används flitigt av alla generationer!

• Bevara skogen för framtidens nyinflyttade. En skövlad skog 
tar lång tid att återställa, om aldrig. Ta mer hänsyn till boende 
som redan finns på plats och kommer med synpunkter. Skapa 
politikergillande inte hat med att hålla fast vid tidigare löften 
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om hela Årstaskogens naturreservat!
• Friluftsområdet tål inte hur mycket människor i det och det är 

redan nu mycket besök.
• Jag förstår att det behövs bostäder, men tycker också att en 

stad behöver gröna lungor, precis som New York har sin 
Central park eller London sin Hyde park. Människor vill 
träffas mer men också få platser där de kan vara ensamma 
och samtidigt känna sig trygga. Om man bebygger för mycket 
försvinner det gröna, det som behövs. Det rör sig människor 
runt Årstaviken och i Årstaskogen nästan dygnet runt alla 
årstider. Många motionerna men många sitter också bara tittar 
ut över vattnet eller träffar vänner. På vardagar är det många 
som rör sig i det här området men på helgerna är det nästan 
för mycket människor. Alla vill vara ute. Det är verkligen en 
fantastisk plats.

• Lämna den ifred
• Börjare man nagga skogen i kanten är det stor risk att man 

senare fortsätter. Jag är därför starkt emot utbyggnaden. Det 
unika är att det inte är någon park utan faktiskt en skog med 
både flora och fauna.  

• Behåll skogen och gör hela till naturreservat.  Grönområden 
behövs!

• Skogen är viktig att bevara i ursprungligt skick. Var har ni 
tänkt att alla människor som ni vill bygga för ska vara när 
de inte är i sina lägenheter? Människor behöver plats för 
rekreation och ro. Därför behöver skogen bevaras. Bygg bort 
Årsta partihallar istället!!

• Skogen är ett sammanhängande rekreationsområde och har 
ett brett djurliv och ett högt historiskt värde. Årstaskogen 
används  flitigt för promenader, löpning, cykling, utflykter, 
orientering m.m. Låt Årstaskogen vara och bygg i stället 
bostäder på te x Årsta IP, Årsta partihallar, Bolidenplan. 

• Absolut mot bebyggelse i Årsta skogen, den behövs för 
rekreation för alla som redan bor i Stockholm.

• Bebyggelsen kommer att förstöra hela skogen.”
• ”Jag vill inte ha någon ny bebyggelse i Årstaskogen.  

Årstaskogen är en naturskog med stora ekologiska värden 
o stor artrikedom - skogen får inte förstöras med mer 
bebyggelse!

• ”Årstaskogen är unik. Den är stadsnära och utgör en lunga 
för hela staden. Det finns många mer lämpade ställen att 
bygga bostäder på. Man bör tänka på livskvalitet, inte bara 
kvantitet. Dessutom är det billiga hyresrätter som efterfrågas, 
inte dyra bostadsrätter. Marknaden för dyra bostadsrätter är 
mättad i Sthlm enl SvD, Di och inslag i SVT samt utlåtande av 
mäklare. ”

• ”Om ni inte ””förbättrar”” årstaskogen behöver ni inte heller 
bebygga den för att finansiera. Skogen är redan oerhört 
värdefull o uppskattad som den är. Bygg inte-ok att inte 
förbättra. 

• Genomför samråd för naturreservatet! Samråd borde vara en 
självklarhet för naturreservatet, den här enkätens juridiska 
betydelse verkar inte väga lika tungt som ett samråd. 
Årstaskogen är alldeles för värdefull för att bara hänvisa 
till kommande detaljplanera formella processer. Vi vill ju 
inte genomföra någon av dessa detaljplaner-bara ha ett 
naturreservat somgaranterar natur i närområdet i framtiden. 

• Vänligen bevara den fina skogen och möjligheten till 
rekreation och återhämtning. 

• Jag kan förstå att det behövs bygga fler bostäder men jag 
tycker det är jättetråkigt att stockholm vill förstöra den enda 
nära naturen vi har som ligger så nära staden. underbar 
natur enormt mycket djurliv.  Kommer tyvärr välja bort 
Årsta om det byggs nya hus här jag vill ha naturen nära 
mig och kommer att flytta till en annan stadsdel med bättre 
förutsättningar till min terränglöpning och motionsmöjligheter 
i friheten.  med fler hus kommer det fler människor och fler 
människor kommer skada denna naturupplevelse som vi har 
nu med mer nedskräpning på sommrarna och fler bilar. Låt 
också djuren få ha kvar sina bostäder dom trivs ju här och är 
dom enda platserna dom kan sova, äta och koppla av från oss 
människor det är just dessa områden som ni planerar att bygga 
nya hus på.  

• Jag tycker det är sorgligt att man överhuvud taget planerar för 
bebyggelse i Årstaskogen!

• Låt oss gamla med rörelsehinder få fortsätta våra promenader 
i en underbar och lugnande skog. Låt alla barn från skola och 
förskola få fortsätta leka i skogen. Rör inte denna fina skog 

där vi kan lyssna på och studera fåglar och djur. Låt oss få 
gå och lyfta lite på löven på våren och hitta första blåsippan.
Bygger ni på övre delen så förstör ni allt för oss. Det blir bara 
branterna kvar där ingen kan vistas. Skogen är unik. Ni måste 
låta oss Stockholmare behålla den som den är!!!!!

• ”Snälla sluta förstöra de få gröna platser som finns kvar i 
Stockholm. Ni förstör för oss, våra barn och barnbarn. Det 
finns tillräckligt med bostäder i Stockholm. Bygg i Norrland, 
där finns det både plats och billiga tomter. 

• Hoppas ärligt någon förstår att detta inte är okej...”
• Jag tycker att Årstaskogen inte ska bebyggas. Bostäderna och 

övrig bebyggelse kommer skapa en känsla av att skogen bara 
är en rems. 

• Rädda Årstaskogen och skövla inte träden där. Skogen är 
ett riktig bra ställe för avkoppling och återhämtning och på 
gångavstånd från Södermalm. 

• ”Varför bygga bort dessa grönområden som ligger så nära 
centrala stockholm lättillgängt för alla! Dessa grönområden 
blir allt viktigare i takt med att stockholm växer!

• Där man vill bygga bostäder är de bästa och mest 
lättillgängliga områdena i årstaskogen pga att det är platt och 
soligt lugnt och skönt! Väljer man att bygga där så blir det 
bara de svårtillgängliga och skuggiga delarna som blir kvar 
nere vid vattnet. 

• Svårt för tex äldre och rörelsehindrade att ta sig ned dit och 
dessutom väldigt halt på vintern!

• Man vill bygga där för att Årstaskogen skall komma fler till 
del men bygger man bort de bästa områdena där så finns det 
ju mindre av årstaskogen kvar för alla! Önskar att man kunde 
förstå detta!

• Snälla bygg inte bort Årstaskogen!
• Detta grönområde så nära stockhms centrum behövs!
• Varför kan ni inte bygga någon annanstans istället!”
• Bygg på Årstafältet, bygg ihop Östberga och Årsta istället. 

Det finns betydligt bättre platser att exploatera i Stockholm 
än en av de få skogspartierna i denna del av Årsta. Det är 
krasst helt orimligt att värna om en golf”bana” få använder på 
Årstafältet och istället skövla skog.  Att sedan riva scoutstugan  
och skogen de använder känns också helt galet när det är en av 
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de få aktiviteter där ungarna som bor så nära stan kan befinna 
sig i skogen. Att använda Liljeholmskajen för bostäder var en 
utmärkt ide med tanke på vad som fanns där innan. Men att 
ge sig på den del av Årstaviken där det finns skog är så dumt 
att det förslår. Jag förstår faktiskt inte hur detta förslag ens har 
kommit så här långt. 

• Den behöver skötas som ett naturreservat!
• Ni planerar bygge på Årstafältet nu också i skogen detta  blir 

i framtiden så att det blir storstad av Årsta vilket innebär att 
det ni bäddar för är att våra viktiga gröna lungor försvinner 
Det som raseras i dagsläget har byggts upp under århundrande 
förstörs det idagsläget kan man aldrig återställa det som 
naturen själv bildat Jag ha själv 200-åriga tallar utanför mina 
fönster helt fantastiskt 

• Bevara skogen helt enkelt!!!
• Det ska inte byggas överhuvudtaget. Förstår inte hur ni 

tänker!? Hur kan man ha ansvar för naturreservat och 
exploateringsfrågor i samma förvaltning är naturligtvis att 
inskränka naturfrågornas betydelse.

• Det finns många ställen som är bättre att byggapå än i skogen 
i årsta

• Bostadsbygge tar i anspråk en stor del av skogsområdet - 
något som är en stor lockelse med att bo i Årsta. Bostäder 
skulle har större utrymme vid Årstafältet, med befintliga 
kommunikationer.

• Det behövs inga stora förändringar av Årstaskogen. Den är 
mycket attraktiv som den är i form av att den ger människor 
recreation, nautr, djurliv, lugn, möjlighet till idrott med mera. 
Skogen är trygg och lätt att komma in i. Allt ovanstående finns 
redan i Årsta eller i anslutande miljöer såsom Gullmarsplan, 
Liljeholmen etc. Däremot finns det ingen annan skog. 

• ”Jag tycker att byggplanerna ser bra ut utan att de inkräktar för 
mycket på skogen. Största delen av Årstaskogen blir ju trots 
allt kvar. Rent geografiskt borde läget vara ett av de bästa i 
Stockholm med närheten till Södermalm och city. Om ett antal 
år kommer ju Årsta att tillhöra innerstaden. Rent spontant vore 
även en enkel cykel- och gångbro från Årstaskogen över till 
Söder något som jag tror många i hela Årsta skulle använda. 
Dessutom skulle den minska belastningen på miljön och 

kollektivtrafiken. 
• Många som jag talar med som bor i Årsta tycker att det är 

bra att det byggs här, tyvärr så verkar nejsägarnas röster 
höras mest. Jag tycker att de, under lång tid, har haft alldeles 
för mycket att säga till om när det gäller utformningen av 
Stockholm. Studier har visat att byggmotståndet i Stockholm 
saknar motstycke internationellt sett. Jag hoppas att detta 
projekt inte blir lika utdraget som byggandet på Årstafältet. 
Att ett fåtal människor kan stoppa så stora och, för stadens 
framtid, mycket viktiga projekt måste ses som väldigt 
märkligt.

• En skog ska inte utvecklas den ska förvaltas. Bostäder behövs 
men bygg då bostäder så stan expanderar, förstör inte stan bara 
för att sälja dyra lägenheter i bra läge. 

• Den naturliga skogen behövs för att främja de många 
närboende människornas välmående både nu och i framtiden. 

• Bör förvaras orörd 
• Jag har flyttat till Årsta för att skogen och Årstaviken finns. 

Vill inte att det byggs mer bostäder där, det finns andra platser 
att bygga på. Det finns många djur, och dom behöver också 
skogen.

• Ny bebyggelse kan inte tillföra något annat än bostäder i mitt 
fall. Jag tycker att den här smala remsan natur kan få vara 
ifred. Det pågår så mycket byggande runt omkring ändå.

• Jag anser att det är ett stort misstag att bygga bort delar 
av Årstaskogen. Förslaget innebär att i princip de delar 
av området som knappt går att utnyttja för t ex rekreation 
blir naturreservat, medan de andra delarna bebyggs. Något 
som inte går att få ogjort. Här har Staden en unik chans att 
bevara en välbesökt grön lunga i Stockholm, satsa istället på 
underhåll och att facilitera aktiviteter som får folk att trivas i 
en stad, ex vis motion och naturupplevelser. Det är bättre att 
bygga på Årstafältet och koppla samman Årsta med Östberga 
och utveckla den stadsdelen. Där kan vi få bättre spill-over-
effekter och överkomma det sociala utanförskap som finns i 
Östberga. 

• ”Det hade varit trevligt om enkäten inte hade utgått ifrån 
att det KOMMER att byggas i Årstaskogen. Om jag tolkar 
planerna rätt, vilket jag tror att jag gör, så kommer större 

delen av de användbara ytorna av Årstaskogen (de som inte är 
sluttningar) att byggas bort. Tråkigt.  

• Om bostäder måste byggas; bygg bort nåt äckligt 
industriområde istället. Eller varför inte utöka bostadsplanerna 
på det gudsförgätna Årstafältet? Jag vill inte vara någon 
gnällspik, men jag har svårt att hitta några som helst 
argument för varför Årstaskogen är den perfekta platsen för 
nya bostäder. Förutom att det kommer att bli väldigt fina 
lägenheter med fina utsikter då, som folk med mycket pengar 
kan betala mycket pengar för. 

• Eller vänta, nu måste jag faktiskt tänka om. De rikaste i 
samhället kan ju köpa sig till allt annat, så varför ska de inte 
kunna köpa sig till första tjing på hela Årstaskogen.  Det känns 
nog ändå rimligt att vi som bor i Årsta nu ska få ge upp våran 
skog till förmån för inflyttande rikingar.

• Och vad ska vi med Årstaskogen till egentligen? Det finns ju 
jättemånga centralt belägna skogsområden som vi kan ströva i. 
Jag ångrar allt negativt som jag nyss skrev om byggplanerna. 
Skövla hela skogen. Bevara istället Årsta partihallar. Där finns 
allt den moderna människan behöver för att slappna av.

• Bebygg hela skogen med 10-20.000 nya bostäder, med en 
massa miniparker, och en fantastisk strandpromenad+park 
längs vattnet.

• Värna om naturen! Spara ”vild” skog och naturstigar, samt 
strandpromenaden.

• Avseende sol och bad vore det önskvärt att utveckla 
””badplatsen”” intill Årstadals båtklubb så att den kan 
användas. 

• Låt skogen få vara skog. Låt oss slippa nyproduktion. Det 
blir inte snyggt och smälter inte in i miljön. Förtäta på 
Södermalmsidan istället där det ändå saknas natur. 

• Det blir inte bra med bostäder i Årstaskogen, förstör miljön
• Låt skogen vara
• Det finns flera andra platser att bebygga, i Årsta och andra 

stadsdelar. Bevara Årstaskogen som den unika och till yta 
väldigt liten plats men till sin naturupplevelse så obeskrivligt 
berikande.

• Det måste finnas andra ställen att bygga på som inte är så högt 
älskade och behövda för alla oss som bor i Årsta och runt hela 
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Årstaviken.  Västberga industriområde, partihallarna där skulle 
man kunna bygga och bygga högt. Det sas tidigare att bla 
partihallarna skulle flytta. Det går inte att ta bort denna lilla 
remsa av natur som Årstaskogen utgör, den måste skyddas. 
Tänk på Holger Blom och hans arbete för att få människor att 
trivas genom att ha naturlig natur runt omkring där de bor.

• Inget av mina val ovan kommer bevaras om ni bygger. Bygg 
bort årsta fältet först!

• Bygg ej i skogen! Det här är en av de få skogar i söderort som 
finns kvar. Skogen måste bevaras för sitt eget värdes skull. 
Det finns andra områden som kan byggas istället där man inte 
skövlar gammal skog. Jag ber att ni omvärderar och utvärderar 
andra områden att bygga på istället. Skövling av denna och 
annan skyddsvärd natur kommer att bli katastrofal i längden. 
Denna skog är inte bara Årstabornas skog utan även den skog 
alla vi som bor i Årstadal och Liljeholmskajen har som vår 
närmaste skog. Utan den är det här bara Stockholms mest 
tätbebyggda område utan något mervärde.

• Behåll den i sin helhet!!
• Naggar man den mer i kanten nu, så finns ju ingen garanti att 

den kommer att åter naggas i kanten om 20-30 år!!
• Årsta behöver dessa gröna lungor för att bibehålla sin 

karaktäristiska prägel av närförort!!”
• Det enda stället som känns relevant att bygga på är 

skogsområdet runt kvarnen och vid marinan nedanför. 
Nedanför Värmdö gymnasium . Området där känns otryggt 
och skumt.

• Bevara skogen, ingen bebyggelse
• Jag vill inte ha någon bebyggelse i Årstaskogen 

överhuvudtaget! Vi stockholmare behöver få behålla vår skog 
som den är idag - utan att den bebyggs eller omvandlas till 
parkmiljö! Låt det befintliga området i Årstaskogen få bli ett 
naturreservat.

• Dessutom skulle vi inte få tillgång till de få delar som blir kvar 
av Årstaskogen under många år i alla fall, då stora områden 
kommer bli otillgängliga pga alla byggen.

•  Det räcker med att Årstafältet kommer att bebyggas.
•  Lyft blicken och hitta andra områden som kan bebyggas! 

Gärdet är  ett förslag, där finns stora ytor...”

• Det måste få finnas några gröna oaser! Nu ska ni bygga 
enormt mycket på Årstafältet, det får vara nog nu! 10.000 
lghter på Årstafältet får räcka, nu får ni bygga på andra 
områden. 

• Tänk på att det inte går att få tillbaka skog som fällts och 
mark som bebyggts i framtiden. Gröna lungor i en växande 
urban miljö kommer bli mer och mer attraktiva desto färre och 
mindre de blir. 

• Skogen behöver skötas ,hållas efter.
• Växer igen av allt sly
• Träd behöver kollas så dom inte är farliga .”
• Den nya och pågående bebyggelsen längs backen ner mot 

Sandfjärdsgatan är ett ex på  riktigt dålig arkitektur och 
planering. Den skapar en monumental mur, inga stråk m 
växter mellan huskropparna och bilvägen tex. Det är som 
motvikt mot detta som Årstaskogen också behöver bevaras. 
Allt blir inte bättre av ”utveckling” när man med det menar 
exploatering. Utveckling vore att istället inse värdet av detta 
område som det är nu. Också när andra redan bebyggda 
områden förtätas än mer. 

• Rör inte skogen
• Bygg inte bort årstaskogens härliga rekreationsområde .  Vi 

måste ha naturliga grönområden för att må bra i vår storstad. 
Det byggs ju redan väldigt mycket i Årsta o dessutom 
försvinner Årstafältet. Bygg på Gärdet som är så stort eller 
Djurgården !!

• Årstaskogen är en fantastisk plats. Att exploatera det i stället 
för att tex ta andra industriområden rakt över södra länken är 
synd. Vi behöver mer skog inte mindre. Årstas charm och lugn 
kommer att försvinna emd bebyggelsen.

• Utveckling är ett konstigt och politiskt tvistat ord, säg var det 
är exploatering! Sedan när ni byggt så då finns det så lite skog 
kvar att den inte är skyddsvärd. Så fungerar er politik. 

• Man kan inte bara bygga utan att tillföra gröna platser på 
annat sätt. Människor mår inte bra utan naturen.

• Låt skogen vara som den är. Bygg bostäder på andra platser. 
Finns hur många andra platser som helst att välja mellan. 
Bostadsbrist javisst men alla behöver inte bo mitt i smeten. 
Gör inte årsta mindre attraktivt som område genom att ta bort 

det som faktiskt är  charmigt med området... 
• Vill inte ha fler bostäder i detta fina naturområde
• Det verkar som att politikerna vill få oss att tro att man både 

kan bygga och bevara på samma gång, som att det kommer att 
bli nån slags kompromiss. 

• För det första är skogen redan idag en smal remsa. De delar 
som är tänkta att bebyggas, ligger utmed hela skogen så att 
man ska beskära skogen på längden så att den återstående 
remsan blir ännu smalare. 

• Dessutom är det som kommer att bli kvar inte mycket mer än 
branten och strandpromenaden. De mer tillgängliga flacka och 
solbelysta delarna är de som kommer att försvinna! 

• Alltså är det verkligen inte fråga om att nagga lite i kanten! 
• Djurlivet i Årsta är artrikt med ett antal däggdjur som rådjur, 

harar, rävar, ekorrar samt fåglar som duvhök, nötväcka och 
hackspett för att nämna några. Däremot är det inte särskilt 
många individer av varje art eftersom det inte finns utrymme 
för det. 

• Flera arter är alltså hotade, t ex duvhök, om man kraftigt 
inskränker deras jaktrevir exempelvis. 

• Hotet gäller även växtlivet, t ex tallticka som är rödlistad. 
Därför är t ex Naturskyddsföreningen motståndare till bygget. 
Och då har vi inte ens berört vad det kommer att innebära om 
det kommer att vara en byggarbetsplats utmed hela skogen i 
åratal!

• Politikerna verkar inte på något sätt ta hänsyn till djur- och 
växtlivet eftersom man vill omvandla det som blir kvar av 
skogen till park!!

• Jan Valeskog som driver frågan har sagt att det måste även 
byggas i Årsta, som att vi måste också bidra med vår beskärda 
del. Trots att sanningen är att Årsta redan nu hör till de delar 
av Stockholm där byggtakten är högst. Om man tänker lite 
längre än näsan räcker (Valeskog & co verkar bara tänka på 
de pengar som kommunen får in på att sälja marken som 
byggbolagen suktar efter) så måste ju infrastrukturen byggas 
ut i samma takt som bostäderna. Infrastruktur i form av 
daghem, skolor, vårdcentraler, äldrevård, kollektivtrafik osv. 
Om bostadsbyggandet sker för snabbt och ogenomtänkt på 
byggbolagens villkor, så får det allvarliga konsekvenser för 
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välfärden och hela samhället. Vi kan se redan nu se bl a ökade 
köer, segregation, social oro, våld och skadegörelse som ett 
resultat av detta. Man kan ju undra om det är den utvecklingen 
vi vill ha, samtidigt som mindre städer och orter i resen av 
landet avfolkas. Nu är ju Årstaskogen med sina fantastiska 
miljö en viktig del av infrastrukturen. För alla dessa nya 
invånare i Årsta med omnejd fungerar ju skogen som källa till 
psykisk och fysisk hälsa inte minst för alla dagisgrupper och 
skolbarn som redan idag använder skogen för naturupplevelse 
och fysisk aktivitet. Vi skulle behöva mer natur inte mindre!”

• Anser inte att det ska byggas bostäder som innebär 
inskränkning på skogen. Det finns andra platser i Årsta, ex 
Årstafältet som istället ska bebyggas.

• Årsta skogen är unik och har fungerat som rekreationsområde 
i många år, låt den vara och få utvecklas och användas så som 
den är, ibland är det som är det enkla bäst.

• Bara låt vara.. snälla. Finns knappt grönområden kvar  om 
man inte kan köpa sig en mark ..

• Tycker det är sorgligt att det ens planeras ett bygge i Årsta 
skogen ! Stockholm stad borde skämmas 

• Bygg inte bort hela skogen, Årstskogen med riktig natur 
istället för anlagda parker behövs. Om bostäder byggs skulle 
hyresrätter vara bra.

• Många har mkt stress på jobbet och behöver vila hjärnan från 
ljud, folk och skärmar. Skogen erbjuder en tystnad och lugn 
som verkligen behövs utan att kännas otrygg. Det är väldigt 
lite skog kvar och den hjälper till att isolera gentemot ljud och 
ger barnen möjlighet att se tex rådjur och höra fågelkvitter 
med.  Närheten till skogen är en av anledningarna till att vi 
ville bo i årsta. Bostäder kan byggas överallt men en skog kan 
man inte få lika snabbt och enkelt..! 

• Jag anser att det finns ett mycket stort behov av att ha kvar 
skogen som den är=inga bostäder ska byggas där

• Det finns bättre ställen att bygga bostäder på,, det vore 
verkligen synd att skövla skogen.

• Helst inte bygga alls. Enda naturomårdet i närheten som finns. 
• Jag tror att jag har sagt det mesta i tidigare rutor. Jag förstår 

att Stockholm behöver förtätas. Men varför här. Se till att 
Cementa hittar någonstans att vara, sanera Beckers g:a område 

i Gröndal och bygg där. Bygg på det gamla spåret nedanför 
Skanstullsbron, bygg i Slakthusområdet, bygg på de ställen 
som redan är planerade i Årsta, det är trots allt inte så många 
som bryr sig om den s k golfbanan  och den ganska charmlösa 
koloniträdgården som ligger där, jämfört med hur folk känner 
för Årstaskogen.  Bygg på landningsbanan (eller vad det är) 
som går längs med Årstafältet, bygg där det redan varit byggt 
innan ni tar lungorna! 

• Jag tycker årstaskogen ska förbli obebyggd så som den är 
idag.

• utsiktsplatser + bättre utegym + separata promenadvägar 
längst vattnet + bastu

• Det räcker med ovanstående byggplaner
• Området nedanför Orrfjärdsgränd är extra olyckligt att ni 

bygger på. Används otroligt mycket av barn, familjer och 
för naturupplevelse. Bor inte där så talar inte i ensak. Bygg 
hellre nedanför Värmdö Gymnasium där skogen är sliten, 
nedskräpad och används mest av missbrukare

• Bygg Inga bostäder där
• Rör inte skogen. Det lilla som är kvar är det som lockar 

personer att flytta hit i huvudtaget! 
• Låt årstas sista natur vara bevarad och lägg ner dessa 

byggplaner. 
• Bygg på Grönområden i Årsta istället och bygg högt! Bygg 

högre på fältet! Bygg högt längst tågspåret vid pendeln. 
• Skogen ska få vara som den är idag. 
• ”Låt skogen vara. Behövs inga mer bostäder i Årsta. Bevara 

det gröna. 
• Bygg på Gärdet eller Djurgården istället om det är så ont om 

bostäder.”
• Se till att öppna upp skogen så kolonisterna får sol till sina 

trädgårdar. Bevara området med gammal tradion och rikt 
djurliv.

• Bygg inte
• Trollparken med de fina miljöerna med koja och massa blåbär 

för barnen i förskolorna nära måste behållas. Ingen annanstans 
går det hitta denna fina skog!

• Sluta bebygg allt. Människor behöver naturen nära för många 
skäl men bl.a. Bidrar den till ett psykiskt välmående.

• Låt skogen va! Bygg någon annanstans.. gymnasieskolan i 
gullmars har idrott i skogen, även en mängd förskolor uttnytjar 
den. Varför ta bort den lilla natur vi har i området som folk 
verkligen drar sig till. Man är aldrig ensam i skogen, det är 
alltid folk där 

• Spännande med utveckling - som det är nu ligger Årstaskogen 
som en lite otillgänglig barrier som liksom skärmar av Årsta 
från innerstaden (jmfr hur trafikleden i Nacka skärmar av 
den till stor del söderliggande beebyggelsen från Stockholms 
inlopp norrut) 

• Behåll årstaskogen som den är. Bygg vid årsta parti hallar i st
• ”Bygg! Stockholm växer.
•  Dom som är emot bygget i Årsta  verkar tro att deras hus har 

stått där för alltid. Säkert satte sig årstabor emot just när deras 
hus byggde. 

• Årstaskogen är jätte fin. Men jag är övertygad om att det 
kommer att bli superfint när bygget är klart. ”

• Bebygg inte , se ovan! Odemokratiskt att ni inte har en fråga 
om man överhuvudtaget vill att Årstaskogen ska bebyggas, en 
fråga som man kan svara ja eller nej på! Mitt svar är NEJ!!!

• ”Årstaskogen gör Årsta väldigt attraktivt och vet att om man 
börjar bygga där och ta av skogen så kommer man säkert 
fortsätta. 

• Vi borde bevara den skog som finns kvar. Vi är många som går 
där varje dag nästan året om. 

• Vi borde vara stolta över skogen eftersom den är så nära stan. 
• Jag vill helst inte att ni bygger i Årstaskogen överhuvudtaget. 
• Stockholm är unikt i det att det är en så grön storstad - mina 

kollegor från städer i USA, Kanada och England har aldrig 
varit med om liknande.”

• Nej
• Jag tycker att utvecklingen av skogen är ett mycket dåligt 

förslag och att det finns bättre områden i årsta att bygga 
nytt. Om delar av årstaskogen skulle försvinna så skulle det 
definitivt sänka upplevelsen med att bo i årsta för mig. 

• Jag tycker inte att Årstaskogen ska utvecklas. Jag tycker att 
den är perfekt som den är och att den ska lämnas ifred. Det 
finns många andra ställen som kan bebyggas istället för en 
skog som tillför så mycket i Årstabornas vardag. 
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• ”Årstaskogen är något väldigt unikt. En stor och vacker skog 
så nära staden bör inte skövlas.

• Om ni går vidare med planerna försvinner den vackra delen 
av skogen. Det enda som blir kvar är en brant sluttning, som 
ingen kan promenera i, och en strandpromenad. 

• Och det vore en katastrof för oss boende i Årsta.”
• ”Jag förstår att det är viktigt att bygga mer bostäder, men 

är orolig att dem inte komma passa området. En viktig del 
för mig är hur bra dem ’smälter in i miljön’. t. ex. nånting 
som den jättefina trä byggnaden på skagersvägen kommer 
kännas mer som en del av årstaskogen än nånting som de nya 
byggnader vid årstastråket.

• Jag tycker också att kring 1000 nya bostäder låter mycket 
och att det kommer trycka mer press på skogen, som är redan 
använt jättemycket av många som bor i området och även 
längre bort.

• De platser som är mindre använt av människor just nu - och 
som är markerat för möjliga bostäder - är precis de platser 
som är använt av många olika sorts djur, och det är viktigt att 
skogens utveckling kommer inte förstör en säkra plats för vild 
djur.

• Jag tycker att det finns område som kan exploateras för 
bostäder vid skogens kant, men vill hellre ser färre högre 
byggnader än flera som har bara 4 eller 5 våningar.  ”

• Jag är emot att nya byggnader ska byggas i Årstaskogen.  
Skogen är redan nu en smal remsa och gynnas inte av att bli 
smalare.  Träd och natur är viktigt att de skyddas och behålls, 
inte röjs ner för att bygga bostäder.

• Det behövs mer bostäder, men jag ställer mig mycket 
tveksam till förslaget om fler bostäder just i Årstaskogen. Mot 
bakgrund av den tillväxt som redan är planerad och delvis 
påbörjad - bl a längs Johanneshovsvägen, Slakthusområdet 
och Årstafältet - kommer stadsdelens befolkningsunderlag att 
påtagligt öka. Därmed kommer också trycket på Årstaskogen 
att öka, som redan idag är kännbart. I ett växande Årsta/
Johanneshov behöver vi istället behålla och utveckla 
Årstaskogen.

• Bevara alla kolonilotterna på södra sidan av Årstaviken. 
Låt kulturhistoriskt viktiga områden vara kvar. Skapa en 

sammanhängande slinga runt Årstaviken med skyltar och 
berättelser om det gamla Stockholm.

• Ingen exploatering
• Tycker inte man ska bebygga Årstaskogen. Det finns massor 

med platser i Årsta man kan bygga på istället. 
• Känns som man vill bygga där för sjysst utsikt och svindyra 

lägenheter, finns massa andra ställen i Årsta som Årstafältet 
eller i parken vid sköntorpsplan där man kan bygga istället 
bara att det inte blir lika lyxigt. 

• Årstaskogen är bra som den är och anledningen till att man 
vill bo i Årsta. Årsta är inget märkvärdigt annars och affärer 
och cafeer finns redan i Årsta och eller på väldigt nära avstånd 
då Årsta ligger centralt och nära till både Globen Shopping 
och Lilljeholmens galleria. Är inte långt in till Stockholm city 
heller. Det unika med Årsta är skogen så förstör inte den för 
oss som bor där och våra barn och barnbarn i framtiden.

• Sluta bygg bort skogen. Alla dessa människor måste ju få 
andas och bara få vara. Det är ju inte bara Årsta bor som 
nyttjar skogen Söderbor, Lindholmsbor också. Vi kan aldrig 
få en skog tillbaka men hus kan vi bygga på andra platser.  De 
flesta har inte bil så hur ska man ta sej till en annan plats? Man 
får ju åka långt för att hitta skog numera

• Vill inte att det skall byggas. Sluta sälj mark till högstbjudande 
och där det sedan byggs dyra bostadsrätter. Skäms att inte 
låtsas om att ni skapar de dyra lägenheterna både hyres 
och bostadsrätter.  Hörde att staden gick med vinst pga 
markförsäljning detta är upprörande.

• Det byggs så mycket i Årsta att skogen kommer vara viktigare 
än någonsin för både djur och människa! Om det är viktigt 
att bygga i naturområden, ta gärna av Nackareservatet eller 
Djurgården - Årstaskogen är inte stor och används mycket,

• ”Det vore mycket bättre om man förbättrar de områden 
som redan är bebyggda, tex i Årstaberg där jag bor - bygg 
till någon våning på de små trevåningshusen (och lägg till 
takterasser på samtliga),  rusta upp industriområdet och gör 
det till ett mer attraktivt område (osäker på hur långt planerna 
om det har kommit). 

• Om man börjar ta av Årstaskogen nu kommer både det djurliv 
och den växtlighet som finns nu att ta stryk av bebyggelsen 

samt att den attraktionskraft för de boende som skogen och 
vattnet innebär kommer sjunka i takt med att skogen motas 
bort bit för bit. ”

• Bevara den som den är o varit i många är....
• Jag tycker att det är problematiskt att nagga på skogen. När 

det väl har börjat finns risken att mer och mer skog skövlas. 
Det finns möjlighet att bygga ut Stockholm på bredden utan 
att förtäta. Det blir heller inga billiga lägenheter som byggs i 
Årstasskogen, med tanke på läget, och det är framförallt det 
som behövs - bostäder till studenter och ungdomar. Skogen 
behövs för Årstabornas hälsa och välmående. Förstör inte det 

• Jag vill inte se några bostäder i Årstaskogen, det är fantastiskt 
att kunna ha tillgång till naturen så nära och ska detta också 
bebyggas så vore det mycket tråkigt

• Utveckla den gärna men bygg inte!  Ta hänsyn till 
medborgarnas behov av fysiskoch psykisk hälsa!

• ”Fem skäl till att inte bygga i Årstaskogen
• 1. Trycket på Årstaskogen kommer att bli allt hårdare 

när tiotusentals nya invånare flyttar in i Slakthusområdet, 
Söderstaden och Årstafältet.

• 2. Stora delar av de ekologiska och rekreativa värden, som 
reservatet ursprungligen skulle skydda, rivs upp. Dessa värden 
kan aldrig återskapas.

• 3. Förslaget innebär att stora delar av Årstaskogens mer flacka 
och naturligt tillgängliga delar byggs bort. Kvar blir en större 
del svårtillgängliga norrvända branter.

• 4. Naturreservat tillgänglig- och synliggörs genom 
skyltning, stigar och i bästa fall ett Naturum, inte genom en 
byggnadsmassa motsvarande 30 åttavåningshus.

• 5. Den typ av bostäder som Stockholm främst behöver 
är billiga hyresrätter. Att bebygga orörd naturmark, 
långt från befintlig infrastruktur, innebär mycket höga 
investeringskostnader, vilket i slutändan genererar dyra 
bostäder.”

• Den nya bebyggelsen förstör hela skogen. Den borde inte 
byggas alls, det måste finnas mängder av andra platser där inte 
en fin orörd skogsnatur förstörs. Här inte Stockholms politiker 
lärt något alls av historien, och andra storstäder? För att stan 
ska kunna forsätta växa behövs lungor som Årstaskogen 
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desperat, för de boendes hälsa!
• En skog är en levande organism som inte ska ”förädlas” för 

att passa dagens moderna människa. Det räcker bra med att 
gallra ur vindfällen etc så att skogen är säker att vistas i. Låt 
den i övrigt vara. Asfalterade promenadstråk finns det alltför 
många av.

• behåll som den är please är tillräcklig vackert och givande 
som många är där varje dag 

• Missa inte infrastrukturen. Just nu byggs det för fullt i andra 
delar av Årsta och vi har ett megaprojekt på Årstafältet. 
Hur ska området klara av en så stor befolkningsökning? 
Tunnelbanan vid Årstafältet ligger långt fram i tiden, 
biltrafiken är redan idag tät och Gullmarsplan kaosartad 
under rusningstrafiken.  Hur är det tänkt att alla dessa nya 
Årstabor ska ta sig fram? Vi sitter redan idag i långa bilköer, 
körs förbi av överfulla bussar och trängs på perrongen för att 
kunna klämma sig in på Gröna linjen.Stadsdelen förändras 
också befolkningsmässigt. Vi vet att majoriteten kommer 
att vara par med barn. Förskolor, skolor och inte minst 
fritidssysselsättningar för ungdomar. 

• Det viktigaste är att det blir naturreservat så vi är garanterade 
skogen som vi uppskattar så mycket. Den byggnation som 
markerats på kartan är helt ok i utbyte mot naturreservat.

• Så sorgligt att se att alla de bästa delarna är markerade för 
planerad bebyggelse! Jag tycker absolut att man ska tänka ett 
varv till o se såatt det lämnas områden som är lätttillgängliga 
utan att vara anlagda. Tex på berget ’bakom’ Sköntorpsvägen 
(i höjd med restaurangerna). 

• Jag tycker inte att man ska bygga i Årstaskogen (förutom 
avloppet som jag markerat) men förstår att det kan vara 
behov av billiga bo/hyresrätter men tycker att många gamla 
lägenheterna och lägenheter kan byggas om eftersom man 
kan bygga effektivare med plats och många av de gamla 
lägenheterna ””går sönder””. Tack”

• ”Det är synd och stor skam att man frångår sitt tidigare löfte 
att göra hela Årstaskogen till naturskyddsområde. Och som 
kronan på dumheten så planerar man bostäder på de mest 
lättillgängliga platserna. Visst behövs bostäder men de få 
grönområden som finns MÅSTE skyddas. Var ska barnen 

leka? Var ska jag ta mina promenader? I stenöknen???
• Förslaget är SKAMLIGT och sviker oss som redan bor i 

Årsta, men även dem som i framtiden kommer flytta hit.”
• Jag vill absolut inte ha någon bebyggelse i skogen vid 

idrottsplatsens kortsidor
• Låt den vara. Fäll inga träd och försök agera rationellt. Årsta 

gård, Årstafältet, Bromma flygfält men inte Årstaskogen. Täck 
över Nynäsvägen fram till Farsta. Täck över/stäng Örbyleden. 
Riv Årsta partihallar. Snälla låt bli Årstaskogen.

• Att det allmänt är ett urdåligt förslag att ta bort mer av 
stockholms natur. 

• ”Den siffra som angivits i antal lägenheter i förhållanden 
till ytan verkar olämpligt hög av flera skäl. Jag vill nämna 
min huvudsakliga oro vilket är trafiksituationen. Årsta är till 
skillnad från t.ex en förort som Bagarmossen redan väldigt 
öppen för biltrafik och innergårdar är ganska ovanliga i 
området. Separationen mellan biltrafik och oskyddade 
trafikanter är ofta dålig. Årstavägen används redan alldeles 
uppenbarligen för genomfart av bilar när det blir trångt i 
tunneln. Många bryter mot hastighetsbegränsningar, men ändå 
är dämpande lösningar helt frånvarande trots flera fall där 
oskyddade trafikanter har råkat illa ut. 

• Ur denna synpunkt känns inte Årsta tryggt och om det 
ska knökas in många bostäder på dessa plättar kommer 
biltrafikvolymen i vissa delar av Årsta öka ytterligare. Se till 
att för en gång skull sätta oskyddade trafikanter i prio framför 
bilars framkomlighet då (på riktigt alltså inte bara i snacket. 
För där är det ju redan så).  ”

• Ja, det behövs bostäder. Men behövs de i en av få centrala 
gröna lungor som finns kvar i Sthlm? Nej.  Dagens stadsbor 
behöver och kräver en aktiv o rekreerande fritid med skogar 
(inte parker, de fyller andra funktioner) o naturliv för egen del 
och för barnens o barnbarnens del. Det bebyggs redan mycket 
i Årsta/Johanneshov så snälla låt skogen bli reservet I SIN 
HELHET!

• Bevara och utveckla Årstaskogen; bebygg den inte med vare 
sig bostäder, caféer eller annat.

• ”låt skogen vara
• Vet ni hur långa djurarter som kommer att påverkas

• Bäver, rådjur, älg, harar, räv, alla fågelarter, hur har ni tänkt 
bevara detta då denna skog krymper för varje årtionde. fan  ta 
er

• Bygg inte! 
• Låt Årstaskogen leva. 
• Jag har inget emot att det byggs bostäder, men de måste 

anpassas till miljön och den ”klassiska förortsmiljön” i Årsta. 
Alltså inga hus högre än omgivande hus. Sedan anser jag att 
fokus ska vara på miljö inte på exploatering. Alltså mer pang 
för pengarna, vilket inte skapar en human miljö för människor. 
Tänk hållbart,mekologiskt och harmoniera bebyggelsen.

• Jag anser att Årstaskogen ska bevaras som den är. Det byggs 
redan tillräckligt. Årstafältet ska bebyggas, slakthusområdet. 
Det byggs även vid Linde och Ica närköp. Nu går det räcka. 
Bygg ute i Danderyd, Täby, Lidingö i stället.

• Om man bygger Årstafältet och skogen samtidig var skall vi 
gå? Fältet kommer vara en byggplats i 5-10år... att bygga 1000 
lägenheter i skogen är orimligt. Om man skall utveckla skogen 
välj andra platser i skogen...bygg mindre antal lgh och avvakta 
färdigställande av fältet. 

• Låt skogen vara, det ska inte byggas där alls!
• Det är synd att det inte finns bostäder, absolut. Men det har 

smackats upp byggnader efter byggnader i hela Årsta. Det 
har även pratats om att det har mättats med bostäder. Dom 
små plättarna som är gröna, dom har nu förstörts för att det 
behövs bostäder. Årstafältet som betyder mycket för många 
ska nu förstöras, för ny bebyggelse. Årstaskogen är den skog 
vi nu vänder oss till. För att uppleva natur här där vi bor. Nu 
vill ni ta bort detta med? Vår luft försämras, våra möjligheter 
försämras. Låt skogen stå kvar där den är. Det finns bra många 
andra platser att bygga på. Vi människor mår inte bra av att 
ni skövlar skog. Luften blir inte ren. Vi förstör för våra barn, 
för dom som ska ta över efter oss. Sluta tänk på pengar och 
tänk istället på miljön och hälsoaspekter. Ni tänker ta bort 
motionsspår och det lugn som faktiskt finns i skogen. Djurlivet 
kommer att försvinna. Det är inte ok!  Dessutom, angående 
den här undersökningen. Så var den otroligt vinklad till er 
fördel. Det fanns inte ett enda val där vi kunde välja att ni inte 
skulle riva skogen. Så oavsett så försöker ni att ”lura” er till 
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att folk ska svara på enkäten, i hopp att få kvar skogen. Men 
i själva verket så kommer ni att använda detta till er fördel. 
Förjävligt. Gör om enkäten, gör om och gör rätt! 

• Skogen behövs för att säkra ett framtida klimat för kommande 
generationer. Kommunen har skyldighet som myndighet att 
ta FNs barnkonvention i beaktande om barnets bästa utan 
diskriminering av inkomst, härstamning etc. Att bygga i 
skogen kommer att kosta och lägenheterna blir dyra och 
bara tillgängliga för ett fåtal i samhället. Skogen behövs 
för att säkra klimatet och hindra översvämningar, den tar 
hand om störtregnen och svalkar i hetta. Det enda som kan 
utvecklas är några fler solbryggor samt belysning på den övre 
motionsslingan.

• Låt skogen vara som dem är! Detta är en av de främsta 
anledningarna till att vi valde att bosätta oss just här, närheten 
till skogen! 

• Ta bort Årsta partihallar och bygg bostäder där istället. Det 
blir billigare bostäder så våra ungdomar kanske har råd,  Gör 
hela Årstaskogen till naturreservat. Stockholm behöver sina 
lungor.

• Jag tycker inte ni ska bygga i skogen men kanske bygga på 
vattnet. Det är väldigt fint med bryggor. Kanske ett café också. 
Men jag tycker inte ni ska bygga i naturen utan på industrierna 
istället. 

• Jag tycker det är synd att så mycket av den plana mark som 
finns i Årstaskogen kommer försvinna, utifrån planen ni visar 
här. Plan mark är en förutsättning för att många människor 
skall kunna använda skogen.

• Gör hela det markerade området till naturreservat.
• Måste det byggas just i skogen!?
• Låt den vara som den är
• Jag vill gärna bevara den unika skogen. Bostäder isåfall nära 

Gullmarsplan , simlångsvägen.
• Med tanke på den förtätning som skett i Årsta är behovet av 

Årstaskogens bevarande större än någonsin.
• Koncentrera förtätningen till Årstafältet och lämna skogen 

ifred.
• Jag vill ha kvar skogen
• Som sagt. Det handlar bara om pengar. Ni som vill bygga 

bryr er ju inte om det är bra eller inte att skogen finns kvar, 
ni vill bara tjäna pengar. ”Täckmanteln” som ni kan använda 
är bostadsbrist. Ja men bygg längre ut då, inte i en av mycket 
få skogsområden som finns kvar i centrala Stockholm. Den 
redan lilla skogen är mycket bra för staden och den medför så 
mycket för allmänheten i närområdet. Bygg inga fler bostäder 
i Årstaskogen. 

• Helt feltänkt att bygga i kanten av Årstaskogen. Hela 
skogsområdet som det är idag behövs.

• Finns skog längre bort som kan exploateras istället för 
Årstaskogen.Skogen behövs inte bara för rekreation utan 
även för ljuddämpning och syretillförsel (något som saknas 
för boende längs med årstalänken där mängden sot kraftigt 
ökat på senare år). Då även Årstafältet ska exploateras sönder 
minskar kraftigt möjligheten till lugn och ro för boende i 
närområdet.

• Jag tycker inte det ska byggas i Årstaskogen. Bevara den 
naturliga skogen. Bygg inte fler tillgjorda ”naturupplevelser” 
i form av anlagda parker som tex i hammarby sjöstad. Alla 
de delar som är gråmarkerade är där skogen är tillgänglig, 
där man verkligen kan vara i skogen. Dvs inte bara gå på en 
anlagd väg bredvid en sluttning. Om ni måste bygga mer i 
Årsta, bebygg då årstafältet ännu mer, där naturupplevelsen är 
mindre. Årstaskogen behöver bevaras då invånarantalet i årsta 
kommer stiga markant under de närmsta åren. Låt oss ha kvar 
vår gröna lunga! 

• Snälla bevara detta fantastiska grönområde och bebygg inget 
av det. Jag trodde ärligt talat att ingen politiker nånsin skulle 
framföra ett så vansinnigt förslag... varför ta bort det finaste 
som finns i Söderort? ALLA människor kan INTE bo med 10 
min in till stan!! De får klättra i bostadsstegen, precis som vi 
andra gjort..dvs börja i Upplands Väsby eller Vallentuna och 
långsamt ta sig in närmare stan. Det är INTE en mänsklig 
rättighet att bo 10 min från stan, pp bekostnad av alla andras 
grönområden!! 

• Det borde vara tydligare vad som ska bebyggas. Den 
löttskrämde kan tolka bilden som att allt inom blåttska 
bebyggas. I övrigr, jag är helt för en förtätning.

• Bygg inte!

• ”Bygg gärna men behåll gärna skogs kilarna
• det stort värde att skogen kommer in genom bebyggelsen”
• Hela Årstaskogen ska bevaras åt kommande generationer. 
• ”Bättre att rusta upp och utöka andra befintliga 

bostadsområden istället för att förstöra skog.
• Med alla klimatproblem och hur världen ser ut för tillfället så 

är det bortom mitt förstånd hur man väljer att bygga bort skog, 
natur, djurliv etc.

• Med vilket samvete gör man det?”
• Vill att det ska vara som nu
• Det är av största vikt att den mängd träd som finns i 

nuvarande skogområde behålls framöver. Med hänsyn till 
planeringen i Årsta som betyder ny bebyggelse på hela 
Årstafältet, stenbelagda bostads- och skolområden längs hela 
Johanneshovsvägen som innebär att STORA grönområden 
försvinner är det livsviktigt att den skog som finns längs 
Årstaviken behålls. Det är vetenskapligt bevisat att träd 
behövs för att rena stadsluften och med så stort intrång på 
grönytor och träd som kommer att göras i nämnda områden 
är det mycket viktigt att en remsa av skog blir kvar, dvs 
ingen avverkning i Årstaskogen bör göras. Eftersom skogen 
är lite skyddad från buller och trafik pga sitt norrläge finns 
här möjligheter för småkryp, fåglar och vilda djur att finna 
sig tillrätta. Den behövs mycket väl som en passage från 
grönområdet i Nackareservatet för spridning västerut och får 
inte minskas i yta.

• Låt den vara som den är, vanligt underhåll
• Naturen och Årstaskogen med vattnet är fantastiskt värdefullt 

inte bara för Årsta, Söder, Liljeholmen etc utan hela 
Stockholm. Besökare imponeras alltid av närheten till skogen 
så nära stan!  Om det bebyggs så är det borta

• bevara skogen som den är idag.
• Jag tror inte den tillför något - den bara tar bort.  Vi ser hur 

man har undanhållit höjder och våningsantal inför bygget 
på Sköntorpsvägen, hur otroligt tätt och högt man byggt på 
Årstastråket och känner att det är alltmer värdefullt att man 
inte gör på samma sätt i Årstaskogen. Den höga arkitektoniska 
kvaliteten har vi hört som mantra förut såväl för Årstastråket 
som för Sköntorpsvägen och vi förstår mindre än någonsin 
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vad man menade. 
• Bygg enbart lägenheter vid Årstaliden, låt resterande yta vara 

Årstaskogens reservat.
• Ingen bebyggelse. Gör naturreservat av hela området som 

lovat
• Viktigt att inte de plana skogsytorna med skogsstigar 

försvinner. Vi kan inte bara ha en massa branta 
skogssluttningar kvar av Årstaskogen.

• Behövs ingen  ”utveckling”!!! Behåll området som det är nu!!! 
Behåll känslan av orörd natur. 

• Låt skogen vars
• Bevara gröna oaser vid husen vid ev nybyggnationer. Inte 

så tätt packat utan träd som det t.ex byggts vid Linde, 
mjölkbacken m.m. Inte ett träd i sikte vid husen! Borde vara 
förbjudet att bygga så med inte en chans till lummig växtlighet 
vid boendet.

• Jättebra med bostälder. Viktigt att stigen längs med vattnet 
behålls. Bevara de delar av skogen som är viktiga för rådjur 
och andra ”vilda” element

• Jag tror inte att bebyggelse kan tillföra något till  en skog, 
bygg mer på Årstafältet om det MÅSTE byggas

• Den rena naturupplevelsen som den är idag är mycket bra 
- som relativt ”vild” - och behöver inte ordnas bättre. Nya 
bostäder bör läggas till på  ett sätt som inte begränsar denna 
tillgång - viktigt att inte enbart svårttillgänglig natur blir kvar.

• Bevara denna urskog den kan aldrig återställas om ni river 
den, Det finns flera rödlistade insekter och annat i den. 

• Låt skogen vara
• Tänk till ordentligt innan ni förstör miljön för inte bara Årsta 

med omnejd utan för hela Stockholm.
• Det har redan beslutats att det ska byggas på Årstafältet och 

därav anser jag att Årstakvoten fylld. Man MÅSTE behålla 
skog/parker/grönområden även i en stad som Stockholm. Jag 
förstår att det det behövs bostäder, men man får inte börja 
nagga på varenda grönområde. Andra och bättre ställen finns.

• Gäller inte årstaskogen, men generellt i Årsta så finns det inte 
alltid mjuka övergångar ifrån trottoar till gata. 

• Som redan framkommit, antar jag, vill jag att ni låter 
Årstaskogen vara som den är idag.

• Hela vitsen med Årstaskogen är att det är en så stadsnära plats. 
Kommunikationerna dit är redan så bra att man inte tvekar 
att ta med sig även äldre och/eller rörelsehindrade personer 
till några av de vackraste partierna. Skulle man börja bygga 
caféer och anlägga skidbackar så försvinner hela charmen från 
området, samt mycket av det unika växt- och djurlivet. Jag  
anser absolut att det behövs fler bostäder i Stockholm, men 
lägg dem i så fall på Årstafältet och Gärdet t.ex.

• Låt Årstaskogen vara ifred men bebygg HELA  Årstafältet
• Vill inte att ni bygger nånstans. Platsen är fin eftersom det inte 

är nån bebyggerlse där, den kommer inte längre att vara fin 
om den bir bebyggd. 1000 bostäder kan inte väga upp det som 
natur ger. Ni måste ändå bygga längre ut i större utsträckning, 
låt dessa plaster vara i fred. 1000 bostäder räcker inte långt, 
bättre att börja bygga längre ut, låt stadens gröna lungor vara. 
Eller varför bygger ni inte i Humlegården? Den marken är 
redan exploaterad, eller anlägg mer på Årstafältet.

• ”Om det ska byggas lägenheter i årstaskogen så kommer det 
även behövas vägar där och det känns väldigt tråkigt. Jag 
förstår att det behövs bostäder men jag önskar att man kunde 
förtäta på andra platser i Årsta och lämna skogen orörd. 
Skogen är en fristad från bilar. Bygg lägenheter t ex på den 
enorma parkeringen vid sköntorp istället! 

• Den skog som kommer finnas kvar efter bebyggelsen som 
det ser ut just nu är den skog som inte är lika tillgänglig, det 
är de ställena där det är brant och sluttar ner mot vattnet. 
Årstaskogen som den är idag uppskattas av så många just pga 
att den är så tillgänlig.”

• Låt skogen vara så även kommande generationer får möjlighet 
till rekreation och naturupplevelser

• Årstaskogen är det som gjorde att jag flyttade till Årsta. Jag 
ville bo centralt men ha nära till en större skog som verkligen 
är en skog, och inte en förstörd skog med asfalt och hus. Bygg 
ingenting nytt där snälla. Bygg på Årstafältet istället eller på 
andra platser. Snälla. 

• Rädda Årstaskogen från att exploateras och gör den till  ett 
naturreservat så att mina barn också kan njuta av platsen i 
framtiden. Tack! 

• Bevara Årstaskogen! Om det ska byggas så bygg 

hyresrätter med skäliga hyror. Stockholm behöver inte mer 
överprisade bostadsrätter. Stockholmare är redan stressade, 
sjukskrivningarna för utmattning ökar. Vi behöver någonstans 
att varva ner, förstör inte det för oss Årstabor.

• Sedan belysningen kom till och de fina badbryggorna 
byggdes, samt utegymmen kom till så har flera naturälskare 
upptäckt denna helt unika miljö. Belysningen har också gjort 
att skogen kan nyttjas året om. 

• Årstaskogen är en unik tillgång till riktig naturupplevelse som 
ligger centralt. Parker och liknande finns redan gott om runt 
om Stockholm stad.

• Skogen är det mest värdefulla vi kan lämna över till våra barn. 
• Toppen om lösningen med reservat + planerade byggområden 

går igenom. Bra val av områden för nybyggen. Freda 
sjötomterna! Ge gärna möjlighet till att bygga ett café intill 
båtklubben som ligger nedanför Årsta gård. 

• Årstaskogen är en lunga. Låt den få vara kvar som den är. Det 
finns annan mycket mer lämplig mark att bygga hus på. Det 
tar hundratals år för en skog att bli så fin som Årstaskogen 
så tänk er noga för innan ni fäller det första trädet. Man kan 
inte nagga en skog i kanten för mycket för till sist är det ingen 
skog längre och då blir Årsta en betongförort. Det är viktigt 
att spara just Årstaskogen då den ligger nära så tätbebyggda 
områden. Den lungan behövs!

• Att bebyggelsen inte ska blockera åtkomsten till 
promenadstråket vid vattnet.

• ”Årstaskogen är fin som den är. Det behövs ingenting här. 
Naturen är fin som den är.

• Bevara den istället. Här finns hackspett, rådjur, vitsippor, 
blåsippor, vackra gamla träd o massor med mer att upptäcka. 

• Årstaskogen är INTE otillgänglig. ”
• Det är Stockholms närmaste skog! Snälla, låt den vara skog 

för oss att pausa och reflektera i!!!
• ruining a landmark of årsta. it was meant to be a green space 

and a place to breath
• Om utvecklig har ett likhetstecken med bostäder kan jag bara 

beklaga. I Årsta har det byggts på varje liten fläck och den fina 
rymden som fanns mellan och runt husen börjar försvinna. Jag 
är själv inflyttad och förstår att vi måste bygga för att kunna 



176

möta alla som vill bo här samt fortsätta att utveckla staden. 
Men hur ska vår infrastruktur räcka till. Att bygga ett hus går 
snabbt men att bygga vägar och järnvägar tar årtionden. Det 
räcker nu. Vi får inte plats!! 

• Jag misstänker att ni som i slutändan bestämmer över 
skogens ”utveckling”” inte bor i Årsta. Så jag skriver väl 
för döva oron, men, men… Jag ger det ett försök: Jag, och 
många med mig, anser att Årstaskogen är ett mycket viktigt 
rekreationsområde i ett stressande Stockholm. En unik, grön 
oas, som ger oss en helt nödvändig tillflyktsort från hetsen 
i staden. Det räcker med att titta på andra sidan Årstaviken 
(Tantolunden) för att se skillnaden. Där är det fullt med 
””aktiviteter””;  boulebanor, restauranger, och människor 
överallt. Det finns tillräckligt av detta i Stockholm redan; och 
låt oss slippa det i Årstaskogen. Efter att ha bott på många 
olika platser i Stockholm, valde vi till slut att köpa lägenhet 
i Årsta - mycket på grund av att här kan man hitta lugnet, 
samtidigt som man är nära staden. Och Årstaskogen utgör 
grundbulten i det lugn som omger Årsta. Bygger ni bort mer 
av skogen, så berövar ni Årsta på dess främsta komparativa 
fördel. Se värdet i detta, och tänk ett varv till innan ni börjar 
bygga Det finns ett stort fält i årsta som ingen använder. 
Där kan ni bygga massa lägenheter, ingen skulle märka 
ngt eftersom ingen är där. Årstaskogen är väl använd av 
årstabor och även boende från andra stadsdelar. I allmänhet 
är det relativt ok inkräktning på Årstaskogen enligt bilden 
på planerade byggnadsområden ligger långt från vattnet och 
huvudgångstråken som används av majoriteten idag. Utom 
för ett område - Området längst västerut!! Det ligger alldeles 
för nära den idag mycket lummiga och ostörda ravinen. 
Att bygga nära den ravinen kommer förstöra känslan av att 
komma in i ett skogsområdet när man lämnar Årstavägen för 
att promenera ner mot vattnet längs ravien. Idag ligger det hus 
nära ravinen men de ligger högt upp, alltså nära Årstavägen, 
och stör visserligen skogskänslan, men minimaltt. Att förlänga 
det området i nuvarande bostadsområdets rikting ner mot 
vattnet kommer öka den uppleveda påverkan på Årstaskogen 
oproportionerligt mycket (eftersom just ravinens väg/cykelväg 
är mycket trafikerade av Årstaskogens besökare. Områdets 

västra gräns bör därför flyttas minst 150 meter bort från 
ravinen. Kanske mer. Så att tillräckligt mycket skog lämnas 
orörd mellan ravinen och planerat bostadsområde. Då det på 
kartan inritade området kommer ligga högt (östra ravisidans 
topp) så kommer bebyggelsen synas mycket tydligt från 
ravinens gångväg. Detta blir helt klart en påträngade känsla 
och förstörelse av ravinens nuvarande harmoni och lungt. En 
oaskänsla som kommer påverkas negativt. I övrigt är förslaget 
bra. Men som sagt, detta med den västra gränsen mot ravinen 
är extremt negativ.  Ska något annat nämnas så är det området 
vid idrottsplatsen. Där buktar en del av området ut norrut. Det 
skapar en flaskhals i skogens nuvarande sträcknning längs 
med vattnet. Den planerade utbukningen borde strykas. För att 
minska åverkan på upplevda skogsarealen.  I övrigt ett relativt 
moget förslag, även om jag personligen tycker att skogen bör 
gå före bostadsbyggande. Bostäder kan byggas längre ut från 
Stocholm längs pendeltågslinjer, och med Citybanan så kan 
tätare tågtrafik inplaneras och göra det möjligt för fler att bo i 
Stockholmsområdet - utan att inskränka på den lilla skog som 
vi som redan bor i Stockholm har kvar. Lämna skogen ifred, 
bygg på höjden samt längs med pendeltågslinjerna. Det är 
min allmänna hållning. Och för att upprepa - bygg inte så nära 
ravinen vid Årstagården och bäcken. Det förstör för väldigt 
många Årstaskogs-brukare!! Mvh G

• Jag vill återigen kraftigt betona hur viktig Årstaskogen är 
som skog och hur olämpligt det är att bygga här. Det byggs 
enormt mkt bostäder i Årsta nu och jag är inte negativ till det 
som jag byggts nära där vi bor - Årstastråket, och kommande 
Årstafältet. Det är byggnation som inte tagit värdefull natur- 
och promenadmark. Så jag är inte negativ till nybyggnation i 
största allmänhet. Men denna planerade bebyggelse är helt fel 
tänkt. Man tar den del av skogen där människor kan röra sig 
med barn och djur. Gör inte detta! Alla nyinflyttade behöver 
också natur att röra sig i så man behöver ju bara mer skog - 
inte mindre!

• De platser som är markerade för bebyggelse tror jag kan passa 
bra, jag går aldrig eller väldigt sällan i de områdena. Däremot 
tycker jag att man inte skall inkräkta på denna fina ”lunga”. 
Det finns många andra ”tråkiga” platser där bebyggelse skulle 

göra området finare.
• Att göra hela området till naturreservat, som man tidigare 

pratat om, alltså inget byggande.  Viktigt att bevara den lilla 
natur som finns. 

• ”Årstaskogen är en unik plats i Stockholms närförort. Att 
ha tillgång till en sammanhängande  ””riktig”” skog med 
ett naturligt djur- och växtliv, gångstigar så nära stan är 
en fantastisk rikedom!!  Det byggs och planeras mängder 
av bostäder i Årsta och dess närhet(Årstafältet, Årstaberg 
Marievik mm) vilket kommer att öka trycket i området 
ytterligare och behovet av en grön lunga blir ännu viktigare. 
Stora delar av Årsta består ju dessutom av bebyggelse från 
40- 50-tal vars siluetter redan har försvunnit på många ställen 
i närheten av skogen.  

• Snälla förstör inte denna unika plats! Det är oåterkalleligt!! Vi 
behöver inte fler parker och anpassade fritidsområden just här, 
det är ju det vilda som är det unika! Marknadsför det istället!! 
Och förtäta och bygg längre ut. ”

• Se till att bevara denna unika naturskog och inte nagga 
den i kanterna som nu planeras. Vi som av olika skäl bor i 
”stenöknen” har ett stort behov av att ha tillgång till denna 
för kropp och själ viktiga plats. Den används under morgon, 
dagtid och kväll av väldigt många innevånare i alla åldrar även 
våra yngsta då dagis/förskolor är flitiga användare av skogen.

• Jag tycker att man ska bevara Årstaskogen som den är idag, 
det är underbart att få uppleva känslan av att vara ute i en 
skog trots att man är nära en stad. Det är det som är unikt med 
Årstaskogen.

• Röj gärna sly, men bygg inte bort skogen.
• Jag tycker inte det ska bli någon mer bebyggd miljö i 

Årstaskogen utan att den ska bevaras så som den är idag. 
• ”Jag har bott i Årsta i 12 år under dessa år har redan byggts 

många bostäder i Årsta. Anledning till att jag flyttade hit 
var för att ville bo med mycket grönska nära mitt boende. 
Nu byggs Årstastråket och fältet ska snart bebyggas, då det 
beslutet togs hette det att om fältet bebyggs ska Årstaskogen 
få vara naturreservat. Det planeras bara fler och fler byggen 
hela tiden. Årsta har tagit ett mycket stort ansvar när det 
gäller bostadsbyggande. Nu är det dax att bygga någon annan 
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stans. Gör inte om misstaget med ett nytt miljonprogram som 
kommer att ångras i efterhand.

• Låt den fantastiska skogen få vara kvar både ur ett mänskligt 
och miljömässigt perspektiv, alla människor behöver och mår 
bra av att ha nära till  genuin natur. Skövlas skogen går den 
aldrig att återställas igen det tar hundratals år. Skogen renar 
och syresätter luften och de unika djur som lever där kan 
överleva. 

• Tänk efter före bevara Årsta skogen!”
• Tanken på att inskränka det enda obebyggda grönområdet i 

närheten av det mest tättbebyggda nya området i kommunen 
är i grunden fel.  Området måste istället utvecklas i sin 
helhet för att vara grönområde, mera park än en dåligt skött 
””naturskog””.

• Stockholmsregionen kan inte lösa bostadsfrågan för alla 
som vill ha en centralt belägen bostad genom att i panik 
bygga sönder alla närbelägna gröna ytor störe än en 
fotbollsplan. Hela tanken på ytterligare byggnation i den här 
storleksordningen är fel och en skymf mot alla tusentals nya 
närboende som helt saknar andra gröna ytor!

• Området måste istället i allt väsentligt tas i anspråk som ett 
utvecklat grönområde för alla de   tusentals närboende i Årsta-
Årstafältet-Årstadal som redan blivit av med alla gröna ytor i 
den exploatering som redan utlösts.

• Grundtanken om att ta en så stor yta för ytterligare bebyggelse 
är fel! Gör om! Inse att regionens bostadsförsörjning bara kan 
lösas genom att bygga nya randstäder om regionen skal växa 
med ett Malmö på tio år.”

• Jag önskar ingen ny bebyggelse i Årstaskogen. Anledningen 
till att jag flyttade ut från innerstaden till just Årsta var 
närheten till skogen och Årstafältet. Jag hade fått intrycket att 
båda skulle bevaras som grönområden. Det är sorgligt att detta 
inte gäller för Årstafältet längre. Det gör mig uppriktigt ledsen 
att det i Stadshuset inte verkar finnas förståelse för behovet 
av gröna andrum i stadsmiljön. Inte ens i miljöpartiet. Det 
kan verka som att man bara naggar i kanten av skogen, men 
för att uppnå den känsla av lugn som nu finns, får inte skogen 
bli mindre än den är. Vänner på besök från Köpenhamn och 
Berlin njuter med avundsjuka fältets öppenhet och skogens 

tystnad mitt i staden. De känner till Stockholms historia 
med skövlingen av Klarakvarteren och förundras över att 
stadsplanerarna ändå lämnat sådana grönområden kvar. Jag 
blir beklämd när jag måste erkänna för dem att fältet snart är 
en saga blott och att skogen i när framtid kanske inte kommer 
att kunna kallas skog längre.

• Ökad bebyggelse kommer att öka trycket på Årstaskogen, 
inte minst mtp utvecklingen av Årstafältet. Uppmanar 
till försiktighet med att offra kvadratmeter till bostäder i 
Stockholms gröna lungor. Bygg istället högt vid Sjövikskajen 
och däcka över Södertälje leden!

• ”Bygg inte bort oersättliga naturvärden. Då finns det bättre,  
tidigare exploaterade ytor att bygga bostäder på. Såsom 
partihallarna o andra industriområden i närheten. 

• Men ta inte en unik stadsnära skogsmiljö”
• ”Bygg inte i skogen! När staden växer och förtätas kommer 

områden som Årstaskogen vara guld värda för både gamla 
och nya stockholmare. Grönskan gör staden uthärdlig. Allt 
från Översiktsplanen till Miljöprogrammet och Miljömålen 
trycker på vikten av grönstruktur, biologisk mångfald och 
tillgång till natur - av goda och vetenskapligt bevisade skäl!  
Vi måste alla ha ’riktig’ natur: den ger andrum och möjlighet 
till hälsofrämjande naturupplevelser, den renar luften från 
lokala föroreningar och binder koldioxid, den ger barn en 
för utvecklingen och hälsan nödvändig chans att tumla runt, 
krama träd och plocka kottar. Med tanke på hur små gårdarna 
blir i förtätningens Stockholm är områden som Årstaskogen 
absolut nödvändiga för att barn ska få en chans att leka 
ordentligt (även den stora vikten av detta har stöd i forskning). 
Stadens lungor är en del av attraktionskraften och absolut 
nödvändiga för både vuxna och barn - för att inte tala om 
naturen själv! 

• Att Årstaskogen sedan till stora delar är mycket brant är också 
ett bekymmer. Byggs de plana delarna bort är skogen de facto 
stängd för många: äldre och svaga, föräldrar med barnvagn, 
rullstolsburna (vet ni t ex att Skanskvarnsskolans RH-klasser 
leker mycket i Trollparken, då den är nära och tillgänglig för 
dem?)... Att bygga i skogen är att privatisera en del av den och 
ta den från alla dem som har nytta av den men inte har råd att 

bo i den. Låt skogen vara; nya stockholmare kommer att ha 
lika stor glädje av den (precis som den är) som vi som redan 
bor här. 

• Tänk om och tänk rätt: att skövla en älskad och nödvändig 
skog kan inte göras ogjort!”

• Tycker det är hemskt att den fina naturen förstörs!
• Jag tycker inte att man ska bebygga utkanten av Årstaskogen 

överhuvudtaget. Förutom att jag skulle vara en av de boende 
som drabbas hårdast ,då min närhet till skogen skulle minska 
dramatiskt, kvarstår fortfarande frågor som hur kan man vilja 
göra om en skog till ett naturreservat och samtidigt vilja bygga 
en massa bostäder precis i utkanten. Hur väl tar man hand 
om reservatet då? Redan nu är inte Årstaskogen särskilt bred 
och med fler bostäder skulle skogen bli ännu smalare och 
mycket av skogskänslan försvinner om det enda vi har kvar är 
asfalterade stigar. Då är det mer en park än en skog. 

• Den här enkätundersökningen är en stor bluff som bara 
tjänar till att förbereda för exploatering! Bevara Årstaskogen 
som den är och motarbeta våra korrumperade politiker som 
redan sålt sig till byggintressena. Bort med betongsossar, 
betongkommunister (Miljöpartiet, Vänstern och Feministiskt 
Initiativ - Stalinister) och betongliberaler. FOLKOMRÖSTA 
OM ÅRSTASKOGENS BEVARANDE NU - VERKLIG 
DEMOKRATI IDAG! 

• Nyttja denna unika plats till att ge naturliga värden till oss 
människor. Något så unikt kommer aldrig kunna återskapas.

• ”Tyvärr är förslagen på byggplatser de mest vitala delarna 
av skogen. Byggs det där lämnas vi med enbart otillgängliga 
skogsstråk som det inte går att vara i. 

• Kollektivtrafiken!  Skall gullmarsplan ta emot fler resande? 
Servicen? I Årsta finns endast 1 butik av det lite större slaget. 
Den saknar helt konkurrens. Finns det några planer för 
förbättrad kommersiell service?

• Förstör inte skogspromenad stråket med bostäder. Denna 
delen av årstaviken är mycket trevligare att promenera på än 
södermalmssidan samt Liljeholmen 

• ”Bevara Årstaskogen i sitt nuvarande skick. Jag behöver min 
Årstaskog som den är.

• Omvandla Årstafältet till Landskapspark som det var tänkt 
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från början.”
• För vem byggs bostäderna som planeras. Jag tycker absolut 

att bostäder behövs men vem kommer ha råd med att bo 
vid Årstaviken och vilka är det som behöver bostäder.  
Årsta behöver generellt fler större bostäder.  Jag tycker att 
Årstaskogen bör bevaras oförändrad i största möjliga mån 
och de kolonier som ligger i utkanten bör bevaras. Om de 
försvinner skulle enligt mig ett stort värde försvinna.  Kan 
man inte bygga bostäder som är ”naturhus” som gör minsta 
möjliga ingrepp så långt som möjligt i utkanten av skogen. 
Bygg hellre på höjden än på bredden så att så mkt skog som 
möjligt får vara kvar.

• Om bostäder måste byggas, bygg inte lyxlägenheter som 
bara ett fåtal attraheras av. Bevara det speciella med området, 
kultivera den miljön snarare än skapa tidstypiska glashus. 

• Ni komme rinte lyssna på oss. SOm vanligt. NI sviker 
väljarna. Ni sviker vår hälsa och våra barns framtid. Ni bygger 
container -dagis och container-skolor. Ni har inga visioner 
men har sålt ut er till JM och co. Avgå!

• Vill inte ha någon bebyggelse överhuvudtaget i Årstaskogen. 
Finns knappt någon skog kvar i stan så vore förödande om 
man förstör skogen. Bygg på årstafältet istället. 

• Anser inte att skogen skall bebyggas och absolut inte enligt 
de preliminära planer som finns. Det är kortsiktigt tänkande 
och kommer smalna av Årstaskogen för mycket. Att skylla på 
bostadsbrist är absolut inget argument för att ta bort delar av 
nordens centralaste skog och att säga ”årsta måste dra sitt strå 
till stacken” hjälper inte heller. Det byggs på i god takt i södra 
årsta och det finns fler bra platser att bebygga.

• Var försiktiga med exploateringen av naturområden. 
Årstaskogen är unik vad gäller plats och omfång. Naturligtvis 
finns det utrymme till förbättring, men skulle byggnationen 
i praktiken innebära att det enda som egentligen bevaras är 
gångstråket nere vid vattnet. Ja, då är årstaskogen tappad. Viss 
bebyggelse, både bostäder och infrastruktur välkomnar jag 
varmt. 

• Om det ska byggas så gör det så att så att miljön skadas så lite 
som möjligt istället för att exploatera där man kan tjäna mest 
pengar. Exploateringen bör underordnas naturen.

• Håll sly och buskage borta, fixa med papperskorgar och håll 
rent. Se till att utegymmen är i god ordning. Låt det få lukta 
skog och inte tuktas för mycket!

• Bygg inte bort Trollskogen eller de platser i skogen där 
det faktiskt går att vara i skogen. Stupen med skog kan vi 
inte promenera i utan de är de flackare områdena med skog 
som lämpar sig till lek, promenader och annat. Vi som bor 
i Årsta älskar skogen. Egentligen hade jag kunnat pricka i 
alla områden med rött i kartan där det går att röra sig. Varför 
utreder ni just dessa områden till bostäder? Kan vi inte istället 
bygga mer på höjden, bygga på tak (som tex i Danmark), 
bygga på industritomter? 

• Det vore ett dråpslag mot Årstaskogens mångfald att fullfölja 
planerna på byggandet av bostäder där.  Att fragmentisera 
skogen skulle förstöra hela skogen.

• Ett naturreservat värt namnet
• Årsta är den statsdel som det byggs flest antal nya lägenheter 

i, Årstafältet bebyggs, Lindestråket bebyggs, det förtätats 
inne i Årsta. Det innebär en mycket stor påfrestning på 
stadsdelen, gröna lungor försvinner, Årstafältet försvinner 
och nu rikserar Årstaskogen att naggas i kanten, samtidigt 
som flera tiotusentals människor ska flytta hit med ökat 
rekreationsbehov, fler skolbarnen som behöver till  natur i 
annan form än digitalt.

• ”Orörd riktig skog, alltså inte parker, ger unika kvaliteter 
som är en sällsynt tillgång i en expanderande stad. Detta går 
tvärtemot vad vissa tror ej att ersätta med parker och liknande. 
En park går alltid att inrätta precis var man vill. En naturlig 
skog är en unik tillgång som inte går att ersätta. Om det blir 
hyresrätter är det behövligt, men samtidigt en förlust av unik 
och värdefull miljö som borde kunna sparas. Om det däremot 
handlar om privata intressen, marknadslogik och bostadsrätter 
med sjöutsikt är detta djupt odemokratiskt och dessutom 
onödigt. De grupper som har råd med bostadsrätter lider inte 
av bostadsbristen. Det skadar tilliten i samhället att endast 
en viss inkomstgrupp får ensamrätt till vackra omgivningar 
istället för att alla har tillgång till dessa.

• MVH/ B.G, stolt Årsta-bo”
• Bevara skogen och gör Naturreservat av det hela! 

Mängder av bostäder byggs hör i Årsta och angränsande 
Liljeholmen samt nära Gullmarsplan. Människor behöver 
de här naturupplevelserna. Vid våra sågott som dagliga 
promenader kors och tvärs i skogen möter vi alltid mycket 
folk av alla åldrar. Det finns asfalterade gångvägar, mindre 
vägar in i skogen , trappor ner där det är brant, lekytor och 
motionsredskap. Så fint och rofyllt idag!

• Ta inte bort skogen! Jag flyttade hit pga skogen och nu ska ni 
ta bort en!? 

• ”Vill inte ha bostäder i Årstaskogen!! Vi som bor i Årsta har 
fått se tillräckligt med grönytor försvinna o förtätning i vårt 
bostadsområde! Så nej tack! 

• Varför fanns inte detta alternativ i denna enkät?! Har ni redan 
bestämt att det ska byggas?! Vad demokratiskt att besluta förts 
och fråga sedan! Tur att det är val nästa år!”

• Det får inte byggas bostäder här! Stockholm är redan alltför 
bebyggt och det finns få så fina rekreationsområde som Årsta 
skogen.  Folk får bo någon annan stans. Det finns ju trots allt 
resten av Sverige...

• Jag tycker inte att det ska byggas bostäder i skogen över 
huvudtaget. Skogen kommer inte att upplevas på samma 
sätt efter en exploatering, den kommer att bli mer som en 
stadspark och ytan blir mer begränsad.  Det finns visserligen 
en bostadsbrist men livsmiljön runt ens bostad är viktig för 
att det ska vara någon mening med att bo på en viss plats. 
Bostäderna i sig kommer nog inte att bli svårsålda men är det 
etiskt försvarbart att bygga bostäder på mark som innehåller 
så mycket naturvärde? Det finns så många platser som helt 
saknar naturvärde och upplevelsevärde som borde kunna tas 
i anspråk istället. Staden har behov att gröna lungor såsom 
Djurgården och Årstaskogen. 

• De befintliga 40 tals områden (tex Gullmarsvägen) 
karakteriseras av trevliga gårdar och en mänsklig skala. 
Många av de senare punkthusen (tex Marviksvägen) 
karakteriseras av icke välkomnande miljöer och stora 
parkeringsplatser. Man blir rädd att det kommer blir flera 
likadana. Även om flera bostäder behövs måste förtätningen 
ske i rätt proportion till området.  Bra arkitektur tillför 
också till högre livskvalité. Ställ högre krav på byggherren! 
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Nya studenthuset vid Sköntorpsvägen är ett dålig exempel. 
Trähuset vid Skagersvägen är ett bra exempel, även om den 
borde ha butiker i bottenvåningen i stället för parkering. 
SKB huset vid Gullmarsvägen 80 är ett bra exempel med fin 
förgårdsmark. Mycket mer än så behövs egentligen inte. 

• Skogen är en grön oas i jämförelse med Södermalm. Vackert 
att vistas i, och vackert att titta på.

• Jag vill inte att ni ska bygga i Årstaskogen över huvud taget! 
Det finns andra stället att bygga på, ställen och platser som 
inte ger oss människor det Årstaskogen ger! Bygg inte bort en 
skog som så många av oss finner så mycket glädje och lugn i! 
Bygg i Årsta partihallsområde eller andra eftersatta områden 
som kan behöva en uppfräschning. Borde heller inte kosta lika 
mkt som det torde göra att börja bygga i Årstaskogen. Snälla, 
låt Årstaskogen vara!!!

• Är emot att man bygger fler bostäder innan man har en 
plan för tryggheten i området... Med några tusen extra på 
fältet, problemen runt Gullmars och ungdomsgängen som 
provskjuter på fältet och i skogen så skulle jag nog vilja ha en 
polisstation inklusive poliser i Årsta först....

• Den skall bevaras. Inte utvecklas. Inte bebyggas. 
• it is really sad to know you actually going to build despite 

there being so much other places available where you can 
build in Årsta but that water is prime property that’s why it’s 
so hard to resist. When money influences your decision and 
not nature it truly is sad. 

• Varför ska ni bygga hus i detta naturområde? Årstaskogen har 
ett syfte att fungera som ett lättillgängligt rekreationsområde 
för innerstadsbor. Det har varit brist på hyresrätter i stockholm 
sedan 80-talet. Det är ”brist” på bostäder i de flesta storstäder. 
Denna brist kan inte att byggas bort. Det enda ni uppnår med 
att bygga i årstaskogen är en försämring av boendemiljön och 
livskvaliten för tusentals människor. Särskilt svårbegripligt 
är detta beslut i en tid där motion och friluftsliv är den största 
folkrörelsen och allt fler tillbringar huvuddelen av dygnets 
ljusa timmar inomhus, stillasittandes, framför en bildskärm. 
Stockholm är unikt och vackert. Förstör inte vår stad.

• Låt skogen få vara en plats för återhämtning och rekreation. 
En plats utan fordon och en plats för barn att leka och 

möjlighet att upptäcka naturen. Varje dag använder skolbarn 
och förskolor skogen överallt. Hammarbys IP har förstört 
delar av lugnet i skogen med bilar och skrikande föräldrar. 
Om ca 2500 människor ska in och ut ur skogen varje dag 
försvinner djur och människor som vill lätt ta sig ut i skogen 
för att röra på sig. Årstaskogen är en mycket använd skog 
varje dag av olika åldrar. Liljeholmens nybyggnation har 
resulterat i en markant ökning av motionerande i skogen de 
senaste två åren. Vissa tider är det nästan trångt.

• Att ni bevarar den nästintill orörda skogen i möjligaste 
mån. Det finns flertalet parker, platser för kultur liv etc i 
centrala Stockholm. Skog är däremot sällsynt och en av de få 
egebskaper som gör området unik. 

• Jag anser att i synnerhet den orörda miljön runt 
koloniområdena vid Dianelund och upp mot Gullmarsplan är 
värdefulla i vardagen även för oss som inte odlar något där, 
det är också den vägen jag tar när jag har besök från utlandet 
och vill visa staden och det får alltid avsedd effekt: man 
blir imponerad av Stockholms framsynthet. (Koloniområdet 
på Södermalm är ju bara ett gytter av stugor och inget man 
strövar runt i, det saknar också den omgivande skogen som 
bäddar in kolonistugorna i Årstaskogen.) 

• Jag får ont i magen av att ”staden” ska gå in och ”försköna” 
en av de få naturliga platser vi har kvar i vår storstad. Boendes 
trivsel och hälsa blir inte nödvändigtvis bättre för att man 
bygger nya upplagor av Hammarby Sjöstad-liknande områden 
överallt. Låt Årsta ha kvar sin lilla skog som ger så mycket, 
genom att bara få vara en naturlig skog. Staden måste inte in 
och ”förbättra” allt. Det finns gott om områden i Stockholm 
som behöver förbättras, så att säkerheten och folks hälsa blir 
bättre. En skog behöver inte den typen av hjälp, den behöver 
bara få vara. 

• Jag hoppas att det inte byggs alls i Årstaskogen. Självklart ska 
det byggas i Stockholm och Årsta. Det byggs i Årsta redan nu, 
jag är jätteglad över att det kommer att byggas på Årstafältet, 
i Linde samt vid tvärbanan. Det finns tyvärr inte så mycket 
skog i Stockholm och den här strandpromenaden som finns 
och den skog som finns används väldigt flitigt att vilda djur 
och människor i samförstånd. Att faktiskt ha en skog att gå i 

när man har hund som i alla väder behöver komma ut, skogen 
skyddar och gör att man kan ta promenader när det är varmt 
till att det är snöstorm. 

• Årstaskogen är en speciell plats där man kan njuta av lugnet i 
naturen, och jag är rädd att mer bebyggelse kommer att frånta 
oss boende i närområdet den oasen. 

• Under lång tid har Årsta förtätats. Årstastråket byggs nu och 
Årstafältet kommer.

• Samt hela globenområdet.
• Jag anser inte att årstaskogen ska bebyggas mer. Alla de 

människor som framöver kommer att bo runt Årsta behöver 
hela årstaskogen att vara i.”

• ”Årstaskogen är viktig för många boende, särskilt för barnen 
som har lätt att komma ut och använda skogen nära sina 
bostäder och nära skolor o förskolor. Vi äldre behöver skogen 
för att komma ut och röra på oss. Nu när Årstafältet snart blir 
byggarbetsplats i många år och sedan krymper till hälften blir 
Årstaskogen ännu viktigare. Inte bara för Årstaborna utan 
även för de på andra sidan viken, och söder om Årsta. Det 
finns många andra platser att bygga bostäder på, tex runt  och 
senare när t-banan flyttar från  Enskede gård och Globen. 
Det varnas redan nu för risken för en fastighetsbubbla. De 
grönområden som exploateras är förlorade, så bygg på annan 
typ av mark först!

• Så mycket forskning finns som visar på naturens hälsoeffekter, 
särskilt nära bostadsområden. Låt oss som redan bor i Årsta få 
ha kvar de lättillgängliga skogsområdena!”

• Bygg någon annan stans. Ni förstör/förminskar varje 
grönområde som finns i närförort. Parker kan inte ersätta 
natur-skog. Se till att få igenom beslutet om naturreservat 
istället.

• Årstaskogen är bra som den är!
• Min önskan är att man lämnar denna fina, gamla skog ifred. 

Vi är så många som besöker den dagligen för promenader, 
jogging, orientering och naturkunskap, picknick mm. Vi 
är unga, gamla, förskole- och skolgrupper, demensvårdens 
pensionärer, turister, idrottsföreningar. Och naturligtvis 
hundägare, föräldralediga mammor/pappor. 

• Vill absolut inte ha någon ytterligare bebyggelse
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• Det finns många platser runtomkring Årsta som idag är 
industriområden och således bra mycket lämpligare att 
bebygga i första hand. Bostäder behövs men för att vi ska 
kunna leva där vi bor behöver vi också en ren miljö. Skog är 
lugnande för människor, skog är också renande av luften. Det 
är inte bara årstabor som tar del av årsta skogen utan väldigt 
många stockholmsbor. Att bevara en liten slinga längs med 
vattnet gör att området blir likt alla andra promenadstråk i 
stockholm. Inget fel på dem i sig men årstaskogen erbjuder 
något annat. Bygg bostäder men bygg inte bort en så stor del 
av skogen. 

• Bygg inte!
• build somewhere else
• Årstaskogen behöver vara en plats för ro, återhämtning och 

naturupplevelser. Därför bör skogen fredas i en långt större 
utsträckning än det aktuella förslaget. Behovet av bostäder 
kommer även framgent vara stort och därför bör projekten för 
Årstafältet, Årstastråket och Söderstaden istället omfatta fler 
bostäder i förmån för ett mindre antal bostäder i Årstaskogen 
och för ett större naturreservat i Årstaskogen 

• Den ska bevaras som den är, finns mycket andra ställen att 
bygga bostäder på

• Skogen har fått mer och mer trampade stigar, flera samt 
breddare, sedan alla år jag har bott i Årsta och vistats i 
skogens alla delar året runt (sedan 1998, dsv 20 år snart). Det 
betyder att fler och fler använder den plats. Så den kan inte 
minskas, tvärtom. Det är den enda gröna oas så nära stan och 
folk från hela södermalm kommer hit. Plus alla årstabo plus 
alla andra från södra förorterna.

• Jag tycker att det är helt absurt att det inte ska kunna gå 
att finna alternativ för nybyggnation på annat ställe än 
Årstaskogen. Hur många grönområden ska ? Årstafältet 

• Att förstöra ett naturområde är ett uttryck för kortsiktigt 
tänkande. Visst Stockholm växer men det behöver inte 
betyda att centrala staden och närförorterna måste förtätas. 
Jag åkte T-bana till Kista häromdagen och insåg vilket 
jätteområde Stockholms kommun innehar där. Årstafältet och 
Slakthusområdet aka bebyggas. De som ska bo där kommer 
att efterfråga Årstaskogen. Det kommer fler barn och skolbarn 

som behöver uppleva mer orörd natur, inte bara planterade 
parker.

• möjligtvis att bebyggelsen ökar tryggheten i området. jag är 
mest rädd för att ytor krymper och att fler flyttar in och ska 
trängas på den ytan som blir kvar. naturupplevelse och lugn 
och ro ersätts av grillfester och cyklister och ökad trängsel 
(som den norra sidan där man knappt kommer fram och där 
ingen natur finns kvar)

• Jag är för att hela Årstaskogen görs till ett naturreservat.  År 
2014 beskrevs de höga naturvärdena som skulle skyddas 
genom reservatet, inklusive de områden där staden nu planerar 
att bygga 800-1000 bostäder.  Naturvärdena i de föreslagna 
exploateringsområdena kvarstår., Att skövla dessa för att 
kortsiktigt bygga fler bostäder är ett svek mot kommande 
generationer.  Det bör också noteras att de tilltänkta bostäderna 
kommer att ligga under bullermattan från in- och utflygning 
från Bromma flygplats och inflygning till Södersjukhuset med 
ambulanshelikoptrar.  Det skadliga flygbullret kommer enligt 
miljömedicinen att orsaka ett stora antal hjärtinfarkter och 
stroke.  Redan idag dör ca 500 personer per år i Stockholm av 
skadligt flygbuller.  Det är uppenbart att de politiska partier 
som driver igenom en bebyggelse i Årstaskogen i strid mot 
de flesta medborgares intressen kommer att få betala ett högt 
politiskt pris i 2018 års val. 

• Det är en skandal att röra på den enda bit av äkta skog och 
natur vi har kvar i en jätte bebyggt stadsområde. Och det 
blir ännu mer bebyggt just nu utan addera mer hos Årsta’s 
skogsgräns. Jag tycker man MÅSTE tänka långsiktigt och ju 
mer stan växar kring Stockholm ju viktigare blir natur källor i 
detta stor stad. Allt annat är ansvarslös. Om man bygger på en 
del blir hela skogen påverkad och sämre. Nu har man en chans 
att faktiskt bevara nånting hälsosamt och extremt värdefullt. 
Ingen park struktur eller ”naturupplevelse” man bygger där i 
stället för faktiskt äkta natur man kan just nu upplever kan ge 
samma skyddande och beriknande effekt som skogen har idag. 
Byggnader betyder pengar men skogen betyder liv. 

• nästan vad som helst är bättre än bostäder i detta område. 
• Låt Årstaskogen vara som den är. Det borde ni också ha frågat 

i er enkät. Dvs hur många vill förändra årstaskogen? Tänk om 

de flesta inte vill göra det, men med er enkät måste man ange 
alternativ som innebär ändring av det som är idag och godta 
bebyggelse. Är första och sista gången jag svarar på en så 
enkelriktad enkät. Ni borde skämmas

• Bevara skogen som den är
• ”Jag bor i en förening med orimligt stor parkingsplats som 

med fördel skulle kunna nyttjas för begyggelse  utan att 
inkräkta på naturvärden i Årstaskogen.

• Detta alternativ har mig veterligen ej utvärderats och jag 
önskar en dialog ang lämpliga platser för nybyggnad av 
bostäder. Parkeringen jag syftar på gäller Brf Sköntorp 2 
(Sköntorpsvägen 124, 126, 128). Befintliga parkeringsplatser 
skulle kunna inrymmas i källarplan vid nybyggnation och på 
då sätt ersätta dagens p-platser.”

• Jag anser vi behöver andningshål i storstaden, och 
Årstaskogen kommer betyda mer och mer som ett sådant. Jag 
anser inte att det ska byggas hus där, möjligen mer utegym 
eller annan aktivitetsutrustning.

• ”En skog kan inte ””utvecklas”” med annat än insatser 
som hjälper ””ekologin och bidrar till att bevara den 
häpnadsväckande mångfald som finns i Årstaskogen. Det 
räcker väl med de väl underhållna gångvägar som finns.

• Ni beslutsfattare måste förstå att det är helt galet att ens 
tänka tanken att ta bort delar av denna fina skog, med sina 
flerhundraåriga träd och rika djurliv. Över åren har skogen 
successivt krympt men nu måste det stoppas. Framtidens dom 
blir hård om vi fortsätter att beskära skogen. Det är en absurd 
tanke att tänka sig att minska skogen då vi istället bör slå 
vakt om all den lilla mångfald som finns kvar och vi kommer 
behöva all skog som finns för att bli resilienta som samhälle 
och människor. Skogen är en enorm tillgång och en unik 
egenskap för Stockholm. Tänk att vi har så mycket grönt, till 
och med naturmark (inte park!) som Årstaskogen, långt in i 
de centrala delarna. Det byggs väldigt mycket i och omkring 
Årsta. Alla de nya invånarna behöver också skog och träd för 
sin kroppsliga och själsliga hälsa. Om ytterligare byggande 
behövs - välj då en annan plats än denna skog!”

• ”Ja, ingenting ska byggas i Årstaskogens befintliga 
utsträckning. Skogen har oersättliga ekologiska värden. De för 
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möjlig bebyggelse utpekade områdena består bl a av skogens 
vackraste och mest värdefulla tallskogshällmark. De är de 
soligaste delarna i skogen och de områden där skogskänslan 
är som mest uttalad. Samtidigt är de de mest lättillgängliga 
skogsområdena för alla eftersom de ligger i övre Årstaskogen 
och är väl omhändertagna och underhållna. Hit kan man 
lätt ta sig om man vill ut i äkta gammal skog, om man vill 
promenera bekvämt och kanske har svårigheter att gå på 
skogsstigar.

• Årstaskogen är HELT UNIK i Stockholms inre delar. Det 
är en oexploaterad gammal SKOG, inte en park som det 
finns så många av i Stockholm, utan något, av människan i 
århundraden, nästan orört. Varför är Stockholm inte extremt 
stolta över att ha, bevara och ta hand om denna biotop och 
vara så ensam i världen av att, i sin huvudstad, hysa denna??

• Årsta som stadsdel kommer att få 10 000-tals nya invånare 
p g a byggprojekt överallt. Redan nu kommer troligen 
Årstaskogen, som den är idag, vara för liten för alla dessa.”

• Lämna den orörd! Allt behöver inte tillrättaläggas 
och bebyggas med bostäder. Bygg istället ut allmänna 
kommunikationer så att restiden och komforten för förortsbor 
förbättras vid arbetsresor. Understöd att företagare etablerar 
sig utanför Stockholms centrum.

• Det borde inte byggas bostäder där då stockholm redan idag 
har för lite naturplatser där stockholmarna kan komma ”ifrån” 
stan, speciellt om man inte har bil. Det byggs otroligt mycket 
på andra ställen så som slakthusområdet, årstafältet och årsta 
stråket. Det är bra platser att bygga på men inte i den lilla 
skogsmiljö vi har.

• Jag ser helst att det byggs så lite som möjligt i årstaskogen
• ”Bygg INTE i Årstaskogen! Gör HELA skogen till 

naturreservat som det var tänk. 
• Förstör den inte! Ni måste väl förstå att man inte kan utveckla 

en skog. Då förstör man den. Snälla snälla hjälp till att bevara 
den istället!”

• Jag förstår bostadsproblematiken. Men jag tycker det vore 
väldigt synd att förlora de få områden vi har med grönska. Så 
länge man bygger ut med avsikt att bevara tillgänglighet till 
motionsspår & natur så ställer jag mig inte emot förslaget.

• Den här enkäten är ett skämt och direkt löjlig att besvara. Det 
är ju uppenbart att politikerna inte är intresserade av att lyssna 
och enkäten ställer bara ledande frågor. Var är alternativen för 
de som inte vill ha mer bebyggelse här? Vi flyttade till årsta 
endast gör skogen. Politikerna kan dra åt!? #&s!? 

• Behåll den som den är i nuläget. Utvecka och gör nya förorter. 
Det måste få finnas naturområden i närförorter. Behovet av 
nya bostäder kan inte tillåtas att ta alla befintliga grönytor.

• Bevara naturen så mycket som möjligt
• Bevara skogen som den är
• Snälla. Bygg på annat ställe. Vi behöver alla Årstaskogen i 

dess befintliga skick för allas vårt välbefinnande! I nuvarande 
planering att göra stora ingepp i skogen förstörs oersätlliga 
biologiska värden! Värna om människans bästa när vi nu 
dessutom kommer att bli än fler i Stockholm

• ”Årstaskogen behöver behållas som den är, det är ju det som 
är idén med ett naturreservat. Parker, gator, restauranger, 
butiker, höghus, etc hör inte hemma i skogen!

• Det finns redan bra kommunikationer dit. Från nya Årstabron, 
broarna vid Skanstull, Gullmarsplan, Liljeholmskajen och 
Årsta når man lätt skogen men en kort promenad eller buss 
160 och 164.  Att bygga 800-1000 lägenheter i de delar av 
skogen som nu är föreslaget (högst upp på de plana delarna) 
gör skogen otillgänglig, eftersom det då bara återstår branta 
norrsluttningar ned mot Mälaren. Då utesluter man alla som 
vill gå i skogen med barnvagn, rollator, permobil, eller som 
av olika anledningar har svårt att klättra upp och ned för 
sluttningarna. Tillgängligt blir det bara i så fall bara för dem 
som har råd att bosätta sig i höghusen det handlar om.”

• Årstaskogen behöver ingen utveckling av bostäder. Gör den 
befintliga skogen till naturreservat. Däremot så bör man göra 
skogen mer lättillgänglig för alla både sommar och vinter.

• Årstaskogen är en av väldigt få platser så här nära stan där 
man faktiskt kan uppleva naturen. Jag är helt för att bygga 
nya bostäder men det handlar också om att tänka hållbart och 
långsiktigt. Om man tar bort alla platser i stan där människor 
kan uppleva en närhet till naturen kommer Stockholms 
innerstad snart bara vara betong och avgaser. Vi kan inte bara 
tänka på att folk vill bo så nära stan som möjligt, vi måste 

också tänka på vilken miljö människorna bor i. Årstaskogen 
tillför lugn, naturupplevelser och närhet till naturen för alla 
som bor i området. Det vore synd om ni förstörde detta.

• Jag menar att det är olyckligt att bygga mer i kanten på 
Årstaskogen då det kommer minska känslan av skog om man 
får bebyggelse inträngd ännu mer så att det blir mer av ”lite 
träd” runt husen. Det unika med Årstaskogen idag är att man 
kan röra sig relativt fritt och uppleva att man befinner sig i en 
skog utanför bebyggelsen.

• Självklart är det viktigt att det byggs fler bostäder (har 
själv två tonårsbarn), men det pågår redan en hel del 
nybyggnation, bl a vid Linde, och Årstafältet ska bebyggas. 
Årsta attraktionskraft är just dess närhet till stan (goda 
kommunikationer) och samtidigt dess närhet till naturen - en 
riktig skog om hörnet, där du kan promenera, rasta hunden, 
springa, cykla, barnen kan leka etc. När man nu valt att 
bebygga en stor del av Årstafältet och därmed ”förbrukar” en 
stor del av detta grönområde känns det så oerhört sorgligt att 
även låta ”ta” delar av skogen för att bygga hus.  Enligt min 
mening känns det då mer rimligt att bygga mer på fältet och i 
stället bevara Årstaskogen intakt. 

• ”Det rör sig redan mycket folk här, vilket syns på hur 
skogsmiljön slits. Årstaskogen erbjuder en lugn plats för oss 
som bor på Söder och i Årsta. Ytterligare bostäder riskerar att 
förvandla årstaskogen till en överbefolkad park istället för den 
gröna lunga vi har idag. 

• Söder och Årsta förtätas för fullt. Kanske dags att titta på vad 
andra stadsdelar kan bidra med? Bebygg delar av det platta 
och trista gärdet tex - östermalmsborna har trots allt hela 
Djurgården och nationalstadsparken till sitt förfogande.”

• Jag är helt emot bebyggelse i detta området. Det är redan 
för mycket bebyggelse införhållande till natur i områderna 
runtomkring. Vild skog behövs. Det är stadens lungor.

• Jag anser att ny bebyggelse eller nyskapade miljöer INTE 
tillför något i Årstaskogen. Hus och av människan skapade 
miljöer finns på många andra håll om man vi njuta av det.

• Att man förbinder Årstvikens norra och södra promenader 
med en fällbar/vridbar bro över slussenkanalen så att man 
inte behöver krångla sig upp på Skansbron för att kunna ta 
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sig över. Helst också att man kan promenera på vattensidan 
om Båtaffären på Årstasidan. Till glädje för både Årstabor 
som och Södermalmsbor. Hammarbys fotbollsplan ligger 
mitt emellan de två stora skolorna i Årsta. Jag misstänker att 
det fanns en tanke med den placeringen när den anlades. Den 
skulle kunna fungera som en bra idrottsplats med fotbollsplan 
och löparbanor etc för skolorna och de boende i Årsta. 
Som det är nu så åker skolan till Enskede IP eller Kärrtorps 
IP då man ska ha idrottsdag. Nu har dessutom Engelska 
skolan öppnat i närheten med ett par hundra elever. Årstas 
fotbollsbarn skulle dessutom kunna få träna centralt. Mitt 
intryck av de som nyttjar planen är att de kommer från andra 
delar av Stockholm och mestadels tar sig till och från planen 
med bil. Byt och låt Hammarby ta Årsta gårds bollplan istället. 
Låt skolorna få Årsta IP!

• Bevara alla möjligheter till promenader , rekreation  
naturupplevelser, BYGG INGA BOSTÄDER  I 
ÅRSTASKOGEN

• Planering av Årstafältet och Årstastråket innebär att Årsta 
kommer att expandera extremt mycket.  Detta innebär att vi 
alla som bor i Årsta kommer att behöver tillgång till naturen 
i vår närområde.  Att bygga bort Årstaskog kommer att ha 
en negativ påverkan på oss allihopa, på vår hälsa och vår 
natur.  Årstaskogen är en gammal skog som har en direkt 
påverkan på vår luft kvalitet som redan nu är en stor problem i 
Stockholm.   Det finns andra bättre platser som kan bebyggas 
(Årsta Partihallarna t.ex.) .  Låt Årstaskogen vara kvar som 
den är idag. 

• Jag skulle bli otroligt ledsen om höjden bredvid Årsta 
gård bebyggdes. (Nedanför Dellens vägen) Fin skogsstig, 
bergsknallar som uppskattas av barn och hundägare,  och 
som ger möjlighet till att hitta egna ostörda platser för picnic 
eller bara naturupplevelse. Bygger man där försvinner hela 
naturkänslan, blir bara en ’motorväg’ för joggare kvar vid 
strandkanten och branterna i skogen som ej går att utnyttja.

• Låt skogen vara så perfekt den är. Vi och våra barn har använt 
den i 17 år minst. Låt oss få behålla den som den är. Förstör 
den inte. Bygg på Årstafältet, slakthusområdet och vid 
partihallarna och andra industriområden. 

• ”Jag ser hellre att man bygger bostäder i de industriområdena 
som finns i Årsta, om möjlighet finns för att antigen förtäta 
där eller flytta industrierna till en annan plats. Eftersom staden 
har expanderat som den gjort känns nu dessa industriområdet 
extremt malplacerade och i vissa fall otrygga, med barntäta 
bostadsområden precis runt hörnet. Det största exemplet 
är all industri i närheten av Årstaberg station, som drar ner 
området väldigt mycket, och får det till att kännas som att 
man bor mycket mer utanför stan än vad man faktiskt gör.   
Årstaskogen är det absolut bästa med att bo här, jag skulle 
bli väldigt ledsen om den blev mindre till ytan. Även om jag 
ser problematiken med bostadsbrist så tror jag att det finns 
områden mycket bättre lämpade för bostadsbebyggelse än 
skogen. Skogen ger oss så extremt mycket; bra luft, lugn och 
ro och naturupplevelser, inte minst för våra stadsungar som 
behöver se mer än bara asfalt och konstgjorda parker. 

• Känns helt fruktansvärt att man ens kommer på tanken att 
planera bostäder på denna underbart vackra plats! Helt absurt 
att endast pengarna styr. Det gör så ont i mitt hjärta. Att man 
hänvisar till bostadsbristen är bara bullshit, det är pengarna 
som styr såklart. Man är ute efter  det attraktiva läget och vill 
kunna sälja bostäder till saftiga priser och tjäna pengar såklart.  
Det finns gott om plats att bygga bostäder på andra platser 
än att förstöra denna underbara plats med ett rikt växt- och 
djurliv och så vacker natur som så många Årstabor uppskattar 
så otroligt mycket. Blir så arg och besviken och kan knappt tro 
att människor kan vara så grymma. 

• Jag anser att hela Årstaskogen ska göras till ett naturreservat. 
Att bygga bostäder där är inte lämpligt över huvud taget. Det 
finns väldigt få grönområden i Söderort och Årstaskogen är 
väldigt välbesökt av människor i olika åldrar under årets alla 
dagar. Den är ett andningshål i en annars väldigt stressig stad 
och det är något som ni politiker borde förstå är viktigt för oss 
som bor i Stockholm. 

• Det är oerhört sorgligt och visar på skandalöst kortsiktigt 
tänkande att exploatera denna lilla skog, som är som en 
inklämd kil mellan högtrafikerade och redan exploaterade 
områden. Ju fler vi blir, desto värdefullare blir denna gröna 
yta, som bidrar till förbättrad folkhälsa, rekreation, utbildning 

för barn,  och som bidrar till bättre luft, dämpar trafik, 
buller mm.  Tusentals lägenheter ska redan byggas i Årsta 
och Globenområdet, det kommer bidra till ett ÖKAT behov 
av grönområden, ju fler vi blir ju större blir belastningen 
på miljön och desto viktigare blir de gröna lungorna som 
genom sin syretillverkning också bidrar till att vi människor 
överhuvudtaget kan leva och andas.

• Uppskattar Årstaskogen i dess nuvarande form väldigt 
mycket. En skog som finns tillgänglig nära hemmet är 
mycket värt för barnen. Vi har mycket glädje av att komma 
ut i naturen på ett enkelt sätt utan lång resväg. För mig är det 
viktig fråga i kommande val.

• Årstaskogen är en välanvänd plats för Stockholmsbor och i 
dagslägeredan nu fullt. En minskning av grönområdet nya 
bebyggelse skulle leder till en förstöring av en unik stadsnära 
skog.

• Som sagt så önskas jag inte att Årstaskogen bebyggs. Det 
är en naturupplevelse som nyttjas av inte bara Årstabor utan 
besökare från andra stadsdelar. Årstaskogen måste blir en 
Naturreservat som har utlovats ett flertal gånger.  Nya bostäder 
behövs men inte i så värdefullt område som Årstaskogen, 
som är en naturupplevelse både för vuxna och barn. Flytta 
Årstapartihallar utanför stan och bygg nya bostäder där i 
stället!

• Jag vill att Årstaskogen får vara som den är.
• Nej till byggnader, nej till parker, nej till gator i Årstaskogen. 

Se ovan argument.
• jag vill gärna att ni byger bostad men inte i årsta skogen , låt 

den fina naturen nära staden vara kvar alla kan nijuta av den.
• Utveckling för Årsta skogen är att inte bebygga något alls. Låt 

Årsta skogen vara ifred
• Bevara skogen! Bygg på platser som inte har skog som tex 

pendeltågsstationer och tunnelbanestationer som  (Årstaberg 
och Gullmarsplan, Liljeholmen) och låt skogen vara kvar. Ska 
ni ta av skogen ta längst västerut och österut av Årstaskogen. 
Ni har planer på att bygga i Årstafältet vilket är bra, det är 
bara ett fält. Bygg helst på öppna ytor utan skog och försök att 
bevara skogen. Tar man bort för mycket skog får man problem 
med vind och sandstormar (läs om andra städer som tex 
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Peking). Det är bra för städer med skog så att luften blir bra.
• Koloniområdet skall ej röras. Vad gör man åt de lotter som 

hamnar utanför? Ta tillvara det som redan finns och förstärkt 
det. Det finns koloniträdgårdar,  Årsta gård, Årstaliden - låt 
dessa platser få vara kvar. 

• Bygg där det redan finns bostäder och med försiktighet. Ta i 
beaktande att detta skogs- och vattenstråk är det enda så nära 
Stockholm. 

• Skogen används idag och sedan många år av barn, hundägare, 
motionärer, förskolor, skolor föräldralediga osv. Förstärk det 
som kulturminne och markera ut platser från Bellmans liv 
(t.ex. Årsta holmar), gamla kolonistugeområden ursprungligen 
från Södermalm  osv. 

• Bygg längs med befintliga hus, i närheten av Årsta Torg, t.ex. 
nedanför Dellensvägen och Sköntorpsvägen.”

• Låt bli skogen
• Varför ska skogen bebyggas? Det vore verkligen synd.
• Stockholm växer. I Årsta byggs det väldigt mycket redan 

nu. Vart ska stockholmare finns lugn och frisk luft om ni nu 
bygger bort årstaskogen? Hur tänker ni kring miljön? Vad ska 
rena luften? Ska man behöva använda bilden för att kunna ta 
sig till en annan skog?  LÅT SKOGEN VARA.

• Det är ganska hemskt att ni tänkt bygga på de enda platta 
partierna i skogen. Partierna där barn leker, och äldre har 
möjlighet att gå. Det är dessa partier som jag också rör mig 
på, och nu ska ni bygga på dessa ställen. Väljer ni att bygga i 
Årstaskogen så kommer mindre folk att röra sig i skogen. Men 
det kanske är det ni vill uppnå? Nej, ni kommer inte sitta kvar 
och regera under nästa mandatperiod. Det här är inte okej.

• Ha modet att säga nej till byggnation här! Den natur som 
finns här kan inte återställas med hjälp av anläggda parker. 
Trycket på grönska och rekreation kommer att öka på denna 
plats. Liljeholmen har byggts ut till bredden, Årstafältet ska 
bebyggas. Bygg nya bostäder istället på industriplatser inte på 
denna enda gröna lugna i ett område som förtätas i snabb takt!

• Det finns säkert bättre områden att bygga på. Varför förstöra 
stadens lungor? Årsta håller ju på att förtätas tillräcklig på 
alla håll och kanter. Vi behöver våra lungor! Respekterar 
naturen, för djuren måste också har någonstans att leva. Var 

ska rådjuren tar vägen? Ni påminner om den vite mannen i 
Amerika som tog bort all mark från indianerna. Vad blir det 
för liv utan natur? 

• Jag tycker skogen är bra som den är. Släpp promenadtanken 
och ta in barnperspektivet istället. 

• Bevara hela skogen utan att bebygga delar. Visst finns ett 
stort behov av bostäder men det finns andra platser som är 
bättre att bygga på. med en ökande befolkning är områden 
som Årstaskoen mycket viktigt. Det måste finnas skog att 
röra sig i och inte bara tillrättalagda parker. Jag anser att hela 
Årstaskogen ska sparas, de delar som är på förslag att sparas 
räcker inte!

• Jag önskar att ni kunde bygga på de branta slutningarna 
istället. För kvar, efter att ni undantar de nu föreslagna 
områdena, blir nästan ingen mark alls som är plan. Hur ska då 
tillgängligheten kunna ökas? Vi med friska ben kommer ha 
nog så svårt med att gå i branterna och de med mindre friska 
ben kommer inte längre komma ut i orörd skog. Behåll de 
delar som används och exploatera de som idag inte används. 
Och vill ni öka tillgängligheten så bör man dessutom röja 
sly i vissa delar av skogen. Nu är t ex skogspartiet mellan 
Årstaliden och Sköntorpsvägens vändplan så igenvuxen att det 
inte går att röra sig i den. Och varför ska redan ianspråktagen 
mark såsom Årsta IP och koloniområdena skyddas/slippa 
bebyggelse? Det är stora områden som idag bara kan utnyttjas 
av några få (Hammarbyn IF respektive Kolonilottägare). 
Varför är dessa fåtal individer viktigare än vi övriga? Bygg 
på dessa ställen istället.  Årstas befolkning kommer öka med 
över 20 000 (antagligen mer) med tanke på Årstafältets och 
Årstastråkets bebyggelse. Ovanpå det tillkommer människor 
från Liljeholmskajen (som inte är färdigbyggt) som också 
bor granne med skogen samt blivande Slakthusområdet som 
kommer vara inom kort gångavstånd. Det är områden med 
mer bostadsbyggande och större befolkningsmängdsökning än 
något annat område i Stockholm. Och så tycker ni ändå att ni 
ska minska ner på det enda grönområde som finns i området. 
Hur tänkte ni nu. Att ta av skogen är en oåterkallelig handling. 
Tänk er noga för. Bygg på redan ianspråktagen mark.

• Låt naturområden vara kvar obebyggt.  Stockholm behöver 

lungor
• Årstaskogen är en fantastisk tillgång för årstabor, 

söderortsbor, samt hela staden. En oas och lunga för HELA 
STOCKHOLM. Mycket djur och grönt. Avskildhet. Lugn och 
ro. Naturupplevelser in på knuten. lek och rekreation för alla. 
Poängen med ett naturreservat är väl att komma ut i naturen 
och uppleva den så oförstörd som möjligt . 

• Jag tycker att det är synd att förtäta vid Gullmarsvägen . jag 
ser att många springer där, barn åker pulka på vintrarna, det 
är nära kolonilotterna... jag tycker att det inte bör exploateras. 
det är värdefullt att ha den lantliga stämningen nära 
kolonilotterna.

• BYGG INTE BORT SKOGEN
• Låt årstsskogen vara!!
• LÅT SKOGEN VARA! En skog ska vara en skog, ingen park 

med asfalterade gångvägar. 
• Att den ska få behålla det lite vilda och charmiga och inte bli 

fullt med affärer mm som på alla anära ställen. Lite caféer 
och sådant som gör det lättare för människor att umgås 
och uppehålla sig i området är inte fel men det får inte bli 
exploaterat!!! Det är ett unikt område!!

• Årstaskogen behöver inte ”utvecklas”. Gör hela den 
nuvarande skogen till naturreservat.

• Vi kan inte hålla på och göra naturreservat av alla gröna 
platser i en storstad. Bygg nu i rimlig omfattning lägenheter 
som folk vill bo i och sluta reservera allt i reservat.  
Årstaskogen är stor. Så stor behöver den inte vara. Det går bra 
att bygga en del där. Det man inte bygger i måste man inte 
lägga i ett naturreservat. 

• Så klart går det att förbättra några delar av skogen som bättre 
vinterskötsel. Poängen med Årstaskogen är just skogen. Årsta 
och dess närhet andas genom skogen. 

• Låt SKOGEN vara kvar! Det är så förtätat redan i södra 
Stockholm, många andningshål har försvunnit. Vi MÅSTE ha 
grönt runt omkring oss, det är LIVSVIKTIGT!!!!

• Låt skogen vara som den är, det finns inga alternativ!
• Nalla inte på den skog som är. Ni förstör det som är unikt för 

Årsta och Södermalm.
• Visst behövs det bostäder men alla behöver inte bo i stan. 
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Stockholm har sina årsringar så låt det fortsätta så. varför inte 
bygga mer på Järvafältet eller judarnskogen. årsta har haft sitt 
av förtätning och det byggs väldigt mycket i och runt årsta 
nu.”

• Årstaskogen är en viktig natrutillgång för stockholmare i 
allmänhet och boende i närheten i synnerhet. Den är inte 
stor och jag motsätter mig både att den utvecklas genom att 
minskas och  att jag ska svara på enkäter där staden försöker 
föra mig bakom ljuset med en massa snömos.Bevara skogen!

• Att bygga bort den lilla natur som finns i Stockholm tar bort 
det som gör Stockholm unikt, det vill säga att alla har en 
relation till naturen även om man är uppvuxen i en storstad. 
Det ger en större förståelse för djur och natur, vilket jag tror 
har bidragit starkt till att svenskar är så miljömedvetna och 
har relativt bra djurhållning om man jämför med andra länder. 
Dessutom har jag läst att när bostäderna som planeras byggas 
i Stockholm står klara är behovet mer än täckt. Det största 
problemet kommer inte att vara att det inte finns tillräckligt 
med lägenheter, utan att människor inte kommer att ha råd 
med dem. Det finns mycket yta i Stockholms län, till exempel 
utmed roslagsbanan – jag tycker att det är väldigt synd att 
förstöra Stockholm Stads karaktär genom att bygga bort 
grönområden som ökar livskvaliteten enormt. Men om det nu 
ska byggas bort grönområden i Stockholm till fördel för dyra 
lägenheter så tycker jag att det är mycket märkligt att Gärdet 
ekar tomt.

• Behåll Årstaskogen som ett grönområde som alla 
stockholmare kan nyttja utan förutbestämda aktiviteter! Låt 
stockholmarnas fantasi flöda och ge möjlighet för oss alla att 
fortsätta njuta av vår vardagslyx - att ha ett grönområde nära 
city som alla enkelt kan nå med tunnelbana/buss/tvärbana! 

• Om det är pengar det handlar om, tänk på att lönsamheten i 
nybyggen mycket väl kan sjunka under de närmsta åren. Det 
är naturligtvis omöjligt att säga säkert när marknaden vänder, 
men den kan inte fortsätta uppåt för tid och evighet. Det vore 
väldigt synd om man efter en fastighetskrasch redan har byggt 
bort Årstaskogen och står där med en massa tomma lägenheter 
som är osäljbara. Det går inte att köpa tillbaka skogen.

• ”Så mycket som redan är bestämt och byggs i och runt Årsta 

kommer skogen att behövas än mer än den gör i dag som en 
lugn grön oas för människor att återhämta sig i samt för luften 
och ekosystemet och alla djuren. 

• Det som behövs ständigt och som bara blir mer och mer brist 
är skolor och förskolor.

• Utveckla skogen som den fantastiska skog den är och värna 
om den och nästa generations möjligheter till naturupplevelser, 
återhämtning och miljö. 

• Utveckla årstaskogen som naturreservat och satsa på 
stadsodlingar, humlor och bin, rusta upp den lilla bäcken/ån 
och ””dammen”” i Storängsparken. Stockholm kan satsa och 
behöver utveckla och satsa mer på miljö och stadsodlingar, 
många andra stora (även större) städer ligger långt före. 

• Det skulle kunna bidra till ökat engagemang och gemenskap 
i närområdet samt för de yngre generationerna i både 
pedagogiskt syfte samt i värnande av deras närområde och 
miljö i ett längre perspektiv än den exploateringsplan som 
visas här.”

• Årsta bygger på naturens närhet mellan hus. Bygger ni i 
skogen förstör ni Årsta. Det räcker med all nybyggnad som är 
planerad. Det är som att staden med vilje vill förstöra området. 
Bygger ni på platten ovanför så försvinnet tillgängligheten.  
Dealen var att naturskydda skogen men bebygg fältet. Nu är 
det som att man vill bygga bort all näring, luft, skogsluft och 
göra Årsta till någon mini-Södermalm. Vill jag bo i betong 
så skulle jag välja det. Försök att ta hänsyn till dom som bor 
här istället än att öka byggbolagens vinster. Det är som att 
Hjalmar Mehr galenskap är tillbaka...

• Låt Stockholms innerstad med omnejd behålla sina få 
grönområden. De förhöjer verkligen livskvalitén, och det 
finns betydligt mindre bebyggda områden att exploatera för 
nyproduktion. 

• Lämna Årstaskogen som den är. Ingen bebyggelse . 
Naturreservat.

• Ta inte bort Årstaskogen! Det var anledningen till att jag 
lånade 3miljoner av banken för att kunna bo nära skogen! 
Snälla ta inte bort den med hus!!

• ”Jag hade hoppats att ni skulle fullfölja planerna på att göra ett 
naturreservat som det var tänkt från början. Läste att skogen 

skulle göras mer ’tillgänglig’, Det behövs knappast! Det är 
svårt att tänka sig en mer tillgänglig skog än Årstaskogen. Den 
kan nås från alla håll, är helt genomkorsad av både planerade 
och spontana stigar. Jag hoppas att det blir så i fortsättningen 
också så att vi få avkoppling från stan och fritt kan ströva 
omkring och känna att vi är ute i, någorlunda, fri natur. 

• Jag tycker verkligen det är förhastat att bygga här. Det går inte 
att ångra och få ogjort. Det är en unik plats i staden och en stor 
kvalitet av skogen är att kunna gå där UTAN att se bostadshus 
mellan träden. Man får känslan av riktig skog och den nyttjas 
av allt för många för att tas bort delar av. 

• Som sagt UTVECKLING har en mycket negativ klang i 
våra öron! Så nyliberalt! Utveckling för vems plånböcker? 
Vi vill ha träd, fåglar, luft att andas, lite tystnad! Bostäder 
kan byggas på andra platser än Stockholms viktigaste lunga! 
Här finns klimatvärden som är oersättliga. Ska ni kväva 
livet i Stockholm? Vi vill inte ha New York, det är en myt! 
Sluta tänka så! Ni gör verkligen bort er totalt genom att 
först lova naturreservat och sedan presentera ett förslag på 
1000 lägenheter i en lunga som gör att söder och årsta kan 
andas? Varför mer skit? Varför mer bilar? Varför fler gator? 
Tillgängliggör inte mer - röj inte mer - ni har redan tagit bort 
såå mycket av livsförutsättningar för insekter och småfågel. 
Vart tog fågelkvittret vägen? Vart tog ugglorna vägen? 
Falken? Stopp och belägg! I hela världen pratas nu om att vi 
måste rädda urban skog...vad gör stockholms stad? Tar bort 
den lilla som finns kvar!!! Ingen kommer att tacka er för det 
i framtiden! Så ohållbart så en blir förvånad. INGA FLER 
HUS eller vuxenlekis i Årstaskogen. Låt den vara helt enkelt 
- för allas skull! Ta tag i bostadsrättsinnehavarna i innerstan 
som hyr ut genom AirBnB istället! Bygg mer på Östermalm! 
Varför ska det byggas dyrt i söderort? 

• Det är verkligen tragiskt om planerna sätts i verket. Skogen 
är redan i minsta laget. Extra bebyggelse kommer att förstöra 
upplevelsen av rekreationområde. Vi kommer överväga att 
flytta till annan ort med mer natur.

• ”Låt så mycket som möjligt av naturen och båtklubbarna 
vara kvar. De behövs för att vi skall må bra. Sjukvård kostar 
mycket i dag.  Förutom att det är trångt i skogen i dag så är 
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det även fullt på tågen. Infrastrukturen runt bostäderna måste 
också fungera. Mataffärer, skolor, vårdcentraler etc...

• Bygg  istället på tex gamla färgfabrikens tomt vid 
cementfabriken. Samt längre ut. Alla kan inte bo i Stockholm. 
Tänk även på turistnäringen och värdet av besökare. ”

• Låt skogen vara orörd skog!
• Låt HELA Årstaskogen bli ett naturreservat. Bygg hus på 

platser som redan är exploaterade. Sluta bygg 3-6 våningshus. 
Bygg 20-30 våningar istället på Årstafältet och andra platser 
så löser sig problemet med bostadsbrist. Låt Årstaskogen vara 
i fred!!!

• Jag vill inte att någon del av Årstaskogen ska bebyggas. Om 
planering med byggnation verkställs så kommer vi att få stå 
till svars inför kommande generationer. ¨Denna naturskog är 
oersättlig och det finns alldeles för få naturområden i stadens 
närhet. Det är redan högt tryck på Årstaskogen, många rör sig 
i området, som hundägare, cyklister, löpare, med pågående 
förtätning i Liljeholmen och byggplanerna på Årstafältet 
kommer trycket öka ytterligare. Detta område är viktigt att 
behålla som det är. Gör hela Årstaskogen till naturreservat!

• Med tanke på att exploateringen i angränsande områden 
som Årstafältet och Slakthusområdet redan är planerade så 
kommer belastningen på de naturmiljöer som finns i området 
iochmed det att bli högre. Därmed borde de naturområden som 
finns kvar vara ännu viktigare att bevara. Med tanke på att 
dessa nämnda bostadsområden byggs som stadsmiljöer med 
begränsade naturmiljöer kommer blivande invånare i ännu 
högre utsträckning att söka sig till de andningshål som finns. 
Planerna för Årstaskogen behöver även beakta den framtida 
befolkning som kommer att bo i alla angränsande områden, 
men som dessvärre idag inte har en talan och som troligen, 
även de, hade önskat en god boendemiljö. Årstaskogen är en 
relativt liten skog i jämförelse med andra naturreservat och 
ny bebyggelse där skulle inte lämna mycket fria naturmiljöer 
kvar. Därmed sagt så är parker inte att önska, utan den 
gamla skog som redan finns i anslutning till de bostadshus, 
kolonilotter, idrottsplatser och lekparker som redan finns där 
idag. Min önskan är att det inte byggs några fler bostäder alls i 
Årstaskogen! 

• Ingen mer bebyggelse i Årstaskogen!!
• Önskar att de hus som byggs har fasader som passar in i 

omgivningen. Tänk huset som SKB byggde på gullmarsvägen 
2009, vars tegel passar så fint till husen runt om.  Eller att 
fasaderna åtminstone har jordnära nyanser som smälter in fint 
mot naturen och inte stör naturupplevelsen så mycket. Längs 
med vattnet är det mycket folk som motionerar och ett väldigt 
liv men uppe där byggnation planeras är det lugnt.

• Bygg ej bostäder här! Otroligt rogivande och vacker plats. 
Enda sanna naturupplevelsen man kan få nära tullarna. 

• ”Jag tycker man ska satsa på att bygga på ställen där det inte 
finns skog, skogen är ett andningshål som tyvärr inte går att 
konstruera genom byggande. Jag förstår bostadsbristen, men 
hoppas att staden kan hitta andra platser att bygga på (bygg 
mer på årstafältet tex- gräs o parker går att rekonstruera 
hyfsat) jag är rädd att om man bygger i Årstaskogen kommer 
det inte finnas tillgänglig skog kvar att leka/motionera/njuta 
i då bostadsbyggande kräver någorlunda plan mark. För att 
människor ska nyttja skogen krävs också någorlunda plan 
mark. Jag är rädd att det till stor del blir branter kvar, och då 
kommer skogen inte utnyttjas. 

• Årstaskogen är verkligen en fin plats som många njuter av, och 
då inte bara på motionsslingorna runt årstaviken. Dessutom är 
den viktig för förskolornas pedagogiska verksamheter. ”

• Jag är positiv till att staden utvecklas och förtätas, men det 
bör göras samtidigt som stadens naturliga grönområden 
bevaras. Det är dessa områden som är Stockholms stora fördel 
tillskillnad från de flesta andra av världens huvudstäder. Det 
finns flertalet områden i södra delarna av Årsta, på Årstafältet, 
ner mot Årstaberg osv som kan bebyggas utan att det inverkar 
på  stadens naturliga grönområden (Årstafältet räknar jag inte 
hit; där kan det med fördel byggas både bostäder och anlagda 
parkområden). Årstaskogen är dock ett naturligt och redan 
begränsat grönområde som bör bevaras intakt. Detta är av stor 
vikt för Stockholms identitet som storstad.

• Skogen ska lämna som det är. Vi behöver ha tillgång till 
naturen, vill vi att Årstaskogen och området runt om drabbas 
avavskogningen vilket har förödande effekter för både 
människor och natur???? NEJ!! Vi vill behålla en hållbar 

miljö. Årsta förstörs av byggandet av hemska byggnader, 
STOP!! 

• Planerna för bostäder ligger ju just på de platser som är 
relativt platta och tillgängliga för alla. Om det byggs där 
försvinner möjligheten att vistas i skogen för oss äldre och 
andra som kan ha svårt att röra sig. De platser som är kvar av 
skogen är ju mycket brant och ibland nästan lodrät.

• Skäl att bevara Årstaskogen: Större delen av Årsta berörs 
redan idag av byggprojekt.  1. Värna Årstas unika gröna profil 
Småskaliga hus blandat med naturliga grönområden gjorde 
Årsta till en förebild på 30-talet. De gröna kilarna byggs nu 
bort en efter en i högt tempo.. Vi riskerar att hamna tillbaka 
i 1800-talets anonyma stenstad och Årsta tappar sin unika 
profil. 2. Minska risken för trafikinfarkt Trafiksituationen 
är ansträngd redan idag med långa köer på vardagarna runt 
Gullmarsplan. Det finns en hög känslighet för störningar och 
södra länken stängs ofta av.  Bevara årstaskogen och minska 
risken för trafikinfarkt.  3. Bygg klimatsmart Strandlinjen 
behålls vilket är utmärkt med tanke på växthuseffekten och 
den ökade risken för översvämningar i strandnära lägen. 
4. Respekt och förståelse för naturen Årstaskogen bidrar 
till att upprätthålla Stockholmarnas respekt för naturen och 
medvetenheten om människans plats i en större helhet.  
Daglig kontakt med naturen bidrar till att vi väljer att hushålla 
med naturens resurser  och tänka ekologiskt. 5. Möjlighet 
till motion och rekreation Många i Stockholm rör sig för 
litet i vardagen. Årstaskogen möjliggör vardagsmotion och 
rekreation för många.

• Viktigt att bevara koloniområdet.
• Låt skogen stå, snälla ni. Låt oss få ha kvar våra marker, där 

alla trivs och mår gott. 
• Vore trist om den härliga lekparken i skogen försvann. 
• Nej, jag och många med mig som bor i Årsta med omnejd 

anser inte att det är en bra idé att exploatera den otroligt tunna 
lilla natursträckan som finns kvar mellan bebyggelse och 
bebyggelse. Om man tar bort lite grann finns risken att hela 
idén med skogen utplånas och det går inte att gå tillbaka. 

• Man får en känsla att politiker viker sig för byggherrar som 
vill bygga på mark som genererar hög inkomst och dyra 
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avgifter det borde finnas billigare områden vid pendel och 
t-bana. Stockholm borde vara rädd om en så central skog för 
djurliv,nära naturupplevelse och syretillförsel. Till slut blir det 
bara gräsplättar och småparker kvar mellan husen.

• I ett område som redan har begränsat med grönområden vill 
vi som jobbar och även de som bor här att ni gärna lämnar 
så mycket som möjligt av skogen då den tillför så mycket. 
Både för barn och för vuxna. Det är en  bra mötesplats där 
vuxna kan koppla av och gå på promenader och en pedagogisk 
plats för barnen där de kan lära sig saker som är kopplade till 
läroplanen som förskolorna behöver uppfylla. Tas mycket av 
skogen bort kommer förskolorna ha det tuffare att leva upp 
till vissa delar i läroplanen där det står kring naturvetenskap. 
Hoppas ni bevarar så mycket som möjligt och inte gör det 
svårare för barnen att komma ut i naturen. Tänk på barnens 
hälsa!

• ”Den enda utveckling jag vill se av Årstaskogen är den som 
naturen själv står för! 

• Här ska inte byggas några nya bostadshus, om än aldrig så få 
och små. Skogens yta har krympt och krympt men nu räcker 
det! Ett bostadsområde som Årsta inkl Södermalm behöver 
gröna lungor för att människor och djur ska leva och må bra. 

• Den urbota korkade idén att bygga bostäder på just detta unika 
område är bara en våt dröm för giriga byggherrar. Bostäder 
behövs, men det finns betydligt bättre lämpade områden 
för det än Årstaskogen. Det är utsikten bostadsbolagen vill 
åt och pengarna de kan tjäna på den lilla klick välbärgade 
människor som skulle ha råd att bo i nybyggda lyxlägenheter 
just här. Bevara Årstaskogen - Besluta om naturreservat som 
inkluderar hela Årstaskogen!”

• Som jag och dem flesta Årstabon vill vi inte att det ska bygga 
något i Årstaskogen. Snälla gör inte skogen mindre än vad den 
är. Årstaskogen är en liten skog.

• ”att förstöra skog och natur som man gör i Årsta, kan jag inte 
se att ska gynna miljön på någotsätt! Att göra Årsta till en del 
av innerstaden, med alla avgaser kommer inte att bidra till en 
renare miljö. Bilarna kommer inte försvinna om ni hade någon 
dröm om det och avgaserna kommer att bli mer på ett större 
område! 

• Eftersom ni struntar i miljön så har ni här tips på några andra 
grönområden ni också kunde bygga på för att få till kvoten 
för nya hus: Gärdet och Djurgården, det är ju också väldigt 
centralt! 

• Förstår att nya lägenheter behövs, men det måste finnas 
gränser för hur mycket man ska få bygga på vissa ställen, 
medan andra stadsdelar får behålla sina grönområden. De 
felsta dom flyttat till Årsta har ju gjort det för att det är 
centralt, men har nära till naturen. Gör om och gör rätt!”

• Det byggs fruktansvärt mycket i Årsta för tillfället. Bussar, 
parkeringar och skolplatser fylls till bristningsgränsen. Det 
finns en sammanhängande skog låt den vara kvar som den är. 
Byggplanerna tar bort varenda yta som idag går att använda 
för blåbärsplockning, spontanlek och andra naturupplevelser. 

• Det finns som jag nämnde tidigare ingen anledning att 
bebygga just Årstaskogen i och med att den redan fungerar 
bra som en mycket liten skog. Tas delar av den bort riskerar 
den att bli allt för liten för att vara något att bevara med ett 
naturreservat. Jag tycker att ni ska bygga på andra platser 
som lämpar sig bättre. Till exempel Årstafältet och Årsta 
Partihallar. Bygg hellre högre där för att få plats med de 
bostäder ni vill skryta med att ha byggt när er mandatperiod 
är över.

• ”- Den enda plana ytan i solsken kvällstid kommer att 
bebyggas och då blir den ytan inte tillgänglig längre för oss 
som använder den idag.

• - Gamla med rullator, som idag, kan promenera på 
gångbanorna runt Årsta ip kommer i morgon att inte 
kunna göra det när ytan är bebyggd med hus. Att gå ner till 
Årstaviken via den branta backen är inte ett alternativ för de 
kommer inte orka upp igen.

• - Det byggs väldigt mycket i Årsta just nu och nya medborgare 
kommer att flytta in. Då behövs det mer yta för aktiviteter av 
olika slag. Det skall inte vara meningen att man måste resa till 
parker eller skogsområden för att aktivera sig.

• Det är skogen som helhet som är värdefull, även för 
kommande generationer.  Jag förstår inte vad som skulle ge 
just oss rätten att förstöra något som funnits så länge.

• Årstaskogen är idag en oas för så väldigt många människor, 

inte bara Årstabor.”
• ”Jag önskar inget mer av Årstaskogen än den naturliga 

skogsmiljö som redan finns. Den är en stor tillgång för barn 
från närliggande skolor och förskolor. Här bedrivs redan 
pedagogisk verksamhet i form av lek, naturupplevelser, 
orientering mm. Den fungerar redan på ett fantastiskt sätt 
för motionärer av olika slag, yngre såväl som äldre och det 
behövs ingen rastgård för att rasta hundar i en befintlig skog. 
Lugnet och ron får man på köpet, en fantastisk plats att umgås 
på och kanske ha en picknick och samtidigt titta på utsikten. 
Det går alldeles utmärkt att ta sig ut med rollator på de 
gångstigar som finns. Allt detta och mer därtill finns redan i 
Årstaskogen och behöver inte ””utvecklas”” för att bli bättre. 
En annan synpunkt på varför det inte är lämpligt att bygga 
bostäder i Årstaskogen, utan att bevara den är att vi förutom 
den renande lunga som skogen utgör, dessutom behöver den 
mjuka marken som kan ta emot vatten. Staden består till stor 
del av hårdgjorda ytor i form av asfalt och kan ha svårt att 
ta emot stora regnmängder. Med tanke på de senaste tidens 
miljökatastrofer i form av översvämningar bl a. , behöver vi 
ha ett långsiktigt tänkande och planera för framtiden. 

• Bygg bostäder men bygg dem på redan hårdgjorda ytor. Bygg 
lite längre ut från stadskärnan. Vi behöver den naturliga miljön 
mer än någonsin nu när Sthlm förtätas. En lugn oas att hämta 
kraft i. ”

• Jag har bott i Årsta i tolv år och har under dessa år självklart 
accepterat och förstått nödvändigheten av de bostäder som 
byggts runt omkring mig  de senare åren. Jag har arbetat som 
boendestödjare inom socialpsykiatrin i Enskede-Årsta-Vantör 
och därför rört mig varje dag utomhus, parerat min arbetsväg 
mellan olika arbetsplatser där nya hus växt fram, känslorna 
har pendlat mellan stress och glädje av att se nya Årsta växa 
fram, stress av att alltid cykla i trånga, stökiga och bullriga 
utrymmen och glädje över möjligheterna husen ger för 
framtiden.  Årstaskogen har alltid varit min källa för att klara 
vardagen i Stockholm, där naturen fortfarande ger mig en liten 
chans att vila och återhämta mig, där djuren, promenaderna 
och den vackra naturen gör att jag kan känna mig verklig från 
all övrig stress och högt ljudläge. Jag ber er att respektera  så 
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många människors önskan att låta Årstaskogen bevaras som 
den är idag,  jag ber er att lyssna på oss, det är trångt här, vi 
behöver den lilla rekreation som finns kvar. Orsaken att jag 
flyttade till Årsta berodde just på Årstaskogen .Om jag får 
möjlighet tror jag att jag kommer flytta härifrån om även 
denna lilla plätt av skog utsätts för ytterligare bebyggelse.  
Med detta sagt, har jag respekt för att Staden vill bygga fler 
bostäder, dock ber jag er fundera mycket noggrant över valet 
av plats denna gång, jag tror det finns många fler ställen i 
staden som lämpar sig bättre i detta fall. 

• Det känns som att man tar bort naturupplevelsen om man 
bygger bostäder.  De små områdena som kommer att finnas 
kvar kommer inte längre att kännas som ”natur” utan mer som 
vild park.  Bygg någon annanstans! 

• Jag vill säga att: * att avverka skog i, den ändå relativt lilla, 
Årstaskogen är OÅTERKALLELIGT! Skog borta för alltid. 
* Vi människor måsta få vara nära skog, grönska, orörd 
natur(inte bara tillrättalagda parker).  * Årstaskogen används 
i dag av många, många förskolebarn, skolbarn, vandrare, 
löpare, hundar… * Jag har ett enkelt förslag när det gäller 
både att behålla Årstaskogen OCH att skapa mer bostäder: 
Tex att lägga på någon/några våningar på husen som redan 
planeras att byggas på Årstafältet! Samla mer bostäder där det 
redan finns, istället för att förstöra mer natur på nya ställen!

• Inte angående Åsrstaskogens utveckling men däremot vill 
jag öppna för att bebygga Tanto med flerfamiljshus. Visst 
är kolonierna jättesöta och det är i sig en fin miljö men går 
det verkligen att låta bli att ta till vara en möjlighet att låta 
tusentals människor bo centralt istället för det fåtal människor 
som nu utnyttjar ytan en mindre del av året? Om det nu är så 
ont om yta att bebygga centralt så är det väl egentligen inte 
försvarbart att några få Stockholmare ska få lägga beslag på 
ett sådant läge - och under en så kort period varje år.

• Jag vill att Årstaskogen bevaras och att inga områden 
bebyggs. Det behövs ett grönområde med skog med tanke på 
att Årsta i övrigt är omgärdat med större vägar. Årstaskogen är 
ett unikt område som erbjuder en möjlighet till lättillgänglig 
naturupplevelse och motion.

• Jag vill inte ha nya hus i skogen! Jag vill ha kvar skogen 

för bibehållen skogskänsla. Jag vill absolut inte ha park 
och aktiviteter och att hela den övre skogspromenaden ska 
försvinna som skogspromenad för att istället kantas av 
hus. Jag vill ha kvar alla tysta platser och hällmarken, de 
oasfalterade stigarna. Vi som bor i Årsta hittar till skogen. Det 
är jättebra att husen inte är påträngande i mötet med skogen. 
Under senaste året har jag varit sjukskriven och de enda 
platserna jag orkat ta mig till med barnen är de ställen ni nu 
vill bebygga. De är av ovärderlig betydelse för både min hälsa 
och mina barns uppväxt.

• ”Årstaskogen behöver inte utvecklas. Den är så underbar som 
den är och en helt fantastisk möjlighet för alla i Stockholm att 
ha tillgång till en riktig skog så nära stan. Det är så svårt att 
förstå dessa planer på bebyggelse, att förstöra gammal skog 
för att bygga dyra bostadsrätter och lyxiga hyresrätter med 
svindyr hyra.  Med 1000 lägenheter i vår skog så kommer den 
att förstöras för all framtid... utom för de som tycker att det är 
viktigt med ett lyxiga bostadsområde med utsikt över söder 
och en park med ””skogskänsla””. 

• En riktig skog - det är lyx! Hoppas den får vara kvar i sin 
helhet.”

• Snälla låt bli att bygga mer nyfunkisghetto som binder fast 
folk i lån resten av livet - TA ANSVAR, BYGG RIMLIGT!

•  Ni ser hur mycket av skogen som kommer försvinna med 
ert nuvarande förslag. Om ytterligare 10-15 år kommer det 
komma ett förslag om att ta bort lite till av skogen. Sedan 
försvinner skogen. Jag vet inte om det är en smart idé att 
bygga i skogen. Om Stockholm behöver fler lägenheter, kan 
ni bygga runt Stockholm och låta staden växa i sidled och inte 
bygga inuti staden. Ni vill fylla staden med bostäder överallt. 
Om ni behöver bostäder, bygg i de yttre delarna av staden och 
inte i mitten. Snälla, tänk inte bara på pengar. Jag vet att vi 
behöver bostäder. Men snälla hitta rätt områden att bygga på. 

• Det ska bli spännande att följa utvecklingen!
• Om de områden som är föreslagna för bebyggelse bebyggs 

finns enbart den högtrafikerade vägen vid vattnet kvar att röra 
sig på. Personligen kan jag klättra runt på branterna men vi är 
få som vågar/kan göra det.

• Låt skogen vara. 

• Bevara så mycket det bara går! Stadens lungor behövs! Träden 
renar luften, människor i en storstad behöver tystnad!

• Bygg inte bostäder. Skogen är ett hem för många djur. 
Människan är inte ensam i staden. Bygg över E4an istället, 
där förstörs inget annat än utsikten för alla stressade bilister. 
Årstaskogen är en av Stockholms få lungor som är kvar. Låt 
den vara!

• Jag är född i Belgien. Kolla gärna hur Bryssel stad ser ut, 
och hur sorgligt den är. Bryssel stad är bara väggar, gator och 
mera väggar.  Här I stockholm har vi lyxen att ha naturen in i 
stan, och vi har ett ansvar att uppskatta det, att älska det och 
försvara det. Årstaskogen gör en massa människor att må bra.  
Låt oss hålla det så.

• Jag är för att det byggs i Stockholmsregionen, även i Årsta, 
som det redan görs. (Jag är också för att bygga i Bromma, 
men det verkar inte de inflytelserika Brommaborna vara.) När 
man bygger är det viktigt att man tar samhällspolitiskt ansvar. 
I det ansvaret ligger t. ex. att bygga bostäder som motverkar, 
snarare än förstärker, segregationen och gentrifieringen av 
innerstan och de inre förorterna. Om man väljer att bygga 
i Årstaskogen så kommer de nya bostäderna att bli mycket 
dyra, eftersom läget är otroligt attraktivt (även om den en 
gång så fina skogen inte längre skulle vara så mycket att 
glädjas åt). Bostadsföretagen skulle tjäna enorma pengar 
på hus i Årstaskogen, men politiker är satta att arbeta åt 
medborgarna, inte bostadsföretagens aktieägare eller äregiriga 
arkitekter som vill sätta sitt namn på kartan. Som den är 
idag fyller Årstaskogen en otroligt viktig roll. Att skydda 
Årstaskogen för att på så vis försäkra sig om en i längden 
hållbar stadsplanering är kommunens ansvar. Att bevara de 
få återstoderna av natur som Stockholm ännu har kvar borde 
vara en självklarhet. Stockholm måste förtätas, men i och med 
förtätningen blir dessa gröna lungor ÄNNU viktigare. I öster 
och i väster finns två övertydliga exempel på vad politisk 
naivitet och dumdristig ekonomism leder till: Liljeholmskajen 
och Hammarby sjöstad är två stadsdelar som byggdes utifrån 
stora pretentioner om att bli vägvisare för den nya staden. Jag 
gick i Årstaskogen med en jämnårig vän (20 år) och pratade 
om hur underbart det är att ha en så fin skog så lättillgänglig. 
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Så nämnde jag Liljeholmskajen, och då sa hon: ”De kvarteren 
kan man ju inte vara i! Det är en spökstad, bara glas och 
betong och inga människor.” Årsta är en unikt vacker förort, 
och Årstaskogen är viktig i den bemärkelsen. Jag är ärligt talat 
mycket upprörd. Politikernas hanterande av den här frågan är 
skrämmande för att den ger exempel på bristande respekt mot 
invånarna, storslagen naivitet och mycket kortsiktigt tänkande. 
Jag som säger detta är 21 år gammal. Jag är ingen gammal tant 
som är rädd för förändringar, som vill ”behålla Årsta som det 
alltid varit”. Jag är istället en som tror att man har fått något 
om bakfoten när man prioriterar politisk prestige på bekostnad 
av befolkningens välmående och human stadsplanering. Detta 
är ingen fråga att ta lätt på. I slutändan handlar det om att 
som politiker och tjänsteman förvalta ett förtroende och ta sitt 
ansvar.

• Det är viktigt att ordentligt utreda vilka naturvärden som går 
förlorade om Årsta skogen exploateras.

• Om ni bygger enligt ert förslag förstör ni hela känslan med 
skogen. Ni kan inte säga att ni inte har byggt inåtsta redan. 
Om ni måste bygga mer förtäta då hellre bland våra befintliga 
hus inte i skogen. Vår ändå lunga där folk från hela Årsta och 
söder är varje dag.  Ni måste förstå vikten av en grön oas!!!!

• Låt skogen stå! Den är ovärdelig och kan inte ersättas. Låt 
staden växa utåt eller välj områden som t.ex Årsta partihallar. 
Där finns kommunikationerna och vägarna redan. Att bygga 
i skogen med utsikt över Årstaviken och Södermalm, det är 
ju lyxbyggen. Är det DET staden och alla inflyttare behöver? 
Knappast!

• Att bevara Årstaskogen och Åstaholmar utan att bebygga 
denna gröna lunga!

• Jag har förståelse för att man behöver bygga fler bostäder 
och jag tror att det går att få till det utan att förstöra för 
mycket. För min personliga del så brukar jag springa en 
runda som dels går längs med skogens södra kant, genom 
kolonistugeområdet och förbi fotbollsplanen och dansbanan, 
sedan tillbaka längs med vattnet. Jag skulle tycka att det vore 
bra att kunna ha kvar den rundan utan att behöva springa 
mellan husen. Jag tycker också om att det är en bra bit som 
inte är asfalterad, det vore tråkigt om ni asfalterade vägarna 

mer än vad som redan är gjort. Asfalt förtar skogskänslan och 
är inte lika skönt att gå  på.

• Förstör inte den fina miljön som Årstaskogen utgör för de 
förskolegrupper  som nyttjar

• skogen för undervisning och lek ”
• Bygg inte i skogen! 
• Det ska inte byggas i Årstaskogen! Det är som att vi inte 

har någon demokrati i Stockholm. De som beslutar om vår 
närmiljö verkar inte ha satt sin fot här, än mindre är de bosatta 
i Årsta. Bygg i Humlegården i stället.  Vi har flyttat hit från 
Mariatorget tack vare Årstaskogen. Vi ville ha närmare till 
naturen i vardagen. Det är illa nog med husen som Veidekke 
fick bygga. Nu är det nog!

• Årstaskogen är redan mycket väl använd- ytterligare 
bebyggelse och mer folk i närområdet (samt bebyggelse på 
Årstafältet och vid Linde) innebär att det blir ännu högre tryck 
på skogen. Att göra den mindre är därför inte en bra idé. Vårt 
barns förskola har t.ex. ingen riktig gård (ca 25 m2 asfalt med 
liten sandlåda på ca 70 barn) och de är därför hela tiden ute i 
årstaskogen och leker. Ska skogen krympas och fler människor 
flytta in (som givetvis även de har barn) behöver kommunen 
tänka om kring sina förskolor i området. Det är även viktigt 
att det finns bilfria milöjöer som barnen kan visats fritt i- det 
uppskattar vi mycket med skogen. Med ytterligare bebyggelse 
ökar bilarna i området och bilvägar behöver dras i skogen. 

• Bevara Årstaskogen som den är.  Närheten till denna lunga är 
ovärderbar!!! Folk mår så dåligt på grund av stress, avgaser, 
trängsel, asfalt, bilar, bussar och betong.  Årstaskogen är 
rehabilitering, motion, mötesplats för så många människor. 
Att kunna ta sig till skogen på bara några minuter. Känna 
lukten av skog och höra fågelsång. Att känna lugnet i en 
stressad kropp, kunna koppla av och ladda batterierna gör att 
den är som att gå i psykoterapi.  Ta inte denna möjlighet till 
rekreation ifrån oss!!!! 

• Kanske bredda vägen vid vattnet om cyklister ska vara där.
• ”Årstaskogen har sedan länge utsetts till att bli ett 

naturreservat vilket är synnerligen välkommet. Nu frågar man/
ni VAR – INTE OM – skogen ska bebyggas, vilket naturligtvis 
är helt missvisande och förledande. Att den ska bebyggas är ju 

dessbättre inte beslutat. 
• Frågan om skogen ska FÅ bebyggas ska dessutom ställas 

direkt till många fler som nyttjar skogen som ”naturlunga”, 
inte bara ””direkt”” till årstabor. Att inte ens Årstas skolor 
och förskolor som är stora nyttjare av skogen tillfrågas, är 
oförskämt.

• Att det är lockande för byggherrarna att bygga i Årsta med 
garanterat stora vinster, är självklart. Lika självklart är att 
staden är vår garant för att vår gemensamma mark inte ställs 
till förfogande för spekulation. Byggbranschen ska naturligtvis 
inte få välja och vraka bland de mest attraktiva områden i 
staden med, för dom, garanterad vinst.

• Ju mer det byggs i närområdena, vilket det redan görs, desto 
större behov av de redan nyttjade och populära gröna ytorna 
som finns. Hela Stockholm behöver det.

• Att regeringen i höst ska initiera en inventering och 
kartläggning av landets skyddsvärda skogar med uttalad 
plan att de ska bevaras, rimmar väldigt illa med att man i 
Stockholm ska hugga ner en  del av stadens ”gröna lunga” till 
förmån för ytterligare bebyggelse. Det finns många platser 
i vår stad som inte behöver förstöras för att bebyggas. Att 
staden måste växa är vi alla överens om - dock inte skövlas.”

• Jag motsätter mig all bebyggelse i Årstaskogen. Om 
stadsdelen går vidare med sina planer kommer vi sannolikt att 
välja att lämna Årsta, eftersom vi vill låta vårt barn växa upp 
med en sådan närhet till natur som han har nu. Vi ”förlorar” 
redan Årstafältet dit vi ofta tar med honom i nuläget och det 
är illa nog.

• Snälla, ta inte bort ett enda träd. Årstaskogen gör hela området 
unikt. Att minska skogen går inte att ångra. Låt Årstaskogen 
vara så stor som den är idag.

• Menar ni på fullt allvar att ni tänker ta en skog och gör om till 
en park???? Är ni helt galna????

• LÅT SKOGEN VARA IFRED!!!!!!”
• ”Undvik bebyggelsen runt Årsta IP. Promenadstråket norr om 

Årsta IP uppe på höjden knyter fint ihop med motionspåret 
längs Årstaviken. På detta sätt får man en rundspår som gör att 
man inte behöver gå fram och tillbaka. 

• Bebyggelse här, mitt emellan tunnelbanan i Gullmarsplan 
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och pendeltåget Årstaberg, medför att många kommer välja 
att skaffa bil. Bussen 160 är vidrigt full på mornarna och det 
hjälper inte att öka frekvensen på denna buss då de redan kör 
så pass ofta att de kör om varandra. Ökad antal bilanvändande 
runt Sköntorp kommer framför allt att öka trafiken genom 
Årsta centrum, då de flesta söker sig till E4an.

• Om det ska byggas och man vill att folk ska välja att åka 
kollektivt så måste man bygga närmare någon av de större 
knutpunkterna.”

• Ni bygger sönder det som är charmen med Årsta.
• Ni har runt mig byggt ca 1000 lägenheter dom senaste 10 åren 

på en yta som är 500x500 meter.
• Jag hade tänkt bo här tills graven, men som ni skövlar occh 

bygger så blir jag med stor sannolikhet inte kvar här länge till.
• Man kan tro att det är årsta/enskede som skall stå för alla 

bostäder som skall byggas i Stockholm.
• Kolla upp ytan och antal ni påtvingar oss som bor här och 

ransaka er själva om ni också skall förstöra det som gör årsta 
till den plats det är! SKOGEN!!!!”

• Bygg inte bort Stockholms grönområden! Närheten till skog 
och natur är livsviktigt och unikt för Stockholm! Bygg gärna 
hyresrätter men inte i årstaskogen tack!

• Det är oerhört viktigt att bevara den urskog som idag finns 
i Årstaskogen. Samt att de nuvarande områdena för motion, 
promenader och rekreation får finnas kvar. Gå till Årstaskogen 
en söndag eftermiddag och se - det är massor med människor i 
alla åldrar som använder skogen. 

• Låt skogen vara orörd.
• Skogen bör bevaras orörd. Den används dagligen av väldigt 

många; dagisbarn, skolbarn, pensionärer, motionärer. På 
helgerna är det utflyktsmål för olika grupper och många som 
går långpromenader från Södermalm, Liljeholmen, Hammarby 
Sjöstad mm  genom skogen.  Den är det enda större 
sammanhängande skogsområdet som är tillgängligt för en stor 
befolkning. När Årstafältet och andra områden i Årsta blir 
klara om några år blir befolkningsunderlaget för rekreation i 
Årstaskogen ännu större.  

• ”Jag vill inte överhuvudtaget ha någon bebyggelse i 
Årstaskogen, så jag tror inte att det kan tillföra något positivt.

• Jag tror inte att framtida generationer kommer att tacka oss för 
att vi INTE sparade Årstaskogen. Det är otroligt sällan man 
hör i andra städer med bostadsbrist saker som: Gud va synd 
att man inte byggde bort Central Park i NY! Eller liknande om 
Hyde Park i London. Det är oerhört kortsiktigt tänkt. Bygg 
bort Västberga industriområde, Gröndal etc innan man börjar 
överhuvudtaget tänka på Årstaskogen.

• bygg någon annanstans skogen är redan liten som den är
• Att använda arkitekters och byggherrars ord om 

otillgänglighet är en direkt lögn och ett hån mot alla som 
någon gång har tagit ett steg in i Årstaskogen vid någon av 
de många ingångarna till skogen. De ritningar som visar 
vad arkitekterna vill, medför ett ”stråk” utmed den nya 
bebyggelsen. Eftersom den nya bebyggelsen upptar de flacka 
områdena, hamnar ”stråket”, dvs den asfalterade gc- eller 
bilvägen på de sluttande ytorna. För att inte vägen ska luta 
lika mycket som berget, måste en mur byggas upp på den 
norra, brantare sidan. Det innebär en slät murvägg från vägen 
och ner till den förkastningsbranta delen av skogen. Som 
exempel finns en bild från Fredhäll, med lodräta betongväggar 
i flera meter. Är det det ni vill bygga i Årstaskogen? Hur 
kan ni kalla det att tillgängliggöra? Ska vi lära oss repellera?  
Hur ökas tillgängligheten för alla gående av att cyklister 
ska ha Årstaskogen som transportsträcka? Förskolegrupper 
som rör sig långsamt, hundar som går i sicksack och äldre 
som behöver utrymme - hur ska vi undvika krockar med 
snabbcyklare/pendlingscyklare? Bygg ut cykelvägen från 
Gullmarsplan till övre delen av Hjälmarsvägen om det 
är cykelväg ni är ute efter. Där är det livsfarligt att cykla 
idag och många undviker att cykla överhuvudtaget just 
därför. Den bör även fortsätta längs med Årstavägen och 
Svärdlångsvägen ända till Årstaberg. Det är mycket billigare 
än att anlägga i skogen.  Staden har en översiktsplan. Strunta 
inte i den. Sverige har antagit de globala hållbarhetsmålen. 
Se kapitel 11 om hållbar stad. Strunta inte i det. Värna om 
medborgarna och närdemokratin. Strunta inte i dem. Det är 
ett missbruk av förtroende och leder dessvärre till ett ökande 
politikerförakt.  Det sägs med en arrogant och anklagande 
ton att Årsta måste bidra. Årsta har bebyggts eller kommer 

att bebyggas i och med Årstafältet, Årstastråket, allmän 
förtätning, ovanför Årstafältet, Årstaberg. Att dubblera 
befolkningen på kort tid, hur kan inte det vara att bidra? Hur 
kan att bygga extremt dyra bostäder på svårexploaterade 
(och därmed dyra) ytor vara till gagn för de som har störst 
behov av bostad - låginkomsttagarna?  Det är fel att det 
inte har gjorts en fördjupad översiktsplan för Årsta, med 
tanke på den omfattande byggnation som görs och planeras. 
Det behöver finnas en uttalad tanke med hur vi ska bygga 
vår stad, en stad med många olika funktioner och behov, 
med ordentliga sakargument för vad vi ska prioritera 
och inte. ”Bygga, bygga, bygga, alla måste bygga” är 
alldeles för tunt. Att inte bemöta sakargument i mail och i 
media är ynkligt. Att som svar i mail och i media försöka 
blanda ihop korten webbenkät om skogens ”utveckling”, 
sakägarsamråd om naturreservatsgränsen enligt miljöbalken 
och detaljplanesamråd enligt PBL ger ett intryck av att 
beslutsfattare och handläggare antingen inte vet vad som 
gäller juridiskt, eller att de försöker att lura sina medborgare. 

• Bygg på andra platser. Om ni bygger på den streckade 
områdena kommer vi inte längre att ha Årstaskogen. De 
kommer bli samma typ av miljö som andra sidan Årstaviken, 
Södermalmsdelen. Förstör inte det unika som vi har dag.

• Önskar helst att ni inte bygger bort den gröna ytan. Låt appen
• Det behöver rensas och plocka bort skräp i skogen
• Bevara Årstaskogen utan bostäder. Lyssna på medborgarna på 

riktigt!
• Det ska inte byggas mer bostäder då det kommer att bli 

jätte trångt i Årstaskogen. Det byggs nämligen så mycket 
redan nu nya bostäder i Årsta t ex längs Johanneshovsvägen. 
Människorna kommer att behöva ha tillgång till naturen för 
att kunna andas friskluft coh motionera. Folkhälsan är i fara 
om vi bygger mer: biltrafiken med avgaser och människorna 
kommer inte ha tillräckligt utrymme för att kunna motionera 
och gå ner i varv efter en stressig dag på jobbet. 

• Årstaskogen utgör i dag en unik lunga i stadsmiljön i vilken 
många kan finna lugn och ro, riktiga naturupplevelser samt 
motion och rekreation på alla nivåer. Ett ”Stockholms Central 
Park” fast naturligt - en oerhörd tillgång! Varje ingrepp 
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i denna unika stadsnära skogsmiljö utgör ett allvarligt 
hot mot känslan av riktig skog inpå husknuten. Inga hus 
eller planterade träd och buskar kan kompensera för det 
och jag är därför djupt och uppriktigt bekymrad över den 
planerade exploateringen av Årstaskogen! Det må vara att 
bostadsbehovet är skriande och att kompromisser därför är av 
nöden, men det finns då andra närliggande områden som inte 
alls innebär ett tillnärmelsevis lika stort offer i form av unika 
och i praktiken oersättliga värden för närområdet.  För mig 
personligen framgår av skisserna på föregående uppslag att 
flera av mina favoritstigar för promenader och löpning går om 
intet. Kvar blir på flera ställen en smal remsa ner mot sjön som 
främst utgörs av grusväg och brant sluttning/stup. Detta vore i 
min mening en brutalt olycklig ”utveckling”!

• Den planerade bebyggelsen skulle inte tillföra någonting 
utan förstöra området. De områden som är utmarkerade är så 
stora att kvarvarande områden helt skulle förlora sin karaktär 
av riktig skog. Man skulle se bebyggelsen genom skogen 
överallt, vilket man inte gör idag. Att förstöra ett helt unikt 
och vackert skogsområdet på ett sådant oreparabelt sätt vore 
verkligen ansvarslöst. 

• Jag anser att Årstaskogen inte bör bebyggas alls! Det är 
inte hållbart (varken för människor eller miljö) att bygga 
bort gröna naturområden. Vi, och många andra, har valt att 
bo i Årsta pga tillgången till riktig skog och natur. Detta är 
en av de absolut främsta anledningarna till att Årsta är ett 
attraktivt bostadsområde. Det behövs större grönområden 
med skogbevuxna delar, precis som Årstaskogen. 1000 nya 
bostäder skulle inte väga upp de negativa konsekvenser som 
bebyggelse i detta område skulle innebära. Det är konstaterat i 
folkhälsovetenskapen att människans allmänna hälsa (mentalt 
och fysiskt) påverkas enormt av närhet/tillgång till natur. Vi 
behöver större grönområden som Årstaskogen, det räcker 
inte med små parker här och där. Det finns enormt många 
andra lösningar på bostadsbristen än att ta bort sådant som 
människor behöver och mår bra av! 

• Den förtätning som sker i Årsta i övrigt ökar värdet av behålla 
Årstaskogen såsom ett naturområde. Bebyggelse i stockholm 
har präglats av en strävan att behålla grönområden och av att 

inte för höga hus. Den förtätning som hittills skett och som 
är nära förstående är omfattande  redan nu och har försämrat 
utbudet av vård, skola och omsorg. Infrastrukturen i övrigt 
hänger inte med. Det finns idag två vägar in i Årsta. Dessa är 
inte dimensionerade för  att hantera kommande volymer av 
människor som ska ta sig till och från sina arbeten. Utbudet av 
kommunikationsmedel idag är, under rusningstrafik, kraftigt  
överbelastat.  Och värre lär det bli  redan med den planerade 
byggnationen dvs bortett från planerad bebyggelse av 
åstaskogen.  Svårt att se hur man ska kunna öka  kapaciteten 
på befintliga vägar. 

• ”Årstaskogen bör utvecklas genom att bostäder ej byggs! 
Skogen är stadsdelens lunga och bokstavligt talat livsviktigt 
för boende i området, men även för tillresta besökare. Vi 
behöver dessa natur- och skogsområden nära staden. Stadsbor 
behöver i hög grad närhet och tillgång till naturområden, för 
flera olika behov. Lugn och ro, promenader, motion, djurliv, 
inte minst pedagogisk verksamhet. Listan kan göras lång. 
Skog och natur är så viktig för oss alla, i precis alla delar av 
livet: som förskole- och skolbarn för att upptäcka världen runt 
om oss, som tonåringar och vuxna för motion, frisk luft, att 
komma bort från staden, och likadant som pensionärer. 

• En hållbar stad klarar inte av en konstant bebyggelse av gröna 
områden. Ja, bostadsbristen MÅSTE lösas, men till vilket 
pris? Att ha en bostad men ingen skog? Det är inte heller en 
hållbar lösning.

• Förslaget på området för det kommande naturreservatet i 
Årstaskogen innebär inte bebyggelse av hela skogen. Men 
även om endast vissa delar av skogen tas bort och bebyggs, 
så inverkar detta mycket negativt på skogsområdet och 
möjligheten för människor att nyttja skogen. Gröna områden 
finns runt om i Stockholm, men Årstaskogen är unik i att den 
behåller en riktig skogskänsla. Detta bland annat på grund av 
utformingen och storleken. Denna skogskänsla bör man inte 
negligera, den är extremt viktig för oss alla. Det har pratats 
mycket om svenskarnas förhållande till skogen. Läs det och 
tänk om! Staden skall vara till för människorna som bor där! 
Då måste ni ta hänsyn till helheten, dvs alla perspektiv på 
fysisk och mental hälsa, djurliv, vardagsliv, möjligheten till ett 

friskt och gott liv. Stockholm ska vara en stad för alla!
• Förslaget på området för bebyggelse i Årstaskogen ”
• Belysning!
• Alla åtgärder i Årstaskogen måste vägas av mot miljöbalken.  

Mot bakgrund av den fakta som finns om Årstaskogen bör 
Årstaskogens utveckling se ut så här enligt miljöbalken:  
- Årstaskogen skyddas mot skador och olägenheter  - 
Årstaskogens  värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas 
och vårdas - Årstaskogens biologiska mångfalden bevaras 
Exploatering i Årstaskogen krockar också med PBL då det 
inte finns mark som är lämpad för ändamålet  sett till jord, 
berg- och vattenförhållandena, samt möjligheterna att ordna 
trafik m.m.  

• Jag tycker att skogen i så stor utsträckning som möjligt ska 
bevaras i sitt ursprungliga skick. Det vore synd att bebygga 
denna gröna korridor! En skog i staden är ju en ovanlighet 
och kan i sig bli en attraktion för både lokala, regionala och 
internationella besökare. De bostäder som eventuellt ska 
byggas bör vara hyresrätter med låga hyror. Och byggnaderna 
bör vara miljövänliga att bygga och driva. Det betyder 
nödvändigtvis inte att de behöver vara låga. Jag tycker att det 
är bättre att klämma in många bostäder på höjden, istället för 
att bebygga skog. Ni får gärna bygga en skyskrapa, bara det 
sparar in skogsyta som inte bebyggs! 

• Är inte speciellt förtjust i de områden som ska utredas. 
Bebyggelse nere vid vattnet eller på plan mark som används 
av de boende känns helt fel. Välj istället områden som nu inte 
används av någon, typ nedanför Simlångsvägen i höjd med 
Enskedehallen och skolan. 

• Ja, förstör inte Årstaskogen med dyra bostäder som inte 
kommer minska  bostadsbristen!!

• Med tillkomsten av bebyggelsen på Årstafältet blir nyttjandet 
av Årstaskogen större och slitaget och trängseln större. Då är 
det viktigt att det finns flera stigar och områden att vara på och 
nyttja och att de stigar och ytor som finns tillgängliga i skogen 
inte byggs bort och görs mindre. De bör göras mer tillgängliga 
t ex genom halkbekämpning och bra underhåll.

• kan vara ok med en del nya bostäder men det blir en ganska 
small remsa kvar på vissa ställe och där känns det inte som det 
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är ok med bostäder
• Spara Årstaskogen . Bygg där det redan är bestämt t ex 

Årstafältet. bygg där på höjden. Vi medborgare blev  lovade 
att Årstaskogen skulle sparas om Årstafältet fick byggas. Stå 
nu fast vid detta tack.

• Låt Årstaskogen vara kvar som den är. Det som saknas idag 
är tillgänglighet till djur och natur i ett närområde, som 
alla kan ha tillgång till. Det finns andra områden som kan 
exploateras för bostäder, Slakthusområdet, Årsta Partihallar, 
Liljeholmsområdet (Cementa) etc. Dessa områden är exempel 
på fabriksområden etc. som skulle kunna omvandlas till 
bostadsområden och flytta fabriker bort från citykärnan. Detta 
skulle även skapa en bättre miljö i staden.

• Bebyggelse förstör naturen för all framtid. Redan befintlig och 
projekterad bebyggelse i närområdet (Årstadal och Årstaberg) 
kommer enligt uppgift att hysa en befolkning  på 40 -50 tusen 
motsvarande en större svensk småstad. I Årstabergsparken har 
man i hög grad ””tillrättalagt”” naturen - det räcker med den.”

• ”Om man förstör denna mitt i en stor stad unika miljö kan 
den inte återställas. Det är ett brott mot dem som ska bo i 
den nya stadsdelen vid Sjöviksområdet och i den förtätade 
bebyggelsen i  Årsta för att inte nämna att söderbor också 
borde få chansen att uppleva skogen som den är. Hela tanken 
på att skogen ska ””förbättras, utvecklas osv.”” är inskränkt, 
tyder på att upphovspersonerna bara sett de gröna områdena 
på kartor över möjliga byggplatser, inte i verkligheten. Om 
man som det föreslås bebygger de lättast tillgängliga delarna 
av skogen och gör naturreservat av de branta sluttningarna 
glömmer man att ett naturreservat av denna typ också ska vara 
en resurs för storstadsmänniskorna. 

• Koncentrera hellre ny bebyggelse till höghus där det redan är 
bebyggt. Det finns ju många ytor med hyrda parkeringsplatser, 
lämpliga att bebygga. ”

• Årstaskogen behövs för att bevara och skydda luft och miljö i 
storstan. Bygg på höjden där det redan är bebyggt!

• ”Jag menar att Årsta skogen behöver röjas. Nu mest sly, 
nedfallna träd, trasiga räcken till bergrum. Vad innehåller 
bergrummen? Kanoner? Och annat bråte.

• Flytta bort alla fula båtuppläggningsplatser som blockerar 

stränderna. 
• Låt gärna också mötesplatser, solstolar cafeér och andra 

arrangemang finnas på flytande bryggor.  
• Det går mycket väl också att öppna skogen så att Årsta viken 

blir öppen från Årsta Liden mot Stockholm Söder. Och 
bebyggelse i sluttningen mot Årsta viken.

• Jag menar också att området öster om stambanan, mellan 
Årsta broarna och Årstaberg är tillgängligt för bebyggelse.

• Jag tycker att det föreslagna bostadsområdet kring 
idrottsplatsen är för stor exploatering, det lämnar för lite skog 
kvar!

• Skogen är fantastisk som den är i dagsläget! Vi människor 
behöver en skog att andas i och må bra i, den betyder oerhört 
mycket för hälsa och välmående. Om det byggs bostäder 
i Årstaskogen så försvinner den möjligheten helt!!!! Idag 
leker barn i skogen, skolorna orienterar där, vi promenerar 
där, plockar bär och svamp, joggar, går ut med hundar, tränar 
och njuter av naturen. Om det byggs i Årstaskogen så undrar 
jag hur politiker tänker? Ska man då behöva ta bilen för att 
komma till en skog och njuta? I andra länder planterar man 
skog i städer för att balansera syreupptagning, värna om 
miljön. I Stockholm planerar politikerna tvärtom! Det är för 
mig en gåta? Årstaskogen är ett fantastiskt miljö-arv. Det har 
ju tagit minst 150 år att få skogen att växa upp och bli som 
den är idag. Tänker ni politiker rasera detta genom att bygga 
sönder skogen? Det är ju förfärligt i sådana fall! Kortsiktig 
planering! Tänk på att det tar 150 år att få tillbaka denna 
skatt! Låt Årstaskogen fortsätta att leva så som den är! Bevara 
alla denna fina natur. De förslag som ni lämnat angående 
bebyggelse tar ju bort allt detta! Det blir ju inga ställen kvar 
att ””leva”” på! Strandskyddet? Är det anledningen till att ni 
planerar att bygga där all mark finns som idag går att njuta 
av? Förslaget att bygga i Årstaskogen har kommit väldigt fort.  
Demokrati? Är det demokratiskt att köra över oss medborgare 
så som ni politiker gör? Det finns ju oerhört många fler platser 
att bygga på som inte har skogens värde! De bostäder som 
planeras att bygga är inget för mindre bemedlade människor! 
Är det kapitalet som styr månde? Hur ska en ensamstående 
mamma eller pappa, pensionär, ungdom osv. ha råd att köpa 

bil för att komma ut i skogen? Köpa lägenhet i skogen? Ni 
som beslutar har snart tagit varenda markbit i Årsta, det blir 
mindre och mindre platser till rekreation tyvärr. Årstafältet, 
Årstastråket, Bränningevägen, Sköntorpsvägen, Marviksvägen 
osv. Vart ska vi ta vägen, vi som bor här? Vill ni bli av med 
oss? Vill ni tvinga oss att flytta härifrån så att de rika får ta 
över? Snälla människor!!!! Tänk på att Årstaskogen behövs 
precis så som den är!! Bevara Årstaskogen!! Vi vill bo här 
med den fantastiska skogen i närheten! Det behövs ingen bil 
för att komma till Årstaskogen! Jag läste ett otroligt uttalande 
från en politiker, nämligen att de som bor på Södermalm 
skulle få en fin siluett att titta på från det hållet om bebyggelse 
sker i Årstaskogen. Vi som bor här saknar tydligen helt värde 
för den som uttalade detta, helt otroligt uttalande! Hur ska 
man kunna tro på politiker efter detta??? Är demokratin satt ur 
spel? BEVARA ÅRSTASKOGEN!

• Det kommer fler och fler rapporter om att nybyggda 
bostäder är så dyra att det blir svårare att hyra ut eller sälja 
osv. Inflyttningen har minskat, en del jobb börjar flyttas 
ut från Stockholm, trenden börjar m.a.o. vända. Varför i 
detta läge förstöra en så underbar skog?????? BEVARA 
ÅRSTASKOGEN!!!!”

• Ni kan inte utveckla ett naturreservat. Inte en enda kåk ska 
byggas i Årstaskogen. Den har redan blivit för liten med den 
bebyggelse ni redan gjort på andra sidan Järnvägen och uppe 
vid Gullmarsvägen med vidriga höghus.

• Dessutom har ni ju förstört hela Arlabacken. Det området 
(Mejeriet)kallas numera för ””Årsta Prison””, för att är så 
gräsligt fula. De ser ut som kåkar från gamla Öst som ni slängt 
lite skitig färg på. Med ett rykte för att heta Årsta prison så 
kommer de inte var så populära i framtiden. Vem vet vad ni 
skulle ställa till med i Årstaskogen. Dessutom så finns det 
troligtvis inte någon av er som bor här i Årsta.”

• Låt skogen vara skog! Även om det byggs bostäder, så borde 
det gå att låta resten av skogen vara. Vi behöver inte parker, 
restauranger, lekplatser, gym, butiker och folkliv  i skogen. 
Vi behöver natur, orörd skog, stressfri miljö, tillgång till 
mörker och tystnad. De platser som erbjuder det blir färre 
och färre och när ingreppen väl är gjorda är det för sent. Ett 
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naturreservat bör väl i första hand se till naturvärden, som 
biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer och i andra 
hand till människors behov av roliga platser, lek, idrott, folkliv 
och annat eller?

• Enligt miljöbalken finns fem giltiga skäl att bilda 
naturreservat:1. bevara den biologiska mångfalden 2. vårda 
och bevara värdefulla naturmiljöer 3. sörja för människans 
behov av friluftsliv 4. skydda, återställa eller nyskapa 
värdefulla naturmiljöer 5. skydda, återställa eller nyskapa 
livsmiljöer för skyddsvärda arter källa Wikipedia”

• Det byggs så mycket i Årsta.   Skogen behövs för rekreation.  
De områden man vill bygga på är de områden som går att 
utnyttja till detta.  Större delen av skogen består av lodrätt 
berg med skog som är vacker att se men inte går att utnyttja.  
Den skog vi har kvar i Årsta behövs. Bygg inte mer bostäder 
där.  Varför inte flytta Södermalms trä mm.  Där är mycket 
outnyttjad mark. 

• Min synpunkt är att det inte är lämpligt att bygga i 
Årstaskogen över huvud taget.

• Jag vill inte ha några byggnader alls. Bevara urskogen.
• Vill att Årstaskogen fortsättningsvis ska vara en grön oas i 

Stockholm
• Årstaskogen så som den utbreder sig idag har en sådan 

betydelse för rekreation, stillhet och avskildhet utifrån den 
aktuella befolkningsmängen och trafiksituationen i Årsta 
med omnejd att jag inte kan se några positiva effekter av 
bebyggelse.

• Som tidigare lovats (politiker), låt skogen vara. Skogen 
utvecklar sig själv, som naturen i övrigt och behöver inte hjälp 
av övernitiska politiker som dessutom är samhällsfrånvarande. 
Speciellt MP som säger sig värna om miljön. 

• Eftersom Årstafältet kommer att bebyggas, lämna skogen som 
friluftsområde för alla som bor runt Årstaviken och alla som 
kommer att bosätta sig på fältet och alla övriga som kommer 
hit för att det är så fint. Barn skall inte behöva åka långa 
sträckor för att hitta riktiga skogsområden. Gör hela skogen 
till reservat för att bevara det djur och växtliv som finns idag.

• Ta inte bort den skog som går att använda. Ni planerar på 
de flacka delarna, de som går att använda. Genomför ni era 

bostadsplaner finns det ingen skog kvar. Viktigt. Park kan inte 
ersätta skog. Park finns förövrigt redan på Årstafältet. 

• Jag vill inte att det ska byggas alls i Årstaskogen, då den 
lugna och avkopplande miljön som finns där kommer att 
försvinna då. Framför allt är koloniområdena Skanskvarn 
och Dianelund mycket avkopplande att gå i. Det är redan nu 
många motionärer längs strandpromenaden vid Årstaviken 
och fler bostäder och fler människor skulle göra att det inte 
skulle bli en lugn upplevelse att promenera där längre. Jag 
anser att skogen är lättillgänglig som den är nu; jag har inget 
behov av att promenera i de branta skogspartierna, utan det 
duger utmärkt med de gångstigar och promenadvägar som 
finns. Jag blir lugn och stressar ner när jag går i Årstaskogen 
och det är dessutom bra för min tinnitus att gå i en så vacker 
och lugn miljö.

• Bevara naturreservatet
• Bevara skogen i så stor utsträckning som möjligt! Vi älskar att 

vi bor så nära skogen 
• Behåll skogen som den är. Om man bebygger blir det bara ett 

berg och en strandpromenad kvar. Gångvägen (strandprom) 
närmast vattnet är mycket ”trafikerad” av cyklister och 
joggare/gångare om man tar bort andra gångvägar blir denna 
del för tungt belastad.

• Eventuella skyltar kan sättas upp så att ännu fler personer 
får njuta av den.  Men den kan inte minskas ytterligare, då 
äventyras enorma värden. Det finns mycket gott om andra 
markområden.  

• ”Jag bor inte längre i Årsta, men jag växte upp här. Jag 
minns att vi barn tillbringade en hel del tid i skogen, lekte 
och byggde kojor. Skogen var även en plats där familjer 
träffades, hade picnics och solade. Skogspartiet där vi höll 
till, bakom Dellensvägen/Ottsjövägen, passade väl för detta. 
Lättillgängligt och med en hel del bra öppna platser där 
man både kunde slå sig ned eller leka och samtidigt uppleva 
skogskänslan. 

• Jag har ljusa minnen från den tiden. Det känns troligt att de 
värden som vi uppskattade då, även uppskattas lika mycket 
idag. Vad jag förstår verkar det vara b.la. just det skogsparti 
där vi höll till som nu är planerat för att undantas från 

naturreservatet och senare för att bygga bostäder. Jag hoppas 
innerligt att även detta skogsparti (och även andra skogspartier 
som är undantagna från naturreservatet) bevaras, gärna som en 
del av ett naturreservat.

• Jag vill inte se någon bebyggelse i Årstaskogen. Årstafältet 
försvinner redan, med de nya bostäder på Årstafältet kommer 
vi knappt ha någon plats att andas och  vila i naturen här i 
Årsta.

• ”Bebyggelsen bör anpassas till naturen. Särskilt gällande 
materialval för markbeläggning, fasad och dylikt. Undvik att 
hårdgöra ytor för att få en bra koppling mellan de befintliga 
kvarteren och naturen. Bebygg inte de plana ytorna som 
används flitigt och inte heller entréerna. 

• Fokusera på naturliga miljöer med träbyggnadsteknik och 
hårdgör inga ytor för bilparkering. Placera i så fall parkering 
i garage eller en bit från bebyggelsen. Var varsamma med 
storskalig bebyggelse i skogsmiljöerna.

• INGA BOSTÄDER!!! Tack!
• Ingen ytterliggare bebyggelse. Man har redan tagit mycket av 

skogen till bebyggelse.
• Låt skogen bli ett riktigt naturreservat och inte parkliknande.”
• ”JAG VILL INTE HA NÅGON ””NY BEBYGGD MIJÖ”” I 

ÅRSTASKOGEN!!!
• Jag tycker att det är en förkastlig idé som gör mig otroligt 

ledsen. Varför ska en av Stockholms vackraste platser 
bebyggas?? Har vi råd att hugga ner fler träd i Stockholms 
innerstad? ”

• Gör naturreservat av hela Årstaskogen. Låt naturvärden 
och rekreativa värden bestämma gränsen, inte efter var man 
kan bygga hus och vägar, vilket görs i detta förslag. Hela 
Årstaskogen behövs för att bevara den biologiska mångfald 
som nu existerar, för att den ska finnas kvar långsiktigt och 
kunna ha kvar spridningssamband i både öst-västlig riktning 
och nordsydlig.  Den gamla skogen och dess ekologiska 
värdekärnor måste få finnas kvar, liksom möjlighet att kunna 
fortleva på lång sikt genom föryngring. De hotade arterna 
behöver utrymme. Bevara de ytor som idag flitigt nyttjas för 
rekreation, lek, pedagogisk verksamhet och motion. Stora 
delar av dessa har nu plockats bort från reservatet för att 
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kunna exploateras. Dessutom har reservatsförslaget i närmste 
halverats på 20 år. Årsta växer samtidigt till det dubbla genom 
ökad inflyttning, förtätning, ny bebyggelse på Årstafältet, 
Årstastråket, Årstadal m.m. Dessutom kommer folk från 
Sjöstaden och Södermalm. Lägg därtill Slakthusområde 
och partihallar. Då behövs Årstaskogen ännu mer och inte 
minst de lättillgängliga delar man nu avser att exploatera. 
Bevara även Årstaskogen för klimatanpassning och resiliens. 
Det behövs träd för partikelrening, beskuggning och för 
att klara kommande nederbördsmängder (läs förslag till 
översiktsplan...). Låt oss få fortsätta kunna uppleva skogens 
naturvärden på nära håll fastän vi bor i en stad. Var stolta över 
att ha något som inga andra stora städer i Europa har kvar. Låt 
oss kunna njuta av duvhökens vingslag, blåsippornas fägnad, 
klipporna möjlighet till picnic, barnens glädje över att kunna 
leka i natur och bygga kojor, motion och riktig skogskänsla. 
Läs reservatsförslagens syfte och verka därefter. Att 
exploatera stora delar strider helt mot anledningen till att göra 
ett naturreservat. Nuvarande kompromiss för att tillgodose 
exploateringsintressen och samla ”dubbla ” politiska poäng 
utvecklar inte Årstaskogen. Skogen är redan lättillgänglig med 
tydliga entréer på flera ställen. Detta kan utvecklas genom 
skyltar, informationstavlor, vägskyltar, foldrar, information 
på internet, ännu tydligare entréer m.m. Inte genom att bygga 
bort dem. En biologisk utveckling sker bäst genom att skapa 
förutsättningar för den biologiska mångfalden, vilket görs bäst 
genom att bevara tillräckligt stor areal, spridningsvägar samt 
ha en naturvårdande skötsel som ger solbelysta gamla tallar 
och föryngring samt en sammanhängande ädellövskog m.m.

• Som nyinflyttad i Årsta var en av dom största anledningarna 
till varför jag valde att flytta hit närheten till skogen och 
vattnet. Att enkelt kunna ta sig dit för en promenad eller 
löptur. Det är just det som är så bra med vår stadsdel. Att 
förstöra skogen och bygga bostäder kommer drastiskt ändra 
det. Det ger otroligt mycket mervärde för mig och många av 
Årstaborna. Snälla ta inte det ifrån oss!! 

• Bygg inte
• Ska ni bygga så bygg kostnadseffektivt så fler kan köpa bostad 

här i Årstaskogen! Så det inte blir som Liljeholmskajen eller 

Fredriksdal där kvm priset på bostäder är helt orimligt. 
• Bygg gärna fler hyresrätter i Stockholm med omnejd, men 

inga dyra bostadsrätter. Och bygg absolut inte på de delar av 
Årstaskogen som är plana och lätta att röra sig i - vilket till 
stor del är de ni har streckat i detta förslag. Både människor 
och djur behöver skogen kvar, för att överleva och för att 
trivas i Årsta. Skogen är en stor anledning till varför vi 
valde att bosätta oss här och till varför vi bor kvar trots att 
vi egentligen har en alldeles för liten lägenhet för vår familj. 
Bland annat tack vare att skogen finns som ”vår oas” klarar vi 
av att vara trångbodda inomhus. Och vi tänker med glädje på 
hur vår dotter och hennes förskola går till Årstaskogen för lek, 
lära om Allemansrätt och för att mysa med matsäck i friska 
luften minst en gång i veckan. Försämra inte skogen för alla 
oss som älskar den!

• Ett naturreservat har en kvalité som inte alls ganas av att 
bebyggas. Det är helt emot dess mening. Staden kan förtätas 
på redan bebyggda platser. Att stympa natureservatet är inte en 
långsiktig kvalitativ lösning för en god bostadsmiljö. De gröna 
”kilarna” finns av en anledning och har en funktion för de 
boendes välmående. Varför staden ”säljer ut” dessa kvalitéer 
är 

• Hur fan resonerar ni när ni ska bygga vid vattnet, varför 
förstöra här och bygga bostäder som nya på marknaden ändå 
inte har råd med. Er så kallade rotation spelar ingen roll, i 
slutändan gynnar ni dom som sitter på en fet plånbok. Så 
fruktansvärd missnöjd med er

• Naggar man på kanterna av en skog kommer det påverka 
djurliv och naturvärden i hela området. Snälla låt oss spara det 
enda stora skogsparti vi har i området. Det finns mycket plats 
i redan bebyggda områden i liljeholmen som inte utnyttjas. 
Jag är helt för fler bostäder, det måste komma, men att ta av 
skogsområden känns som fel riktning för Stockholm stad som 
är känt för sin närliggande natur

• Förslaget om ändrad gränsdragning för naturreservatet och 
planer på omfattande byggande i skogen är allvarliga ingrepp 
som kräver ny remissrunda och ett samrådsförfarande med en 
transparent och ärlig dialog med medborgarna.

• Viktigt område för många arter. Inte bara för människor.

• ”Det som kallas Årstaskogen är idag i huvudsak en 
skogbevuxen lång brant som sträcker sig från Skanstullsbron 
i öst till Liljeholmskajen i väst. De delar av skogen som 
faktiskt nyttjas av merparten är, förutom grusvägen längs med 
Årstaviken, framför allt de planare områdena ovanför branten. 
Det är just dessa områden som nu är föremål för bebyggelse, 
vilket i praktiken gör resten av skogen oerhört svårtillgänglig.

• Varför ska den i praktiken enda plana ytan av skogen tas i 
anspråk för ny bebyggelse när man låter både koloniområden 
samt vissa s k  gröna ””fickor”” eller ””kilar”” finnas kvar 
orörda? En kil är t ex den som avgränsas av Orrfjärsgränd, 
Sköntorpsvägen och Marviksvägen, en annan går in mot 
Årstalidens dansbana. Varför skall dessa kilar sparas som ändå 
inte nyttjas p s s som de mer sammanhängande plana ytorna i 
skogen?

• Om man nu inte tycker att Årsta redan bidrar med bostäder 
i o m förtätningen och anspråkstagandet av Årstafältet och 
Årstastråket och alltså även ska bygga sönder Årstaskogen, 
anser jag att både koloniområdena och kilarna i så fall är 
bättre att bebygga än att göra bostäder av Årstaskogen enda 
plana ytor.”

• ”Den enda riktiga anledningen till att jag köpte en lägenhet 
i Årsta är just att ha skogen inpå knutarna. Det byggs 
otroligt mycket redan i Årsta - Årstafältet, Årstastråket, 
Sköntorpsvägen bland annat. Årsta har fyllt sin kvot. 
Årstaberg kommer att bebyggas av Ikano med jättehus och de 
skryter med den orörda naturen inpå knutarna. Det kommer 
inte att stämma om ni bebygger som ni planerat.

• Låt skogen vara intakt! Strandskyddet är 100 meter (otroligt 
brant och otillgängligt) och det blir inte mycket mark över 
för som ni vill kalla naturreservat. Att planera in asfalterade 
gångar, trappor, avsatser är att förstöra naturen!

• Webenkäten är otroligt dåligt uppbyggd. Alternativen ni 
erbjuder är endast för de eventuella som är positiva till 
bebyggelse.”

• Stockholms befolkning ökar samtidigt som naturområden 
och parker minskar. Utvecklingen är alltså skenande per 
capita.  Visst måste det byggas bostäder, men inte på 
bekostnad av natur som inte kan ersättas. I flesta hand 
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borde industriområden i och runt Stockholm byggas om 
till bostadsområden. Årstaskogen borde klassas som 
naturreservat. 

• Stoppa byggplanerna.
• Mycket bra om det byggs bostäder i Årstaskogen! Både 

hyresrätter och bostadsrätter.
• Den bästa utvecklingen av Årstaskogen är att bevara den till 

100%.
• Det bästa vore att låta skogen vara som den är, förutom lite 

vanlig skogsvård.
• Skogen ska vara kvar,den är underbar som den är.Varför 

förstöra något som är så underbart.Rör inte något i skogen,vi 
behöver den i denna stressiga tid.

• Är det mening att staden bygger så tät här i skogen med 
tanke på att skogen nära stan har stor betydelse för vår hälsa. 
Skogen absorbera skadliga avgaser från stadstrafik och är 
en återkopplingsplats. Mycket bättre skulle vara att byggas 
snabba tåg förbindelse till Mälarregionen och byggandet görs 
där. Med snabbt tåg  blir då Örebro eller  Eskilstuna som idag 
Upplands Väsby på en halvtimme resa till City. Då blir en 
tillväxtregion till och trycket på City  ska betydligt minska.

• Jag önskar att det inte byggs i Årstaskogen, utan att man 
ser den stora potentialen som är ”riktig” skog mitt i stan i 
stället.  Tycker det är fantastiskt! Utveckla istället skogen, 
med t.ex. fler trappor, spångar osv så man kan gå emellan 
nivåerna (gärna lite lekfullt och äventyrligt!), och annat som 
gör att fler går i själva ”skogen”, utanför grusvägen. Gör 
meditationsplatser där man kan sitta länge och bekvämt,(t.
ex. vid utsiktsplatser) med inspiration till avslappning. Det 
vore fantastiskt ur ett folkhälsoperspektiv, och alla stressade 
stockholmare. Rid på ”wellnessvågen” som är här för att 
stanna. Stress är den största anledningen till sjukskrivning 
idag och kommer bara att öka. Gå i täten för att tackla stressen 
och sjukskrivningarna och utveckla Årstaskogen till ett känt 
utflyktsmål för rekreation, bara 10 minuter från innerstaden. 
Läs på om ”forest bathing” t.ex.

• Se till att det finns tillräckligt med skog så man känner att 
man är i skogen, borta från stadens larm, och att det inte blir 
tillrättalagt överallt, allstå inga parker i skogen! Det är den 

riktiga naturen och lugnet vi behöver mer av i Stockholm.
• ”1)Inte göra någon utveckling alls! Bara underhålla och 

bevara denna fantastiska skog som finns! Bygg nya bostäder 
på andra platser i Stockholm, inte här vid Årstaskogen som är 
den enda stora, (med genuin skogsnatur), som finns i söderort , 
så här nära Stockholms innerstad!

• 2) Om bostäder måste byggas intill: Bevara den som den är 
så långt som är möjligt,dvs att skogen blir så lite som möjligt 
störd(orörd) av de ev nya bostadsområdena,( särskilt de 
som kommer väldigt nära!)eftersom det inte kommer att gå 
att undvika att  skogens natur kommer att få ett mer slitage 
pga av alla nya människor som dagligen kommer att besöka 
och ””slita”” på skogen som tex nedskräpning, åverkan på 
växtlighet mm!”

• Ta inte bort dansbanan vid Årstaliden
• Bygg inte och förstör utan låt skogen vara, snälla 
• Jag förstår att politikerna vill bygga fler bostäder. Om man 

nu måste det just i Årstaskogen, tycker jag att man ska arbeta 
för att bevara så mycket skog man kan, inte bygga om till 
parker eller försöka tillrättalägga naturen. De hus som ”måste” 
byggas bör flyta in i skogen så bra som möjligt gällande 
material o.l (Lärkhuset vid Skagersvägen) och inte vara för 
höga. Inga skyskrapor.

• Utvecklingen fram till nu har varit bra, men planerna bostäder 
i del av skogen gör ju att det inte längre skulle vara någon 
riktig skog kvar.

• Bevara den orörd.
• ”JAG TYCKER ATT ÅRSTASKOGEN BÖR BEVARAS 

I SITT NUVARANDE SKICK ! DET ÄR OERHÖRT 
VIKTIGT ATT HA ETT SÅ PASS STORT OCH VILT 
NATUROMRÅDE SÅ NÄRA STORSTADEN.”

• Trycket på skogen ökar för varje område som byggs. 
Liljeholmskajen har och kommer öka trycket på skogen. Sen 
har vi Slakthusområdet, Årstafältet, Årstastråket och andra 
byggen som tillkommer så bevara skogen för den kommer 
verkligen behövas. Kan inte bara vara bostäder man måste 
bevara detta för våra barn och barnbarn. 

• Låt den vara orörd och låt den fortsatt vara en grön oas - en  
livs lunga, rekreation för storstadens stressade befolkning!!

• Bevara årstaskogen. Jag flyttade hit pga tillgängligheten och 
närheten till skogen. Vill inte se mer skog försvinna 

• Bevara skogen som den är. En stor tillflykt för alla 
Stockholmare att hitta lugnet och få andas i naturen. 

• Hitta bättre platser att bygga på som inte begränsar 
möjligheten till motion och naturupplevelser. Årstaskogens 
värde är mycket större än det värde som lägenheter skulle ge.

• Jag förstår att det behövs bostäder men detta är ett område 
som vi söder om söder använder frekvent och det vore 
sorgligt att mista. Det finns inga andra naturområden lika 
lättillgängliga. 

• Förtäta och bygg högre på andra platser än i Årstaskogen.  
Vilket redan görs i Årsta i hög grad redan nu ( Linde, ovanpå 
ICA Nära Sköntorpsvägen, Blivande Årstafältet, m.fl. platser)

• Vill inte ha ny bebyggelse i Årstaskogen.
• Ge er för fan, skit i att planlägga årstaskogen !  Årstaborna 

och andra närförortsbor har redan fått se de fåtaliga närbelägna 
grönområden som finns stryka på foten.  Det går inte att 
drämma dit fler ”travar med broilerburar”  med kil och slägga 
utan att alla stadsnära rekreationsområden  är utraderade.

• ”Behåll den som den är!!!!!!!!I
• Vi behöver lungor i staden!”
• ”Jag tycker det är tråkigt att man måste bygga bostäder i 

staden nära fina naturområden. Alla kan ju inte bo i stan. Vi 
har ett stort land och Stockholms förorter har mycket att ge. 
Vi har förut haft problem med nya bostäder i Årstaskogen men 
det blev inte så många då. 1000 lägenheter skulle förstöra hela 
Årstaskogen.  Människor idag är inte rädda om sin miljö och 
det skulle  verkligen påverka området negativt med

• så många nya lägenheter. Årstafältet skulle passa bättre.
• Årsta är redan utbyggd tillräckligt mycket. Skogen behövs 

för naturupplevelse, rekreation och motion. Många förskolor 
och skolor i området använder skogen. Unga som gamla går i 
skogen. Det finns många djur som bor i skogen och de kan de  
få fortsätta att göra. 

• Förstår inte vitsen att man i denna enkät ska peka ut en 
favoritplats. Hela Årstaskogen är en favoritplats.  Även om 
man inte vistas i varenda kvadratcentimeter av skogen behövs 
hela skogen ändå. Låt de få grönområden som är kvar få vara 
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kvar. Ska det byggas kanske man snarare ska se över redan 
bebyggd mark såsom Årsta Partihallar.  

• I och med fler bostäder behöver ju även skolor, förskolor, 
sjukvård och annan service, inte minst kommunikationerna 
utvecklas i samma takt vilket den redan nu inte gör.  Samtliga 
kommunala färdmedel är redan nu överfulla. Förskolor och 
skolor är fulla. Ytterligare bebyggelse betyder mer trafik vilket 
inte är att eftersträva.  

• En del uppradade punkter i fråga 7 kan utvecklas i den del av 
Årsta som redan finns utan att exploatera skogen. Då tänker 
jag på butiker, service, restauranger och kafeer.  Årsta torg kan 
utvecklas. Det finns även andra utdöda torg som skulle kunna 
väckas till liv igen. Skogen är redan en rolig plats för barn 
som den är. Man behöver inte göra mer. Ska man göra platser 
för barn kan man göra det inom den bebyggelse som redan 
finns. 

• Bevara Årstaskogen som den är.  ”
• Den process som försöker drivas, där det omfattande 

samrådet/remissen från det föregående förslaget från 2014 
används som underlag för beslutsunderlag för det nuvarande 
förslaget, är förkastligt. Förslagen är inte jämförbara då syftet 
med dem är helt olika. Det är en demokratisk våldtäkt att 
försöka pressa fram ett snabbt beslut om exploatering, när alla 
tidigare förslag de senaste 25 åren har gått ut på att bevara 
hela skogen. 

• Det enda rimliga beslutet som kan tas med nuvarande underlag 
är att inrätta naturreservatet enligt förslaget från 2014. Om inte 
det görs måste samma omfattande remiss/samråd genomföras 
igen med det nya förslaget. 

• Ett förslag som reducerar den mycket stadsnära skogen 
strider mot översiktsplanens betoning av betydelsen av de 
gröna lungorna. Ju närmre Stockholm centrum de är, desto 
betydelsefullare är de.  Specifikt bör det noteras att det förslag 
som har presenterats kommer att kraftigt reducera beståndet av 
de unika lågväxande tallarna som är karakteristiska för Årsta.  
Exploaterar man nu, så är de förstörda för all framtid och det 
är inget vi får göra mot de kommande generationerna. ”

• ja, låt skogen vara som den är och bygg någon annanstans.
• Bygg inte nytt i Årstaskogen

• Staden växer på alla sätt. Förtätning, fler arbetstillfällen och 
fler affärer gör att staden blir mer och mer belamrad vilket 
blir mer och mer påfrestande för människorna som bor och 
vistas i staden. De gröna ytorna är inte tillräckliga för att 
möta människans växande behov av att finna rofyllda platser 
att vara på. Människorna som bor och arbetar i närheten av 
skogen behöver ytan för rekreation och att må bra.  Planerna 
på nybyggnation bör avbrytas omedelbart.

• ”Ur ett hållbarhetsperspektiv ska man förtäta vid 
tunnelbanestationerna.  Att förtäta med så här långa avstånd 
till t-banestationerna kräver så mycket övrig infrastruktur och 
är ur ett hållbarhetsperspektiv helt förkastligt. Staden behöver 
också sina rekreationsområden och ur ett klimatmässigt 
hållbarhetsperspektiv också sina gröna lungor i olika delar 
av staden. Ur ett hållbart klimathänseende är förslaget med 
bostadsområde i Årstaskogen helt förkastligt.

• Stockholm har ett stort bostadsbehov. För att möta det behovs 
helt nya stadsdelar och långsiktiga lösningar från Politiken. 
Förtätningar genom t ex överbryggning av vägar och spår i 
anslutning till kollektiva trafikknutpunkter är den hållbara 
förtätningen. Det som nu föreslås är ett quick-fix som inte är 
en långsiktig lösning.

• Det finns en annan aspekt också och det gäller förtroendet för 
politik och det demokratiska systemet. Att så flagrant bryta 
mot ett vallöfte som socialdemokraterna nu gör - Årstaskogen 
skulle bli ett naturreservat och vi som röstade 2014 röstade 
på Årstaskogen, inte en del av den - gör att förtroendet för 
demokratin och politikerna minskar och intresset att delta och 
rösta sjunker.  Detta gäller på samma sätt miljöpartiet , där 
förslaget med att ta värdefull natur och göra till bostäder och 
kraftigt minska möjlighet för medborgare att vistas i natur 
i sitt närområde går stick i stäv med partiets ideologi. Man 
måste som politiker ta ansvar för medborgarnas förtroende  för 
det demokratiska systemet.”

• Bevara naturen i stadsmiljön - människor behöver den för att 
må bra!

• med bra kommunala trafikförbindelser behöver inte alla bo så 
nära citykärnan. Förstör nu inte en grön lunga i staden likväl 
som det inte verkar bli stor bebyggelse på gärdet

• Årstaskogen ska inte utvecklas. Att fotbollsplanen bevaras kan 
man undra. Några få ställen kanske skulle kunna bebyggas: 
vid tågbron. Där är det redan förstört. Fotbollsplanen skulle 
kunna tas bort och där skulle man kunna tillföra annan typ av 
rekreation för alla och inte för en storklubb i fotboll.

• Bevara Årstaskogen så mycket som möjligt.
• Det behöver absolut finnas kvar natur- och skogspartier, som 

inte är anlagda, tuktade och planerade för alla människor som 
bor i Årsta och på Söder.

• Om det byggs är det viktigt att byggnaderna hålls låga
• LÅT DEN FÅ FORTSÄTTA ATT VARA EN OAS I 

STADEN!!!
• Bygg på höjden istället för på bredden!
• ”Det bästa man kan göra med Årstaskogen är att låta den vara 

kvar som den är. Lämna den i fred helt enkelt. Skogen är inte 
någon park som behöver förbättras. Skogen har redan naggats 
i kanten, områden där jag tidigare plockat både svamp och 
blåbär är numera borta. Om ni fortsätter med bebyggelse blir 
det ingenting kvar att skydda som naturreservat. 

• Jag har bott i Årsta i nästan 30 år och det har byggts en hel 
del bostäder under tiden, det byggs intensivt just nu (t.ex. 
Årstastråket) och det kommer att byggas även i fortsättningen 
(Årstafältet). Man kan säga att vi i Årsta har varit solidariska 
med de som saknar bostad men alla nya bostäder behöver inte 
nödvändigtvis byggas just i Årsta. 

• Bygg inget i Årstaskogen. Gör det hela till naturreservat 
istället. Det är jätteviktigt för alla djur, växter, och barn som 
har en chans att komma undan all betong alltså viktigt för hela 
Stockholm. Bostäder kan man bygga längre söder ut.

• Snälla, förstör inte en skog för en bebyggelse av bostäder. Det 
måste finnas andra områden där man kan bygga bostäder utan 
en stor inverkan på miljön. Varför börjar man då inte fundera 
på att bygga på Djurgården eller Hagaparken? Det finns ett 
stort mervärde för miljö och hälsa att låta Årstaskogen vara 
intakt som är en nödvändig oas för boende i Södermalm och i 
Söderort.

• Att utveckla en skog är en omöjlighet i sig! Visst, utveckling 
så som att Stockholm får fler invånare eller mer lyktljus som 
helt tar bort känslan av att det ligger en fin skog här. Men vad 
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är det för utveckling egentligen? Det är snarare avveckling av 
något som blir allt mer sällsynt i en stad som bara växer och 
växer och där människornas avskildhet  från naturen bara ökar. 
En skog är ett ekosystem, ett bräckligt system som knappast 
är byggt för att kunna ändras efter vad människan behagar. Än 
mindre när det handlar om stora byggnader som ska placeras 
mitt i skogen. Jag vill inte att det sker någon bebyggelse i 
Årstaskogen!

• ”Jag känner att det finns ett stort engagemang i den här 
frågan från hela Årsta och även om jag själv inte är med eller 
drivande, så tror jag att det är viktigt att värna om speciellt 
vissa områden i skogen. Jag tror också att det är bätte att detta 
görs tillsammans på riktigt istället för att olika förslag läggs 
fram efter att en samlat in tankar. Känns bakåtsträvande. 
Min erfarenhet från projekt är att om inte alla är med från 
början så får en alltid räkna med att motståndet kommer 
vara stort. Vilket inte är speciellt kostnadseffektivt. Det finns 
många andra sätt att göra detta på, ta chansen, här finns ju 
engagemanget! 

• Min familj från 10 år till 43 år önskar att skogen får vara kvar 
i så stor omfattning som möjligt och att människorna i Årsta 
på riktigt får en chans att delta i processen. <3”

• Bygg inte i Årstaskogen!!
• Det finns mer lämpade ställen i Stockholm att bygga på. 

Bevara hela Årstaskogen som den är idag för framtida 
generationer.”

• Bebyggelsen är planerad på de plana ytorna i skogen dvs. de 
områden som är tillgängliga och lätta att röra sig i. Kvar blir 
promenadvägar utmed vattnet, där motionärer, vandrare och 
rastande hundar ska trängas. Något helt annat än den skog 
med tillgängliga ytor som finns idag.

• Att ni  förstår värdet att skydda hela denna viktiga gröna 
lunga och rekreationsort plats så som den är nu, en  stadsnära 
naturskog, till nytta för alla stockholmare.

• ”Ja, utvidga området till att innefatta kopplingen mellan Årsta 
och Hammarby sjöstad samt koppling mot södra Skanstull. 
Både ekologiska kopplingar/den planerade ekodukten samt 
sociala trygga kopplingar som gör det tryggare att röra sig 
mellan söder och Årsta med gång och cykel. 

• Den nya bebyggelsen bör även bidra till stadslivet och det 
stadsdtråk som gullmarsplan - sköntorpsplan skulle kunna 
vara, trafikrummet bör bli mjukare. 

• Tillkommande bebyggelse bör hålla hög kvalitet och vara 
hållbar för att ändå kompensera det intrång och den påverkan 
som faktiskt ändå görs i årstadkogen. Även de utpekade 
områdena utgör höga rekreativa och pedagogiska miljöer för 
oss närboende.  Bilanvändningen bör hållas nere, inga koloss 
ugnssteks med stora ramper ned i parkeringshus vilket jag 
upplever att de nybyggda bostäderna i slutet av gullmarsvägen 
till viss del är. 

• Det är viktigt att tillkommande bebyggelse fortsatt 
ger möjlighet (gärna ännu bättre) komma ned Gent till 
årstadkogen. Så att den nya bebyggelsen ej blir en privat 
sluten barriär. ”

• ”Det är viktigt att bevara den plana, högt belägna ytan i 
Årstaskogen som naturmark. Längre ner är det antingen för 
brant och/eller skuggigt.

• Utnyttja istället redan exploaterad mark som saknar de 
naturvärden som Årstaskogen ger och som går förlorade 
om  det byggs uppe på platån ovanför Årstaviken. Det är då 
ett fåtal människor som får ensamrätt på den fina utsikten, 
de som har råd att köpa bostäderna. Detta på bekostnad av 
allmänheten som idag har stor glädje av marken. Jag anser att 
det är en demokratifråga. Exempel på annan mark som kan 
bebyggas med bostäder: Förtätning längs Sköntorpsvägen, 
båda sidor, Industriområdet mellan Bolidenvägen 
och Lindetorspsvägen, östra sidan av Bolidenvägen, 
Johanneshovsvägens hela sträckning,båda sidor.”

• Att bo och trivas i en storstad är det viktigt att det finns stora 
orörda ytor där man får koppla av. Det är många människor 
som bor runt Årstaskogen och det kommer att bli ännu fler. 
Därför är det fel att bygga bostäder i Årstaskogen och därmed 
göra de området mindre. Måste vara bättre att försöka bygga 
och förtäta istället, så vi får behålla en skog och ett naturligt 
rekreationsområde som inte är så tillrättalagt.

• Jag har tyvärr litet hopp om att vi ska kunna stoppa 
byggplanerna helt. Men jag hoppas att, om det börjar 
detaljplaneras, att ni iakttar respekt och  varsamhet  för denna 

nästan sista gröna lunga i innerstaden.- kan vi verkligen svälja 
så många bostäder här? Hur ska bostadshusen i så fall se ut? 
Släpp inte lös arkitekter som väljer blått tegel eller oranga 
balkonger (skräckexempel från Hammarby sjöstad etc). 
Harmonisera med de fina gamla idelaen och Årstas själ. De 
flesta människor gillar de äldre typerna av putsade hus och  
mänskliga ej räta vinklar överallt.  Bygg inte för 800-1000 
personer, det är orimligt mycketbostäder för en så känslig 
miljö och med den infrastruktur /vägar som finns här. Finns 
det verkligen inte alternativ?. Hoppas hoppas att ni värnar 
skogen som vi är så många som behöver och älskar.  

• Sluta med att förstöra alla våra gröna områden
• Ge fan i årstaskogen. Det är en av få grönområden kvar så 

nära innerstaden. Det finns massor av skog att bebygga längre 
från staden i Haninge, Huddinge osv. 

• Låt den vara! 
• För vem bygger ni? De som har råd att betala 100 000 per 

kvadratmeter? Var tog folkhemsbygget vägen? Årsta byggdes 
för trångbodda barnfamiljer i innerstan med dass på gården. 
De fick kök, två sovrum, badkar, tvättstuga och potatiskällare. 
Var finns den tanken idag? 

• I Årsta byggs det överallt på vändplaner, parkeringsplatser etc 
och förtätas. Hela Årstafältet bebyggs trots löften om att göra 
en ekopark, Årstaberg förtätas, Årstadal bebyggs, Valla torg 
förtätas, Slakthusområdet ska bebyggas. Nej jag tycker inte att 
man behvöer bygga i ett av de sista skogsliknande områdena 
nära city. Med tanke på löftet om Årstafältet hur ska vi kunna 
lita på att Naturreservatet inte rivs upp om några år?

• Tycker det är tråkigt om det blir så att vissa delar av skogen 
kommer försvinna p.g.a. bostäder (även om jag förstår att 
behovet av bostäder är stort i Stockholmsområdet).

• Jag gillar djur och natur, och en stor anledning att jag flyttade 
till Årsta var just tack vara att det finns så många grönområden 
och natur.”

• ”Att inte bygga utan göra hela Årstaskogen till ett 
naturreservat. 

• Politiker Jan Valeskog sa i en intervju att man behöver bygga 
i alla stadsdelar. Varför behöver man bygga i flera delar av 
Årsta då? På Årstafältet ska det byggas bostäder och då sa 
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politikerna att de skulle göra Årstaskogen till ett naturreservat. 
När det hade klubbats igenom att man skulle bygga på 
Årstafältet ger man sig på Årstaskogen. Fruktansvärt dåligt! 

• Årsta behöver behålla skogen för människors skull. Och inte 
att förglömma djurlivet. Det är fantastiskt att se rådjur med 
sina kid. Ni behöver tänka på luften! Varför ska man bygga i 
Årsta på flera ställen? Om nu alla stadsdelar måste bebyggas 
finns det många andra stadsdelar att bygga på. Kanske där Jan 
Valeskog bor? Låt Årstaskogen finnas som ett naturreservat! 
Då tänker man på miljön!

• Vill ha kvar Årstaskogen som den är utan nya hus och andra 
förändringar. Förstör för oss som bor här. Förstör för oss som 
har sina utflykter till dessa områden, för gamla som inte orkar 
gå så långt.

• Ni har byggt otroligt många nya hus i Årsta och Årstafältet 
ska också bebyggas, det får vara nog! Varför ska ni nagga på 
Årstaskogen? Varför bygger ni inte på  Gärdet /Djurgården 
exempelvis, där finns stora ytor! Är det skillnad på människor 
och vilken klass man tillhör?? Varför ska ni förstöra vår 
underbara skog dit även andra än Årstabor tar sig! Miljöskälen 
är också viktiga. Ska ännu fler människor åka buss och 
tunnelbana in till stan, det är ju fullproppat redan nu!!!

• Med tanke på att vi nu vet mer om klimathotet blir man 
förvånad över att politiker tydligen inte hänger med. Hur 
kan man ”förstöra”  en miljö som bidrar till att rena Staden.  
Dessutom är Årsta redan bland våra mest tätbebyggda  
förorterna.

• Jag tycker det är helt sjukt att man i samma stund som man 
gör Årstaskogen till naturreservat planerar för att bygga just 
där. Det är väl sådant ett reservat ska skyddas från? Jag tycker 
också att Årsta redan fått o kommer att få ny bebyggelse så 
det räcker. När vi blir fler Årstabor ÖKAR behoven av mark 
för utomhusvistelse. Att låta tusen nya invånare som också 
har behov av att vara ute ibland bo just där o samtidigt minska 
ytan är så tokigt tänkt! Vi har också aspekten bilar/parkering/
kollektivtrafik där inget egentligen fungerar bra ens nu. Det 
talas mycket om cykel o det är en god tanke, men alla har 
inte max 5 km till jobbet. Blir det längre än så o det är en kall 
vinterdag eller hällregn kommer många att låta cykeln stå trots 

goda avsikter. Det är också redan stora problem med trängsel o 
olyckor bland cykelpendlare speciellt runt Gullmarsplan o inåt 
Söder/City o det kommer inte att bli bättre med alla tusentals 
nya bostäder som byggs i söderort. De som har pengar nog 
att hyra eller köpa ny lägenhet i Årsta har troligen råd att 
äga en bil också o den ska både parkeras o köras runt med. 
Vad jag vet finns inga planer på utbyggd kollektivtrafik inom 
tillräcklig snar framtid. Gullmarsplans perronger är ibland så 
fulla på morgnarna att man inte ens kommer ner dit. Jag tycker 
det är oerhört oansvarigt o dumdristigt att bygga mer i Årsta o 
resten av söderort med vissa undantag. Var finns en överblick 
över HELA ”tillvaron” i söderort? Meningen är väl att det 
ska vara bra o lätt att leva här, men jag är rädd att det istället 
kommer att bli väldigt jobbigt, frustrerande, energikrävande, 
irriterande etc att förflytta sej oavsett vilket färdsätt man 
väljer. Jag har själv varit hemlös per definition, men hade 
turen att med någon veckas varsel hitta ett andrahandsboende 
utan ockerhyra i ett halvår. Sen fick jag flytta hem till mamma 
vid 43 års ålder vilket inte kändes speciellt kul. Bodde med 
henne i en tvåa i ett halvår. Till sist köpte jag en lägenhet på 
27 m2, den minsta lägenheten jag nånsin bott i, vilket var 
vad jag hade råd med o där bor jag än o trivs bra. Jag vet 
alltså mycket väl att det behövs fler bostäder i Stockholm, 
men precis som att jag tycker att Sverige borde sprida ut 
alla människor bättre över landet istället för att lägga ner 
service/infrastruktur/arbetsplatser så människor tvingas flytta 
till storstäderna, tycker jag att Stockholm borde sprida ut 
människorna bättre över hela länet. Alla måste inte bo 3 km 
från tullarna. Det blir inte bra för någon. Jag vill dock säga att 
jag tycker att de nybyggnationer som redan är igång i Årsta 
blir väldigt bra. De smälter bra in i redan befintlig bebyggelse 
o jag hoppas alla nya årstabor kommer att lyckas ta sig till sina 
arbetsplatser, skolor etc. Tack!

• Bygg inte ännu mer det räcker med Årsta fältet!!!
• Man har pratat om detta naturreservat så länge och för varje 

gång man tar upp det så knaprar man mer och mer i kanterna 
på det. Detta måste få ett slut. Man har byggt tillräckligt av 
det som var årstaskogen, det räcker nu. Låt denna mark vara i 
fred. Man bygger redan årstafältet, det kommer vara så många 

fler människor som ska få plats i den lilla natur som finns kvar. 
• ”Jag är enormt besviken på att ni planerar att nagga i 

reservatet på det här sättet. Är det någon grönyta i Söderort 
som ska lämnas ifred så är det väl den här! Jag bor själv 
invid Årstafältet och har på det stora hela inget emot att det 
byggs där, även om jag tycker att det är synd att det är den 
finaste delen som bebyggs. Men Årstaskogen är ju unik! Det 
byggs redan massor i närheten - Slakthusmrådet, Årstaäfältet, 
allmän förtätning - och då vill ni minska vår grönyta, vårt 
vattenhål! Och tror att ni kan kompensera det med ””fina 
parker”” och ””spännande arkitektur”” och vad mer det var 
för fåniga förslag här ovan. Vart ska alla människor gå? Varför 
byggs det aldrig där makthavare bor - Djurgården, Gärdet? 
Va? Jag vet mycket väl att man inte får bygga där, men det 
spelar ingen roll, fattar ni inte att det sticker i ögonen på folk 
i söderort? Varför kan vi inte få ha ett enda ställe av samma 
kaliber som Gärdet, utan att det ska tullas på? Särskilt arg är 
jag på att området närmast Gullmarsplan har tagits bort från 
reservatet. Ska ni dra gränsen rätt genom koloniområdet? Och 
kilen mellan Årstaliden och Årstaskolan, och områdena runt 
idrottsplatsen. Jag håller med om kritiken om tillgänglighet - 
ni naggar på många av de flackare ytorna. Det är kul om det 
finns nånstans att ta sig fram med barnvagn förutom längs 
strandpromenaden.

• Och argumentet att ””nu måste vi klubba igenom det här, för 
sen kanske oppositionen vinner valet och då blir det minsann 
ännu värre”” - blä! Det blir det säkert, men lite högre nivå än 
så kan man väl hålla?

• Jag tycker att det här är ett stort svek mot boende i Årsta och 
intilliggande närförorter. Vi vill inte ha nån j-a stadspark längs 
vattnet! Vi vill ha skogen som den är! Det är unikt att ha en 
skog mitt i en huvudstad på det här sättet, sabba inte det! Gör 
om, gör rätt.”

• Jag vill inte se några nya byggnader, parker eller vägar i 
Årstaskogen. Skogen ärperfekt som den är. De vägar som 
finns räcker. Det är viktigt med naturliga stigar. De kan gå lite 
hur som helst och är viktiga för att träna balans. Skövlar man 
skogen är det oåterkalleligt. Det tar hundra år för en ny att 
växa upp. Parker går snabbt att anlägga men kan inte jämföras 
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med en skog. 
• Önskar ingen bebyggelse i Årtaskogen , vi behöver skogen. 
• Bygg i stället på Årstafältet där det finns idéer att ha kvar ett 

golfområde.
• Årstaskogen bör lämnas orörd, inga byggprojekt. Dessa 

grönytor är ovärderliga och behövs. Det behövs snarare 
fler ytor av den här typen för alla människor som bor här. 
Syre, natur och naturliga miljöer är avgörande för hälsa och 
välmående, för barn och vuxna!

• Jag arbetar med stressrelaterade ohälsa och långvarig smärta, 
något som vi alla kan drabbas av. Jag vet att naturen och 
skogen balansera vårt nervsystem och förbereder oss för vårt 
prestationsinriktade samhälle.

• Rör inte koloniområdet, låt allt vara som det är, så otroligt fint 
att få vandra där mellan staket, hus och grindar. En unik miljö 
som tillför trivsel och skönhet för alla oss som varken har 
kolonilott eller känner någon i området. Det är bara så otroligt 
fint!

• Det är redan så tättbebyggt. Låt skogen vara kvar
• Den är utvecklad under hundratals år och ingen ska/har rätt att 

förstöra.
• Gör promenadvägarna vid årstaskogen mer attraktiva-bygg 

inte! Låt Årstaskogen vara kvar som den är! Förstör inte! 
Måste finnas andra platser att bygga på. På parkeringar tex, 
måste minska bilismen! Fler bilpooler, lekparker o oaser till 
folket!!!

• Jag vill påpeka en extra gång att vi har få orörda skogsmiljöer 
i Stockholm. Det vore väldigt synd att göra åverkan på denna 
och det är svårt att gå tillbaka om man väl har gjort det. Det 
finns redan gott om hippa områden, välskötta parker, lyxiga 
restauranger o s v, men Årstaskogen känns unik i sin enkelhet 
och uppskattas mycket av oss som bor i området! 

• Årsta  och närområden har redan bebyggts kraftigt. Det blir 
för mycket bilar och parkeringar räcker inte till. Naturvärdena 
i Årstaskogen behöver bevaras för framtiden.  Gröna kilar 
behövs i en storstad . I ett varmare klimat så kommer vi att 
behöva skuggan och syret som träden ger. Bostäder behövs 
men det byggs för dyrt och för få hyresrätter. Det går att 
bygga längre ut från stan. Låt Årstaskogen leva! Skogen 

utnyttjas mycket av dagisgrupper, människor med hund, 
pensionärer, joggare , folk som promenerar och då inte bara 
av Årstabor utan även av människor från andra delar av 
Stockholm. Bebyggelsen nära skogen kommer att förstöra 
naturupplevelsen. Det är också en fråga om att ha närhet till 
natur och slippa åka iväg.  Det är en social rättvisefråga ha 
närhet till natur. Vi  är nog ganska många som vill bevara 
skogen som den är.  

• ”Just på dessa platser behöver det inte byggas. I söderort är 
vi inte bortskämda med grönområden. Eftersom man även 
naggar i grönområden på Söder så är det extra viktigt att 
Årstaskogen får vara kvar orörd. 

• Reservatet Östermalm har hela Djurgården o Gärdet , någon 
rättvisa behöver det vara även i Stockholm.

• Bygg inte i Årstaskogen!!!”
• ”Jag skrev ovan att skogen redan är för liten för rekreation för 

sönderborna. Det finns så många ytor som är industriområden 
och otrygga på kvällen som t ex Västberga. Söderort skulle 
blomma om det byggdes iVästbega och Årsta industriområde. 
Det som byggs i skogen gynnar endast de som redan gjort 
bostadskarriärer, de kommer aldrig att bli möjligt för de 
som verkligen behöver en bostad att köpa en 5-10 miljoner-
kroners-bostad i Årstaskogen!

• De är inte de som verkligen behöver en bostad som kommer 
få den möjligheten att förvärva en bostad i Årsta, utan de blir 
de som redan gjort bostadskarriärer som får möjlighet att göra 
ytterligare en vinst!”

• Det behövs oexploaterad  mark här - det är ett enormt tryck 
här i innerstan med människor som inre bor här men som 
dras till park-, båt- och pub-liv. Det finns ingen poäng med att 
lägga pengar på att skapa något nytt för att Ärstaskogen ska 
bli bättre. Jag uppskattar den  mycket som den är. 

• Årstaskogen är en av få lungor i Stockholm där folk är fria att 
bara vara ute i naturen att minska ner de ytorna skulle få ett 
stort flertal att undvika att använda vår gemensamma resur

• Har man väl byggt bostäder i en park eller skog så kommer 
marken aldrig åter till allmänheten.  

• Om man ska bygga så bör man sträva efter att bygga så att 
den nya bebyggelsen känns som en del av parken. Te.x genom 

att ha mycket passager från/till parken. Eller att utsiktplatser 
inte byggs så att det tillhör en brf.. Man vill inte ha känslan av 
ett ””gated community”” som tex Marsviksvägen är där man 
känner sig som att man inte ska vara om man inte bor där.  

• Måste säga att det känns oroande att börja bygga i skogen. 
Känns som att det borde finnas andra platser typ Slakthuset 
att bygga mer och högre på innan man börjar bygga bort 
Årstaskogen. 

• Jag flyttade med mina barn och hundar till Liljeholmskajen 
och Sjöviksvägen 124 för närheten till Årstaskogen där vi 
kan promenera, motionera och koppla bort storstadsljuden. Så 
det är jätteviktigt att det blir kvar ch får ha lugn o ro. Annars 
försvinner livskvaliten!

• Det finns inget annat sammanhängade skogsområde av det 
här slaget så här pass centralt. Att ta bort det sista som finns 
är att skövla. Det är lätt att se att det vimlar av tomter där 
det går att bygga hus. Det är många människor som har 
och kan ha vederkvickelse av Årstaskogen. Det är dags att 
tänka på stadens invånare, och inte bara på byggbolagens 
affärsintressen. 

• Platsen jag specificerade är den enda platsen som är bra att 
bygga på. Platsen är idag otillgänglig, används inte så mycket 
och det finns gamla farliga militärbunkrar där. Utsikten från 
bostäderna skulle dessutom vara hänförande även från låga 
våningsplan och se spektakulärt ut från söder. 

• Om möjligt undvik att bygga bostäder i området. Vettigare att 
bygga mer bostäder samt högre på Årstafältet. Om det ändå 
byggs i Årstaskogen, fokusera på färre platser. 

• Låt bli att bebygga. Våga bevara skogen och de tillgängliga 
platser med dess rika växt och djurliv som finns.  Ett gammal 
sammanhängande skog i större stad är unikt och kommer vara 
otroligt värdefullt både nu och i framtiden. Det finns andra 
ställen att bebygga än Årstaskogen! att göra hela Årstaskogen 
till naturreservat och låta bli att bebygga de tillgängliga platser 
som finns är bästa lösningen!

• Jag tycker att ni ska bevara en av Stockholm gröna lungor. 
Stockholm är en attraktiv och vacker stad tack vare att det 
finns platser som Årsta skog. Många av dessa oaser håller på 
att byggas bort vilket innebär att Stockholms själ byggs bort. 
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Jag tycker också att det är dags att ta lärdom av andra länder 
där asfaltering och husbyggande innebär att det nu i och med 
den klimatförändring vi har inte finns naturlig mark som kan 
suga upp stora vattenmassor eller det finns inga träd som kan 
lindra starka vindar. Bygg gärna på tråkiga industritomter men 
lämna de gröna oaserna i fred.

• ”Ingen ny bebyggelse alls. Charmen med Årstaskogen är så 
som den är nu, en lunga i staden. Behöver inte styras upp med 
fik, butiker eller gator.

• Absolut inga bostäder!”
• Ompröva era planer på bostäder i Årstaskogen.
• Området bör inte bebyggas med hus utan vara park eller 

naturområde.
• Jättebra med naturreservat men minska de områden som kan 

bebyggas så mycket som möjligt och bevara även de delar av 
skogen som används mest av förskola och skola!

• Jag önskar att även fortsättningsvis kunna använda 
Årstaskolan för joggingturer och rofyllda promenader i något 
som kan upplevas som skog. I och med att fler kommer att 
bo i närområdet tror jag att fler kommer att uppleva behov av 
naturupplevelser. Den ökande andelen äldre i befolkningen 
gör bland annat att fler åldras med funktionsnedsättning, de 
bör ges möjlighet till naturupplevelser utan stora avstånd eller 
nivåskillnader.

• Jag önskar ingen utveckling av Årstaskogen  genom mer 
bebyggelse. Skogen är perfekt som den är. Jag tror att den 
unika miljön kommer att successivt försvinna om det blir mer 
bebyggelse. 

• Vad är det ni inte förstår ! Du som tar ett beslut att ha sönder 
Årsta Skogen vad är det du inte förstår ! Bygg på platser som 
redan är tråkiga och inte platser som är fina för det kan ni 
aldrig ta tillbaka sen . 

• Årstaskogen behöver inte utvecklas. Jag förstår att det kliar i 
fingrarna när man ser en grön obebyggt plätt. Vi har tidigare 
blivit av med delar av skogen och då utlovades det att nu blir 
det inget mer. Bygg istället på områden som behöver utvecklas 
som är en skam för för Årsta exempelvis Slakthusområdet 
och Partihallarna. Det mervärde som Årstaskogen ger kan 
du aldrig få tillbaka om du börjar att bebygga den.  Naturen 

är komplett eftersom den har allt man behöver, inget saknas 
aldrig. Argumentet att man vill ha och se en Skyline när man 
står på söder och tittar över vattnet är ett klent argument. 
Varför då? Är det inte mycket coolare att som storstad ha 
orörd natur mitt i stan? Det skulle alla andra städer i världen 
avundas.

• Tycker inte ni ska ta bort årstaskogen, många går dit för att 
motionera eller varva ner. Skogen betyder mycket för oss som 
bor i Årsta.

• ”Se ovan. Årstaskogen är unik och bör bevaras som den är.
• För övrigt anser jag att den här enkäten verkar utformad på 

ett sätt som ska ge kommunen någon sorts ””alibi”” eller 
””legitimitet”” för att förstöra delar av Årstaskogen, det vill 
säga omistliga naturvärden. Beakta istället de fakta som 
Naturskyddsföreningen med flera påpekar, till exempel hur 
viktig skogen är för vissa fåglar och andra djurarter och hur 
viktigt det är att djuren utan hinder av bostadsområden kan 
röra sig mellan olika naturområden i storstadsmiljön.”

• För mig är det okej att det byggs i skogen, men det måste vara 
fint. Såna här fyrkantiga tråkiga hus är inte roliga. Det behöver 
inte vara världens coolaste hus men om de är i någon fin färg 
eller cool form skulle vara bra. Sen skulle det vara bra med 
fler återvinningsstationer och platser där man kan ha picknick.

• There are already too little natural areas in cities, Stockholm 
should preserve its natural reserve, whithout it it loses a lot 
of its attractivity. Forests and their wildlife should remain 
untouched, if anything must be changed in Årstaskogens , it 
could be improved transportation to and from the forest to 
make it accessible to everyone.

• ”För mej är vitsen med ett naturreservat att bevara naturen, 
inte att bebygga eller fylla den med arrangerade parker. Där 
finns redan vilda växter och djur, anlagda vägar och stigar, 
koloniträdgårdar, solbryggor, ett utegym och några lekplatser. 
För att vi ska få kvar vilda djur och växter behövs så pass stor 
yta att de får vara i fred. Blåsippsbackar och kantarellställen 
uppstår inte i en stadspark! Att bygga höga hus på flacka 
ytor söder om skogen kommer att för överskådlig tid kasta 
en kompakt skugga över skogen, promenadvägarna och 
kolonierna, särskilt under vinterhalvåret då solen står lågt. 

Nej, lämna skogen i fred, den är bra som den är!
•  Det som ev saknas är papperskorgar och renhållning längs 

vägar och stigar. Med fler besökare blir det tyvärr mer 
nedskräpat! ”

• Att överhuvudtaget ta Årstaskogen i anspråk för att bygga 
är befängt. Fler bostäder behövs, ingen säger nog emot, och 
platser för nybyggnation måste beredas. Men att offra det 
mest värdefulla som Årsta har, strider mot all vett och sans. 
Det finns industritomter runt Bolidenplan, vid Årstaberg och 
partihallarna att ta till. Däcka över Johanneshovsvägen, gräv 
ner parkeringsplatser. Men låt skogen vara, om den tas bort så 
är den borta för alltid...!

• ”Årstaskogen är mer skyddad idag utan förslaget att skövla 
skogen och bygga bostadshus på 4-8 våningar.  Årstaskogen är 
unik just för att den är en 150 år gammal skog i en huvudstad 
och det finns ingen som helst anledning att skogen ska 
”utvecklas””. 

• Enligt ert förslag kommer den biologiska mångfalden som 
finns idag att förstöras. Ytorna som kommer att bli kvar är 
för små för att tex rådjuren eller räven ska kunna vara kvar, 
särskilt med tanke på att den utökade mängden människor 
som kommer att vistas i skogen pga. den nyinflyttning som är 
planerad. Det är också högst troligt att djur som hackspetten 
försvinner. 

• Det ligger i sakens natur att detta inte handlar om att vårda 
skogen utan om att bygga bostäder och anpassa skogen till ett 
parkliknande område. Dvs det kommer inte att finnas skog 
kvar i den bemärkelse som ordet ””skog”” innebär. 

• Dessutom är det mycket svårt att förstå hur förslaget om 
att Årstaskogen skulle kunna bli mer tillgänglig genom att 
bebygga de flacka och naturligt tillgängliga delarna för att 
lämna en redan strandskyddad rasbrant. 

• Årstaskogen utgör idag enbart 1/5 av Central Parks yta och 
det är tack vare tallskogen som Årsta, Hammarby sjöstad, 
Södermalm mm har så bra luftkvalitet då tallarna tar hand 
om icke önskvärda partiklar i luften. Dessutom behövs 
grönområden i centrala lägen för att öka livskvalitén. 
Årstaskogen används idag i stor utsträckning för friluftsliv 
och andra aktiviteter av barn, förskolor, skolor, fritids, scouter, 
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orientering, jogging, träning, mulleverksamhet, promenader, 
rekreation mm. 

• Dianelunds kolonistugeområde fyller i år 100 år. Detta är inte 
enbart ett uppskattat område för de som hyr kolonistugorna 
och de som njuter av den fina miljön vid promenader – 
kolonistugeområdet är även ett  kulturhistoriskt värdefullt 
område – förstör inte detta fina område med bostadshus på 4-8 
våningar precis vid stugorna!

• Jag har förståelse för att det finns ett behov av att bygga fler 
bostäder men jag anser att Årsta med omnejd redan har ”tagit 
sin del” då det nu ska byggas bostäder på bl.a. Årstafältet, 
Årstastråket och på Slakthusområdet. Varför inte bygga 
bostäder på området för nuvarande Årsta partihallar och 
Västberga industriområde istället för att på så sätt kunna 
bevara Årstaskogen som den är idag? Dessutom anser jag 
att Stockholms innerstad med närförorter (som exempelvis 
Årsta och Gullmarsplan) redan är så belastade vad gäller 
kommunikationsmöjligheter, det är som exempel svårt att 
få plats på tunnelbanan vid rusningstid och det är ont om 
parkeringsplatser. Andra alternativ är att bygga högre och 
tätare på de platser som redan är beslutade att bebyggas, 
t.ex. på Årstafältet samt att bygga ut Stockholm ytterligare i 
utkanterna. 

• Det går inte att tillföra något genom att ta bort dom delar av 
skogen som lättillgängliga och ersätta med gator och hus. 
Kvar blir den delen som är svårt att utnyttja dvs branten 
ner mot vattnet. Inget vidare att promenera och leka och ha 
picknick med barnbarnen där.

• ”STOPPA DESSA OANSVARIGA PLANER OMGÅENDE 
OCH BEVARA VÅR VACKRA SKOG ! 

• Don’t it always seem to go That you don’t know what you’ve 
got til its gone They paved paradise And put up a parking lot– 
Joni Mitchell”

• Ju mindre skogen blir, desto stressigare närmiljö. Oasen 
försvinner

• ”Rör inte skogen.
• Det blir en början på helexploatering.
• Möjligen kan ””Årstaberget”” mellan  skolorna o. längs 

Simlångsvägen offras,

• men med orörd zon till kolonierna.”
• Exploatera inte Årstaskogen med förevändningen att ni måste 

bygga bort bostadsbristen, jag antar att det inte är billiga 
hyresrätter för vanliga människor ni ska bygga här. Stora 
ekonomiska intressen bland byggbolagen är involverade 
i exploateringen av Årstaskogen. Det är tråkigt att se hur 
politikerna agerar i byggbolagens vinstintresse istället för 
att försöka skapa hyresrätter för att minska den sociala 
segregeringen. Bygg bostäder i tex Danderyd istället...

• Jag tycker inte att  ni ska förminska Årstaskogen. Behåll den 
som den är. Den nuvarande skogen behövs med tanke på den 
förtätning som sker på övriga platser i Årsta och Årstadal. 

• Avstå från ny bebyggelse i grönområdena. 
• Jag anser att man inte kan och får ändra vad som i dag 

är en nationalpark! Vad är i så fall nästa steg? Tumma på 
Nackareservatet? Jag önskar absolut inga bostäder i vår vackra 
Årstaskog!!

• Att hela Årstaskogen används väldigt väl av både förskole- 
och skolklasser samt av alla oss som bor i Årsta. Jag hoppas 
att skogen kan bevaras i så stor utsträckning som möjligt så att 
den fortfarande upplevs som en skog och inte en park.

• Mer bebyggelse står i direkt motsats till vad jag önskar  och 
tycker om med Årstaskogen, nämligen vacker, orörd natur, 
lugn och ro, mysiga små stigar. Jag önskar att Årstaskogen får 
vara kvar som den är, men med bättre belysning så att man 
kan njuta av skogen även när det är mörkt. Jag vill verkligen 
inte att några områden eller träd skall påverkas från hur det ser 
ut idag.

• Viktigt bevara skogen för kommande generationer! Kan 
satsa mer på ev trädgårdscafe , ett grönt rehab kopplat till 
sjukvården stressrelaterade sjukdomar ökar , perfekt område 
för grön rehab m odling o avkoppling! Detta kan göras i 
samarbete m landstinget/primärvården i Stockholms regionen!

• En förtätning av staden skulle inte vara önskvärt här. 
Kommunikationerna är bristfälliga i detta hänseende till att 
börja med.  Man har redan byggt mycket kring Årstafältet med 
omnejd. Buss- och biltrafiken är bristfällig som den är idag, 
särskilt vad gäller rusningstrafiken och den glesa trafiken på 
nätter och helger vilket redan gör det alltmer obekvämt och 

oattraktivt att bo i Årsta.  Skogen är en väldigt viktig lunga för 
många som bor på Södermalm och i södra och västra delarna 
av Södermalm. Ett sådant området, med den direkta närheten 
till innerstaden finns inte i närheten, med tillgång till skog, 
vatten och utsikter i ett. Jag tror att man i framtiden kommer 
att ångra sig om man bygger igen det som är Stockholms 
signum, nämligen grönskan och bekvämligheten av att bo i 
staden.

• ”Det vore en fullständig katastrof om Stockholm som kanske 
enda storstad i världen fortsätter att bygga bort natur- och 
grönområden. Årstaskogen är den enda gröna lungan för 
människor i Liljeholmen, Södermalm, Gullmarsplan och Årsta 
att vistas i. 

• Vill man bygga bostäder (för jag antar att det är BILLIGA 
hyresrätter ni tänker bygga?) så kan man göra det där Årsta 
partihallar ligger. Alternativt bygga över den södra länken. 

• Hälsoaspekterna med att bygga bort skogen  är katastrofala. 
Därför hoppas jag att ni inte väljer att göra detta katastrofala 
misstag.”

• Vill bevara skogen
• De områden ni planerar för bebyggelse är grönområden 

med plan mark som gränsar till nuvarande Årsta och lätta 
att promenera till samt med solljus. Den del av skogen 
som blir kvar , förutom gångvägen vid vattnet, är en brant 
svårtillgänglig norrsluttning. Jag menar att den planerade 
bebyggelsen förstör den känsliga övergången mellan 
bostadsområden och naturreservatet, en typ av viktig 
naturmark som brukar kallas ”bryn” och som behövs för att 
främja både tillgänglighet, naturupplevelse och biologisk 
mångfald.

• Önskar som jag tidigare nämnt ingen exploatering av 
Årstaskogen. Anser det vara galenskap att bebygga den lilla 
stadsnära skog som finns i Stockholm. Dessa planer gör att jag 
överväger att flytta.

• Vill helst inte uteckla utan snarare bevara skogen i sin helhet. 
• Ändra inte på något. Låt naturen vara som den är......
• Bygg inget i Årstaskogen. D
• Bevara årstaskogen precis som den 
• ”Ha i åtanke att om det byggs i kanter på skogen, så kommer 
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brynzonen skjutas inåt och det kommer bli mindre skogslugn. 
En stor kvalitet är just storleken för att kunna skapa 
naturkänslan, avskildhet, lugn. Sen är förslaget att bebygga i 
kanterna, där skogen är som mest tillgänglig och bostadsnära, 
vilket känns oroväckande...

• Det stora förtätningen av Årsta, i naturområden så som 
mellan befintlig bebyggelse, i kanter till skogen, och på fältet, 
påverkar ju Årstas karaktär och kulturhistoriska värden. 
Särskilt nu när sthlm stad ska bygga så tätt i alla nya planerade 
områden. 

• Om det ska byggas så hoppas jag Årstas byggnadsätt, höjd, 
hus i natur, med viss avstånd till grannar kommer vara 
styrande.

• Gröna områden behövs i en storstad det är naturligt för oss 
människor och Årstaskogen ligger så bra till för många att 
kunna få den upplevelsen. Så låt Årstaskogen fortsätta vara 
skog och bygg bostäder någon annanstans.

• Bevara Årstaskogen! Bygg på andra platser!!
• Varför måste det byggas bostäder här i Årsta vid vattnet, vem 

kommer att ha råd att köpa dessa lägenheter, jag antar att 
priserna kommer att ligga högt med sådan närhet till vatten 
så inte kommer låg och medelinkomsttagare och eller deras 
barn att ha råd att bo där. Varför inte utveckla bostäder i gamla 
industriområden eller fält och sedan plantera träd och parker. 
Ge alla människor en chans att skaffa bostad inte bara en 
höginkomst tjänande elit. Varför förstöra skog och naturlig 
skönhet. Det kommer att bli stökigt och bullrigt med byggande 
i Årsta skogen. Hur ska ni lösa det problemet. Hur långt tid 
kommer det att ta tills det är färdigt. 

• Inga byggen i Årstaskogen! Även ett litet antal bostäder skulle 
förstöra stora värden som inte går att återskapa

• Årstaskogen bör lämnas ifred.  Skogen i dess nuvarande 
utbredning är redan ”naggad i kanten” tillräckligt.  Skogen är 
en helt nödvändig ”lunga” för alla som bor i Stockholm. Det 
gäller alltså inte bara de som bor i Årsta, utan befolkningen 
i hela huvudstaden. Stockholm är berömt för sitt rena vatten 
och sin relativt rena luft. Människor från hela världen, som 
kommer hit är imponerade. I varje fall har de tidigare varit 
det. Nu börjar de tvivla på att Sverige är så fantastiskt längre. 

”Förstår ni inte hur i framkant ni är?” ..eller har varit...”Förstår 
ni inte hur beundrad denna unika huvudstad i världen är?”

• Jag är emot bebyggelse av Årstaskogen.  Det är fin park som 
den är, det finn stort behov av gröna områden i Årsta. Det är 
redan flera byggplatser runt om i Årsta där gröna oaser ersätts 
med sten och betong. 1000 nya bostäder i Årstaskogen löser 
inte bostadskris. Rör inte Årstaskogen!

• Det byggs överallt runt om i Stockholm och massor i Årsta. 
Årsta skogen bör bevaras i nuvarande form i sin helhet. På 
så sätt kan alla nya som flyttar in fortsätta ha tillgång till 
Årstaskogen. Hotet om 5000 lägenheter från Ms förslag som 
utnytjas i styrande politikers propaganda är ju inte möjligt 
att genomföra bygg tekniskt till rimlig kostnad. Nuvarande 
områden som utreds av S, L och MP föreslår att alla tillgänliga 
ytor tas bort och maximal byggnation på icke strandskyddad 
mark bebyggs. Årstaskogen bör bevaras i sin helhet i 
nuvarande form. 

• Är i nuvarande skick alldeles utmärkt.
• Låt Årstaskogen förbli som den är! 
• Att det inte ska bygga där
• I min mening finns det oerhört många andra platser man 

kan börja med att bebygga, runt hela Bolidenplan är det 
fortfarande obebyggt, exempelvis. Årstaviken är så speciell 
och det är ett rikt djurliv som fortfarande kan leva relativt 
ostört tack vare att det är ett så stort område. Visst det blir 
mycket kvar men hur kan vi veta var gränsen går. Vi som 
redan nyttjar dessa områden får försämrade möjligheter till 
att vistas på vissa platser pga att de som flyttar in tar områden 
i besittning. Man går inte gärna in på någon annans område 
och exempelvis leker med barnen. Skogen är allas och envars 
så där har ingen tagit något i besittning. Som boende sen 12 
år har vi njutit av skogarna mycket och det har också varit en 
stor anledning till att vi valt Årsta. Väldigt synd om dess USP 
försvinner.

• Min önskan är att Årstaskogen inte bebyggs ytterligare eller 
naggas i kanterna på annat sätt.

• Spara skogen!
• Årstaskogen behöver inte utvecklas! Den är bra som den är 

och den behövs för djurliv och ekologisk mångfald. Årsta 

har redan förtätats till vansinne. Varenda grön plätt mellan  
husen bebyggs- Detta hade varit OK om  Årstafältet och 
Årstaskogen, som båda har högt naturvärde, skulle få stå 
orörda. Men icke. Människor är inte ensamma på jorden, 
men eftersom ni så uppenbarligen struntar i dem undrar jag 
följande: Ju fler människor som flyttar hit -ju fler människor 
har behov av rekreation i grönområden och dessa bygger ni 
bort. Hur tänker ni kring det? Om det åtminstone gynnade 
ungdomar hade jag förstått bygghysterin bättre, men de 
bostäder som byggs är dyra. Detta är enbart en ekonomisk 
fråga. Marken i Stockholms stad är lukrativ och det finns 
pengar för många aktörer att tjäna.

• Rådande grönområden bör inte bli mindre!
• Bygg inga bostäder i detta område. Finns snart inga grön 

områden kvar
• Jag tycker inte att ny bebyggd miljö kommer att tillföra 

någonting positivt. Det är viktigt att bevara våra grön och 
skogområden som finns i Stockholm då det dels är charmen 
med vår stad men även ur miljösynpunkt. Till skogen tar sig 
inte bara människor, där bor även djur, växter och insekter 
som inte har någonting att säga till om. Det är viktigt att även 
tänka på vår miljö och de som inte har någon talan. Jag tycker 
att politikern borde tänka mer på hur vi kan få människor 
att vilja bo där det redan finns bostäder eller där befolkning 
behövs istället för att trycka in oss, och lägga allt fokus på 
storstäderna. 

• Årstaskogen behöver inte utvecklas utan fredas, det är därför 
den är så attraktiv och högt aktad av alla människor med natur, 
hälsa, träning, friluftsliv och stressfri kontemplation.

• Behöll delar av skogen, tack! Finns säkert möjlighet att bygga 
på vissa områden, men behåll andra. Möjligheter för sol och 
bad, motion och träning, natur och lek för barn bör bevaras. 
Årstaskogen är en stor anledning till att årstabor bor här! 

• Bygg ingenting. Vi vill ha det som det är!! Bygg i Rosersberg 
istället. 

• BYGG INTE! ALL NATUR MARK NÄRA INNERSTADEN 
ÄR VIKTIG.

• Gör Årstaskogen till naturreservat. Det är unikt med ett 
område med fri skog i Stockholm. Parker finns i Stockholm, 
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men Årstaskogen är unik. Väldigt många personer flyttar nu 
in vid Liljeholmskajen, längs Årstastråket, till förtätningar i 
Årsta, och till nybyggen på Årstafältet och till skyskrapor vid 
Årstaberg. Var ska alla vistas? Alla kan inte sitta inne i sina 
nya lägenheter. 

• Inga fler hus eller lägenhetsbyggen! Bevara Årstaskogen!
• Jag vill inte att ni bygger i årstaskogen 
• Jag vill inte att ni bygger bostäder i årstaskogen
• Årstaskogen bör bli reservat i sin helhet, som det var tänkt i 

det första förslaget som tyvärr aldrig klubbades på grund av 
majoritetsbyte 2006. Även marken under broarna bör ingå.

• ”Alla ytor i årstaskogen behövs och utnyttjas idag. Bygg inte 
i årstaskogen. Det är en unik plats i stockholm och något vi 
aldrig kommer kunna få tillbaka. 

• Om man går där, vilken dag som helst, vilken tid som helst, så 
träffar man andra människor. Den används och behövs. 

• Bygg varsomhels annars i och runt årsta, men ta inte av 
skogen.”

• ”De platser som föreslås utgör platser för att finna lugn och ro. 
Platser för eftertanke i samklang med naturen.  Detta kommer 
bi förödande. Kvar blir strandpromenaden med alla jagade 
människor och en slänt där ingen kan vara. 

• Jag kan inte se  någon nytta med att exploatera, (synonym 
= ”profitera”, ”utnyttja”)  dessa platser, och är bestämt emot 
detta förslag. Låte hela Årstaskogen bli ett naturvårdsområde 
så det bevara för barns bästa. ”

• En sak som är ganska irriterande i retoriken är att en 
utbyggnad av Årstaskogen ska se bra ut från Södermalm 
(minns inte hur det brukar stå, men ungefär att det ska bli en 
harmonisk silhuett från Söder). Södermalmbornas behov av 
silhuett i all ära, lägg mer krut på hur det kommer att se ut 
för oss som bor i Årsta. Likaså talar om ofta om att man ska 
”tydliggöra entréerna” till skogen samt göra skogen tillgänglig 
”för alla stockholmare”. Det där med entréer känns bara 
krystat. Man behöver inte bygga hus för att skapa entréer, 
entréerna är tillräckliga som de är. Och jag tror inte folk 
kommer att åka från när och fjärran för att börja ”använda” 
Årstaskogen bara för att bygger sönder den. 

• ”Det blir en smula nyspråk att kalla att bebygga Årstaskogen 

för ””Årstaskogens utveckling””. Det är ju snarare en 
avyttring, en minskning, av skogen. 

•  Med tanke på att Årstafältet ska bebyggas (vilket jag stödjer 
helt till skillnad från många som bor i Årsta och redan 
är besvikna över det, eftersom det en gång utlovades att 
Årstafältet skulle bli ett parkområde) behövs ju Årstaskogen i 
befintligt skick i än större grad med tanke på att befolkningen 
kommer att öka kraftigt, människor som behöver tillgång till 
natur och antagligen kommer att nyttja skogen. Att då stympa 
Årstaskogen känns ologiskt. 

• Med en så stor ökning av befolkningen kommer belastningen 
och slitaget på Årstaskogen att öka - och i ännu betydligt mer 
om man bygger upp till 1 000 bostäder i direkt anslutning till 
skogen. För mig låter det ogenomtänkt. Det talar snarare för 
att behålla skogen som den är och att utveckla den genom 
underhåll och planer för biologisk mångfald. Möjligen kan 
man tänka sig att man kan utveckla utkanterna av skogen/göra 
om dem till ängsmarker för att förbättra förutsättningarna och 
öka beståndet av getingar, bin, humlor och fjärilar, och andra 
insektsarter som är viktiga för pollinering och fågelliv. ”

• Vansinnig idé att bygga i Årstaskogen! Det tillför mer trafik 
för oss boende i området och djurlivet tar skada. Skogen bör 
bevaras till gagn för alla. Årstaskogen är unik.  

• Låt det vara en oas och bygg någon annanstans. 
• Ett så pass stort grönområde kommer vara (mer) ovärderligt 

om några år och efter det är borta går det inte att få tillbaka. 
• BYGG INTE!!!!
• Café/värdshus i Årsta gård!
• Jag ställer mig frågande till hur ni tänker. Vi har inga parker i 

Årstadal. Ett område som kommer att vara mycket tätbebyggt 
när det är klart (dubbel befolkning mot nuvarande?). 
Vi behöver en riktig park utan en massa ”verksamhet”. 
Årstabergsparken är väl i praktiken inte en naturområde utan 
en lekpark.

• Att ni verkligen ska tänka innan Årstaskogen bebyggs. När 
detta sker går det inte att ta tillbaka. När man bor så här nära 
stan betyder en grön oas som Årstaskogen så mycket. 

• När delar av Årstafältet bebyggs och fler flyttar in i husen vid 
Årstadal/brohuset  kommer antalet personer som utnyttjar 

skogen att öka ännu mer. Skogen kan då inte bli mindre! Vi är 
då ännu fler som behöver denna redan nu så smala skogsremsa 
att rekreera oss i. 

• Låt skogen vara och BYGG EJ i Årstaskogen. Välj för 
guds skull en plats som inte är skog, om något. Årsta 
har byggts både ut och in de senaste 5 åren och det är en 
FÖRUTSÄTTNING att Årstaskogen är kvar om vi alla ska 
orka leva i storstan. I Europa är Stockholm både välkänt och 
beundrat för sin närvarande grönska och natur. Stoltsera med 
Årsta och visa ett gott exempel på att vi värdesätter naturen. 
Att vi förstår skogens livsavgörande betydelse.  Alla bostäder 
och byggnader i världen är fullständigt värdelösa om vi inte 
har och tar hand om vår natur. Vi behöver den för att kunna 
andas!

• Gör en hälsoutredning och miljökonsekvensbeskrivning 
av vad följderna blir av en utbyggnad av redan utlovat 
naturreservat, vilket i sig är ett svek mot Årstaborna, att så inte 
blir fallet! 

• ”Jag tycker att det är galenskap att ens fundera på att bygga 
bort den lilla skog som fortfarande finns kvar i Årsta. Att 
fullständigt strunta i det rika djur- och naturliv som finns i 
skogen, att köra över vad boende i Årsta och söderort tycker, 
att bygga bostäder som de som är i behov av bostad inte ens 
har råd att bo i osv. osv. är helt befängt. Om bygget blir av 
kommer detta att vara något som man diskuterar om 50 år och 
funderar på ””hur tänkte de egentligen?!””. En skam för de 
rödgröna att ens föreslå detta. De har förbrukat sitt förtroende.

• Bevara skogen som den är, möjligen med ytterligare belysning 
på sina platser så att skogen kan användas ännu mer under 
årets mörka årstider.”

• Låt skogen stå kvar som den gör idag. Bygg på övergivna 
industriområden och parkeringsplatser istället. T ex som längst 
Bolidenvägen.

• Jag tycker att Årstaskogen ska bevaras som grönområde. 
• ”Bygg riktiga skolor och förskolor. Barackerna förfular. 
• Bygg inte markparkering. Det förstör bara naturen och skapar 

otrygga miljöer.
• Bygg stråk och kontinuerliga gator, inga återvändsgator dit 

bussen bara kör och vänder.
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• Satsa på årstas föreningar.
• Planera först för att utveckla skogen och parker, därefter var 

det går att bygga.
• Bjud in till arkitekttävlingar om byggnaderna och se till 

att byggnaderna fungerar i årstas skala och ursprungliga 
kvalitetsnivå. Det som byggs idag i Årstastråket är inte bra 
nog. Mindre byggherrar gör ofta bättre jobb, exempelvis i 
skagershuset.

• Det saknas stora lägenheter och radhus i årsta vilket gör 
att många tvingas flytta från området när de behöver större 
bostad.”

• Vill inte ha stadsmiljö, vi behöver natur lugn och ro 
• Gallra ur lite mer, småträd och sly så att det kommer ner lite 

med ljus mellan träden. Det börjar bli tillräckligt belastat med 
folk då ”Liljeholmskajen” växer och blir större. Det var ett 
medvetet val att flytta till Årstadal pga närhet till natur och 
bra promenadstråk. Jag har bott här i drygt 13 år och området 
växer fortfarande, jag tycker att skogen ska bevaras som den 
är. 

• Jag ser att platsen där vi bedriver scoutverksamhet är inom det 
området där utveckling av bostäder kan vara möjligt. Det gör 
mig orolig då jag undrar vad vi då ska ta vägen?

• Utveckling i form av bostäder vill jag inte ha. Däremot får 
staden gärna fortsätta med att fräscha upp naturområden, ta 
hand om träden och buskar, precis som man redan har börjat 
göra. Det mår skogen bra av !

• Inga mer bostadshus, då de planeras på de områden som nu 
används för rekreation

• Låt skogen vara!
• Bygg inte bostäder överallt. Men om ni ska bygga bostäder så 

bygg i alla fall hyresrätter.
• Jag tycker det vore synd att bygga bostäder i ett så fint 

naturskönt område
• Jag vill helst bevara skogen som den är.
• Har framfört att jag inte önskar att det bebyggs alls i 

Årstaskogen. 
• Årsta som geografisk enhet står redan för en stor del av  den 

förtätning och nybyggnad som görs (t ex gm Årstafältet, 
Årstaberg, diverse förtätningar de senaste året, Årstastråket 

osv). I och med att den gröna lungan Årstafältet försvinner 
finns endast Årstaskogen kvar när det gäller att tala om något 
av människor inte helt tillrättalagt.

• Årstaskogen är redan nu lättillgänglig och har en varierad flora 
och fauna.  Denna kommer inte att kunna finnas kvar i och 
med att habitatet ändras. Likaså kommer byggena som sådana 
att inverka menligt på skogen och oss som nyttjar den.  Att de 
tallar som är 100-talet år gamla skall försvinna känns som ett 
helgerån. 

• I nuläget ser jag oerhört många olika människor som 
glädjes av/åt skogen av olika skäl. Allt från joggare, 
””söndags””flanörer, skogsmullar av olika slag, hundägare, 
barn som upptäcker skogen och leker där osv . Även skogens 
flora och fauna får möjlighet att leva och utvecklas. Gamla 
träd ger nytt liv. Rovfåglar har sina hemvist här osv osv. 

• Att skogen även renar vår luft och ger oss syre är väl också en 
nog så viktig sak.

• Bostadsbyggena i sig kommer utöver att de tar i anspråk de 
i nuläget mest lättillgängliga områden (de platta partierna), 
vilket  går stick i stäv med att göra skogen tillgängligare för  
medborgarna, även att innebära och kräva utökad infrastruktur 
i form av vägar till och från bostäderna, ökad kollektivtrafik 
som kan bli nog så knepig att få till i Årsta, då det redan nu är 
kraftigt trafikerat på många ställen.

• De som i nuläget är närboende till de tilltänkta byggena 
kommer också kraftigt att påverkas på olika sätt t ex genom 
störande buller, tung trafik som påverkar de boende.

• Bevara den natur som storstadsmiljön och dess innevånare 
behöver. Det behövs ingen tillrättalagd stadspark och 
butiker och restauranger finns i närområdet Liljeholmen och 
Södermalm. Låt detta få vara ”den lilla stan”i storstan!

• ”Det verkar rimligt att bygga i området närmast 
Skanskvarnskolan, vore mer rimligt att lägga bebyggelsen 
närmare bron som inte är så attraktiv ur rekreationssynpunkt 
men att bygga i resten av utpekade områden i Årstaskogen 
som de flesta nyttjare (naivt nog) redan betraktat som 
naturreservat är faktiskt en riktigt dålig idé.  

• Trollparken och dess närmsta omgivning känns som det 
största övertrampet eftersom det är en så pass viktig plats för 

barn och en av de få plana ytor som finns i det parkfattiga 
Årsta. Nu har ju äntligen Vättersparken rustats upp men det är 
fortfarande ganska torftigt med parker och gröna mötesplatser 
i Årsta. Trollparken och skogen mot Marvikshusen och 
västerut mot Årsta IP är uppskattade lekmiljöer för många. 
Förskolan Trollstugan är mycket ute i skogen Många förskolor 
i Årsta som har små och dåliga gårdar och då är den här zonen 
så viktig eftersom de inte kan/hinner gå så långt med barnen. 

• Det krävs inte mycket för att den redan smala remsan som är 
Årstaskogen ska tappa sin ””skogskänsla-kvaliteter”” Det är 
en tillgång för så många människor. Den biologiska mångfald 
som finns här går inte att kompensera för. Spridningsvägarna 
till Årsta är redan extremt ansträngda genom bla bygget i 
Hammarbyskogen, då är det ännu viktigare med storlek och 
kvalitet på habitat. Det är ju fantastiskt att Duvhök häckar i 
skogen och att det går att visa barnen att det finns fler fåglar än 
blåmes och talgoxe. 

• Det är hårresande att ett ESKO-område och ett så viktigt 
natur- och rekreationsområde planeras för bebyggelse. Den 
enda utveckling Årstaskogen behöver är en värdig skötsel för 
att inte slarva bort de höga naturvärden som finns här. ”

• Spara skogen så mycket det går och ha kvar det naturliga och 
vilda.

• ”Årstaskogen ska bli naturreservat - det har redan 
Socialdemokraterna lovat mig och många fler i valrörelsen! 
Att nu ”nagga skogen i kanten” är att förstöra hela 
naturreservatet! Det är ett hot mot både biologisk mångfald 
och människornas tillgång till skogen. Vi måste också kunna 
blanda in gröna oaser i bebyggelsen och denna skog är unik!

• Som Anders Tranberg på Naturskyddsföreningen så tydligt 
förklarar det måste; ”hela skogen skyddas, bland annat för att 
underlätta för arter att sprida sig. I likhet med många stadsnära 
skogar är naturvärdena höga i Årstaskogen. Vissa träd är runt 
200 år gamla och här finns ett stort antal utrotningshotade 
arter. Bland lövträden syns duvhök och mindre hackspett, 
vedsvampen tallticka och insekten sexfläckig bastardsvärmare 
för att nämna några. Då det inte bedrivits något modernt 
skogsbruk har förutsättningarna varit gynnsamma för de här 
arterna. Skogen höjer också kvaliteten på både vattnet och 
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luften. Skogen fungerar som ett reningsverk innan vattnet 
rinner ner i Årstaviken. Också luften på Södermalm blir 
renare.

• När stormen Harvey drabbade miljonstaden Houston i Texas 
i augusti, blev det tydligt att stadsarkitekter inte hade tagit 
hänsyn till att naturen måste kunna suga tillbaka regnvatten.  
Så blir det med städer som sväller ut, att man har förstört 
naturens förmåga att hantera olika händelser på egen hand.

•  Årstaskogen spelar stor roll för människors hälsa. Den behövs 
för de tiotusentals människor som har möjlighet att snabbt 
komma ut i skogen här. Många gamla som bor här har ingen 
möjlighet att kunna gå långt ut till naturen eller någon tillgång 
till bil att fara iväg med. Barn bygger kojor och skolungdomar 
orienterar, de behöver skogen för fantasi och lekar. Djuren 
som nu bor där kommer att fly och försvinna så fort man 
börjar ”nagga reservatet i kanten” med första spadtaget! Det 
ska inte bli en stadspark hela skogen ska bevaras intakt!

• Att bygga 1000 lägenheter betyder att mer än dubbelt antal 
människor kommer att klampa omkring och behöva plats 
för olika aktiviteter i närområdet! Det innebär bilvägar, 
avloppssystem, el- och fiberdragning, vatten m m. Skogen 
kommer självklart att förstöras långt mer än bara på den plats 
husen står på!”

• bygg höghus vid gullmarsplan nedanför gymnasiet
• Det är verkligen en unik skog i en stad som detta. Ni har hela 

Årstafältet som i dagsläget inte ger någon mer än otrygghet 
och sumpmark. 

• Gick inte att se på kartan vart ni vill bygga, men jag tycker 
det är synd att förstöra den vackra skogen. I så fall bebyggelse 
nära den andra bebyggelsen

• Inga bostäder, jätte bra och praktiskt med en skog i stanD
• Jag tycker att det känns så märkligt att prata hållbarhet för 

staden och sedan ta delar av de få grönområden som finns i 
närheten av staden. Hur ska då återhämtningen ske för både 
människor och miljö? Dessutom innebär förslaget att det är de 
mest tillgängliga delarna av skogen som kommer att tas! 

• Glöm inte bygga  skola
• Jag tycker att det är viktigt att de bostäder som byggs till 

stor del blir hyresrätter och att det INTE görs till något 

”flaggskeppsprojekt” för spännande arkitektur utan att det 
blir bebyggelse som kan smälta in i den redan existerande 
bebyggelsen och i naturen på ett bra sätt. Gärna trä som 
byggmaterial och viktigt med ytor mellan husen. Tycker också 
att det är väldigt viktigt att man inte bygger bort den fina 
utsikten så att bara de som har råd att bo i de nybyggda husen 
får ta del av den, utan att de ytorna förslagsvis tillvaratas till 
mer sociala ytor.

• Jag vill inte ha någon ny bebyggelse här. Bygg på platta 
Åstafältet istället.

• Snälla snälla bygg INTE nära vattnet o förstör den enda 
skogen inom nära håll för oss i Årsta o Årstadal......

• Låt skogen vara just skog. En väldig lyx att ha ett 
skogsområde så centralt. 

• Bevara de värdefulla flackare och halvöppna platserna i 
skogen där man vill vara. Den risiga täta skogen i branterna 
kan inte ersätta dessa. Många av de föreslagna platserna 
kan inte ersättas. Det är så många ute i skogen och behovet 
av skogen bara ökar ju mer man bygger överallt. I hörnet 
Gullmarsvägen där vägen kröker 90 grader har det nya huset 
nr 80-84 tagit bort möjligheten att ta sig ut i skogen. Här i 
hörnet stupar det brant ner och skogen nedanför är dessutom 
skräpig och igenvuxen. Här i hörnet intill gatan och det nya 
huset skulle ett nytt hus kunna byggas, bara man inte kommer 
för nära odlingslotterna och de fina skogsbranterna mot öster.  

• Helt vansinnigt att det ens planeras för mer bebyggelse på 
denna plats. Andra städer är måna om sina grönområden och 
det bör man vara även här. I t.ex Årstadal (i anslutning till 
Årstaskogen) bor folk flera gånger tätare än i innerstan, det 
saknas ytor för lek och rörelse och är inte byggt med barn i 
tanken. Här är Årstaskogen helt nödvändig. Låt staden växa på 
bredden istället för att desperat förtäta.

• ”Behåll Årstaskogen! Varenda bit av den. Det är en del 
av stadens lunga. Den är lättillgänglig och den ger det 
andningsutrymme av lugn och ro som behövs i storstad, 
samtidigt som den ger möjlighet för alla att motionera oavsett 
inkomst. Promenerar man i skymningen finns det chans att 
stöta på rådjursfamiljen och harar. Detta kan man inte göra på 
Södermalmssidan som är fulla av serveringar och annat längs 

med vattenvägen. 
• Vad Stockholm behöver är fler billiga hyresrätter och 

studentlägenheter, inte fler dyra bostadsrätter med utsikt. Säg 
som det är, det är för att få loss pengar för marken som är 
relativt dyr. Byggherrarna är inte lika intresserade av att bygga 
billiga lägenheter i förorten. 

• Är själv höginkomsttagare och har inga problem med att få 
tag på boende, det finns lägenheter att få tag på så länge man 
kan betala. Jag känner dock flera arbetsinflyttade och studenter 
som har det riktigt tufft med att hitta bostad. De hoppar runt 
med hela familjen i andrahandsboenden kors och tvärs över 
Stockholms utkanter (Södertälje, Bålsta etc.)

• Bor själv i Liljeholmen och Årstaskogen är det som väger upp 
mot avsaknaden av grönska i området. Det är för övrigt en 
viktig transportsträcka för cyklister och gående då det är ca 3 
km Liljeholmen - Gullmarsplan via stigen längs med vattnet, 
medan det är ca 5 km att cykla på de asfalterade skyltade 
cykelvägarna.”

•  Byggs delar av Årstaskogen bort så förstörs en unik del av 
Stockholm med stora naturvärden. Snälla, bygg inte bort det 
som gör Årsta så fint och viktigt för människor och djur!

• Jag tycker att man ska behålla Årstaskogen som den är. 
Satsa på att bygga ute i kommunerna istället. Vårt område 
är tätbebyggd som det är. Kanske mest i Stockholm! Man 
får gärna anlägga en liten strand i Årstaskogen och en en 
skatepark (där man får köra kickbike naturligtvis) under 
Årstabron.

• Önskar endast cafe . Årstaskogen behövs  för naturupplevelser 
och rekreation mm i lugn miljö. Bygg på tränings- 
fotbollsplanen om behöver byggas, den behöver inte 
ligga i ett naturområde nära stan. Grönytor behövs utmed 
promenadstigarna för att få naturupplevelse och sol, vilket inte 
fås vid Årstaviken då mycket folk och ligger i skuggigt läge.

• Jag vill  INTE att ni gör några förändringar med skogen 
• Flytta fotbollsverksamheten till Årstafältet och bygg på den 

ytan. Då slipper vi trafik i årsta, och man behöver inte spela 
fotboll i skogen... Inventera djuren i skogen noga. Kom ihåg 
att utveckla klippiga partier, de används inte så mycket som de 
kan. Jag ingår gärna i referensgrupp, fridahamren@hotmail.
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com
• Årsta har idag ingen tunnelbana eller direktlinjer till stan med 

buss. Det är väldigt märkligt att man då vill bygga mer men 
ingen tunnebana. Åratsfältetstunnelbana kommer inte vara 
när de flesta och dessutom ingen direktlinje. Infrastrukturen i 
Årsta är begränsad och ett ökat tryck på de centraladelarna är 
inte bra. Låt skogen vara kvar.

• Jag vill ha kvar Årstaskogen som den är idag. Den ger 
livskvalitet och  är avstressande för alla som bor här.  Ert 
bostadsförslag tar bort mycket stora delar av nuvarande skog, 
vilket är negativt  ur hälsosynpunkt. Vi bör vara rädda om 
den natur vi har. Bostäder bör byggas på andra platser än 
naturplatser,  t ex gamla kontors-industriområden.

• Viktigt att bevara grönområden och natur 
• Väl utvalda platser för nybyggnation! bra!
• Jag förstår ärligt talat inte frågan. Årstaskogens utveckling? 

Hur har ni mage att kalla det en utveckling? Jag har tittat på 
skissen över de områden där ni vill utreda bebyggelse och den 
gör mig mörkrädd. Ni vill bygga bort i stort sett all skog som 
gör Årstaskogen till den unika miljö den är idag. Frågan borde 
lyda: ”Hur du någon övrig synpunkt du vill ge oss angående 
Årstaskogens avveckling?” Återigen: Avveckling. Svaret på 
den alternativa frågan är som jag redan nämnt flera gånger 
i den här undersökningen: Bygg inte sönder Årstaskogen. 
Bevara grönskan. Låt den få vara den unika plats den är 
idag. En plats för motion, träning, mysiga promenader och 
närhet till utbredd grönska både för barn och vuxna. Det är 
vad människor behöver i en fungerande förort. Inte fler hus 
och mer betong. Tänk på de tusentals lägenheter som redan 
ska byggas i Årstaområdet. Räcker inte det? Varför ska Årsta 
förvandlas till en steril betongöken utan grönska? Varför 
denna iver att förstöra ett område som är väl fungerande just 
på grund av hur det är utformat? Varför ska de människor 
som bor här på grund av närheten till naturen tvingas se den 
försvinna? Jag brukar rösta på Socialdemokraterna, men det 
är snart dags för ett nytt val och jag tänker inte rösta på ett 
parti som förespråkar ödeläggelse av en populär grön oas. 
Argumentet att Alliansen vill bygga ännu fler lägenheter än 
detta förslag är patetiskt. Jag väljer att rösta på ett parti som 

vill bevara Årstaskogen. Ingenting annat. Att även Miljöpartiet 
ser detta som en bra lösning är extremt förvånande. Har ni helt 
gått vilse i er egen ideologi? På vilket sätt är det bra för miljön 
att bygga bort all grönska? Hur ska man få er att förstå vilket 
enormt misstag det vore att avveckla Årstaskogen? Tänk om. 
Gör rätt.

• Hade jag vetat detta hade jag aldrig röstat på er, den saken är 
säker. 

• Jag vill inte att ni bebygger Årstaskogen. Att genomföra 
en efterlängtad naturreservatsbildning, och i samma veva 
bebygga de trevligaste och mest tillgängliga områdena (för 
att inte tala om byggstöket/fordonen/tillfälliga vägar/träd 
som ””står i vägen”” som kommer huggas ner) känns som ett 
otroligt stort hyckleri. Skäms på er.

• Jag tycker ni ska lämna den i fred! Låt skogen vara!
• Det behövs inte nybyggnation i Årstaskogen. Mycket viktigt 

att behålla de ytor som är någorlunda plana i skogen för 
friluftsliv, motion, rekreation för människor. Det är dessa ytor 
som planeras för nybyggnation vilket är en katastrof. Många 
som tidigare flyttat till Årsta har gjort det tack vare närheten 
till natur och skog. Det går inte att förtäta hur mycket som 
helst.  Djurliv och växter behöver också finnas kvar, det 
behövs gröna kilar av skog. 

• ”Jag önskar att inget alla bebyggs i årstaskogen! Denna 
plats är en oas, en fristad av lugn och grönska som är viktigt 
för oss som bor här. Det är tråkigt att man vill exploatera 
detta fantastiska skogsområde som är så nära stan som så 
många njuter av. Nog finns det andra områden längre ut som 
skulle kunna exploateras? Ex. Västberga eller andra trista 
industriområden? 

• Nej till bygget! ”
• Mer bebyggelse tillför inget till platsen, finns andra bättre 

platser för att lösa bostadsbrist.
• Bevara skogen
• Självklart behöver det byggas för att möta 

befolkningsökningen i Stockholm stad. Framförallt behöver 
prisvärda, genomtänkta hyresområden byggas. Det som byggts 
nytt i Årsta har hittills varit dyra bostadsrätter i huvudsak. 
Detta löser inte bostadsbristen i Stockholm utan riskerar 

att öka den spekulation på bostadsmarknaden som just nu 
pågår och som gynnar de som redan har det gott ställt. Av de 
uttalanden från politiker som jag har läst har jag dessvärre 
inga förhoppningar på att dessa planerade bostäder kommer 
att utgöra något undantag. Och att då skövla urgammal skog 
som inte går att ersätta är verkligen ett högriskprojekt som 
dagens politiker sannolikt kommer ångra lika mycket som de 
politiker som skövlade gamla Klara-kvarteren. Årstaskogen är 
tillgänglig för så oerhört många människor och att bara förtäta 
är inte lösningen för Stockholm, Stockholm måste också få 
andas, ha grönområden och skog.

• Bostäder behövs men även skog. I detta fall tycker jag att 
orörd skog på än större yta trumfar bostäder.

• Håll ert löfte och gör Årstaskogen till ett naturreservat
• Jag tror man ska vara ganska försiktigt med bebyggelse 

i årtsaskogen. Normalt sett är jag ingen nimby, men ser 
man på årstaskogen från andra delar av stan, tex årstabron, 
liljeholmskajen eller längs med vattnet från södermalm är det 
här massiva skogsområdet som sträcker sig ned mot vattnet 
häftig att titta på och häftigt att den finns så mitt i staden. Så 
ska man bygga så skulle jag uppskatta att man inte byggde 
bort den upplevelsen.

• ”Viktigt att Årstaskogen inte blir en barriär mellan områdena 
utan utnyttjas till att förstärka staden.

• För att knyta ihop områdena ännu mer, skulle det vara möjligt 
att anlägga en högbro mellan Årsta och Södermalm? Med 
bebyggelse längs med bron för att minska upplevda längden 
på bron?”

• Bevara Årstaskogen i dess helhet - inga fler bostäder, 
snälla!!!!!!

• Barnen älskar att klättra i träden, cykla på stigarna, plocka 
svamp och blåbär.  Närhet till Årstaskogen var en av 
anledningarna till att vi valde vårt nuvarande boendeområde. 
Ju fler människor som flyttar till Stockholm, desto större 
behov av riktig skog. Forskning stödjer fördelar med skog jmf 
med  anlagda parker.

• Hela skogen skall bli naturreservat
• Jag har bott i Årsta över 9 år och jag uppskattar denna  skog 

som en oas för både mig och motionärer, familjer samt 
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flanörer som vill se det bästa av Årsta med dess utsikt. Jag är 
starkt emot att bebyggelse ska ske i dessa trakter.  Både vänner 
och bekanta blir alltid glada av se runt i Årstaskogen och njuta 
av naturlivet.  Om det byggs bostäder så förstörs den natur 
som nu finns. Låt skogen få finnas som den gör nuvarande åt 
både oss Årstabor och andra personer från Stockholm/Sverige 
kan få njuta och se.

• Var ska förskolorna ta vägen om det byggs hus i skogen, flera 
av dem har inga gårdar utan förlitar sig helt på skogen? Varför 
inte bygga mer på Årstafältet än att ta av skogen? N

• Reservatsgränser för ett naturreservat ska sätta utifrån vad 
skogen behöver och inte utifrån vad som blir kvar efter en 
exploatering. Tänk om och tänk rätt!

• Skogen är otroligt viktig för folks välmående och inte bara för 
att man finner lugn och ro utan  för att den är som en lunga 
som renar luften. Ren luft är lika med bättre hälsa hos de som 
bor i närheten av skogen. 

• I ett förändrat klimat kommer man behöva skogar som denna i 
stan för att folk ska kunna erhålla svalka.

• De plana ytorna man tänker sig att bebygga är även de som 
har möjlighet att naturligt fånga upp störtregn som kommer 
att bli allt vanligare i framtiden, SMHIs analys av ett förändrat 
klimat i Stockholms län ger att det kommer att bli varmare 
och regnigare och att regnet kommer att komma oftare i 
störtskurar. För att inte erhålla överfula dagvattensystem vore 
det bra att spara den yta som finns att leda vattenmassorna till 
och inte bara en massa branter...

• Som skogen ser ut i dag finns det en otrolig mångfald och 
skog som är gammal och äldre än ute på landet. Detta borde 
man vara stolt över och försöka bevara och inte ta bort och 
begränsa skogens livsutrymmet. Fler arter som i dag finns i 
skogen behöver inte mindre utan snarare mer yta för att erhålla 
en resiliens som behövs i ett förändrat klimat. Det vore dumt 
att bygga bort framtiden. Det är ju inte bara för 1+ år som de 
nya bostäderna ska byggas och med dem e massa vägar till 
och från husen. 

• Kajer mot skogen känns helt befängt! Stäng inte in skogen 
utan låt det som finns kvar vara och utvecklas istället. 

• I denna allt bullrigare och hetsigare stad behövs en lunga med 

lite  mer tystnad och lugn och ro. ”
• Bevara skogen så mycket det går. Tyvärr har vi som bor i 

Årstadal inte så mycket grönt o därför använder vi skogen för 
dessa besök 

• Tycker att skogen ska vara kvar orörd som den är.
• Årstaskogen används verkligen av många. T ex bedriver 

årsta scoutkår jättebra verksamhet för över hundra barn och 
ungdomar (troligen ca 200 men vet inte exakt) varje vecka och 
en viktig del av verksamheten är närheten till skogen bakom 
scoutstugan där barnen får uppleva friluftsliv och får kunskap 
om, och respekt, för naturen. Utöver det finns en blandning 
av barnfamiljer, motionärer, hundägare och alla möjliga andra 
som njuter av skogen och strandpromenaden på olika sätt.

• Låt skogen vara. Den är en viktig lunga för alla som bor i 
oerhört tätbuggda områden i dess närhet.  Låt den vara en plats 
för naturupplevelse och rekreation. 

• Idag fungerar denna plats för mig som en lunga, ett 
andningshål från stadens puls för jag kan landa och komma 
ner i varv. Jag hoppas att den vilda naturen får vara kvar och 
att känslan av att gå på en vandringsled så nära stan. Det är 
fantastiskt. 

• Bevara Årstaskogen
• Tycker det är bra en lösning konkretiseras och samtidigt 

det byggs fler bostäder. Helst blandad bebyggelse, radhus, 
hyresrätter. Sjöstaden, Årstadal, Annedal etc är alldeles för 
mycket 6 våningshus i dålig kvalité. 

• Däremot måste parkmiljöerna bli bättre, större parker som 
gärna ligger i angränsning till skogen som gärna får vara vild 
och gynnsam för fågel, växt och insektsliv. ”

• Bygg inte! Snälla. Det man förstör nu kommer aldrig kunna 
återskapas. Kolonilotterna har stått där jättelänge, ett kulturarv 
som är otroligt värdefullt. Skogen är ju en av anledningarna 
till att Årsta är så fantastiskt, en plats dit man tar bekanta för 
att visa upp det bästa med Årsta. Det förtätas redan överallt 
i Årsta på bekostnad av gröna lungor där man kan varva 
ner. Jag förstår behovet av bostäder men Årsta har verkligen 
dragit sitt strå till stacken när det gäller att avstå mark för ny 
bebyggelse. På många ställen har detta gjorts på ett jättefint 
sätt där nya bostadsområden livar upp tråkiga stråk, men inte i 

Årstaskogen. Vi måste ha ngt kvar, annars blir Årsta förstört.
• Låt Årstaskogen få vara det orörda naturområde det är och 

bygg hellre på andra ställen! 
• De som svarar på sådana här webenkäter är inte sådana som är 

långa stunder i Årstaskogen. Det är hela poängen. 
• De som svarar på sådana här enkäter är sådana som drar 

igenom skogen. Vidare. De som joggar. Det som övar inför 
Greiderloppet. De som går med sina hundar. De som drar sina 
barnvagnar mot fiken bortom Liljeholmsbron. De som tränar 
vid utegymmet. De som går i rask takt och samlar steg. De 
som pratar i telefon. De som grejar med motorbåten, eller 
kanske hens fru.  (Ok, dansbaneeliten skulle kanske svara på 
sådana här enkäter.) 

• De som inte svarar på sådana här enkäter är skolklasskidsen 
som orienterar och stämplar med sina örhängen i startkorten 
istället för att klättra in under bron nedanför Årsta gård. De 
som bygger gigantiska cykelgupp vid trollparken. De som 
matar ankor här. De som gråter i telefonen. De som joggar fort 
från Vårberg i ljuslila mjukisbyxor. De som hänger här med 
sina cyklar och påsar med burkar. De som sitter och stirrar 
och dricker. De som grälar här. De som kissar vid stigen. De 
som röker. De som hostar på ett sätt som inte skulle funka i 
Tessinparken. Om man hostar så, KOL-hostar, stannar man 
hellre hemma. There you have it.

• Jag bor vid Årsta torg, lämnar på dagis på Svärdlångsvägen 
och jobbar vid Skanstull, så jag är dagligen i Årstaskogen. 
På helgerna i trollparken eller  Årstalidens lekplats. Jag vet 
att Årsta redan hänger ihop med Södermalm, Liljeholmen 
och Gullmarsplan. Ni hade inte fel när ni införde p-avgifter 
här ute också. Vi är en del av innerstaden. Det finns alltså 
ingen anledning att limma ihop Årsta med staden med nya 
flerbostadshus. Det betyder att Årstaskogen är en skog i en 
stad! Central Park i Stockholm! Ni behöver inte “utveckla” 
den! Ni behöver bara rena vattnet! Bygga badbryggor. 
Anlägga stränder! Göra ordentliga uppgångar för barnvagnar 
mellan vattnet och Årstaliden. (Vi hade alltså badat här om det 
inte vore för västra Södermalms skit i vattnet när det regnar. 
Då hade det funnits fler minnen här. Fler som dröjde här. 
Fler härliga minnen bland sådana som svarar på sådana här 



207

enkäter.)
• Det finns några vidsträckta parker i Stockholm: Hagaparken, 

Gärdet, Djurgården och Årstaskogen. Vem skulle komma på 
tanken att bygga sönder Hagaparken? 

• För politiker är skillnaden mellan Hagaparken och 
Årstaskogen att Hagaparken ligger i Solna som inte behöver ta 
byggansvar på samma sätt som Stockholm som är huvudstad 
och har samma färg som regeringen. För folk är skillnaden 
att i Årstaskogen kan man gå utan BH. Kronprinsessor 
motionerar inte här. Medelinkomsten runt Årstaskogen är 
avsevärt lägre än runt de andra parkerna. Hur kan ett rödgrönt 
styre vilja offra Årstaskogen? (Ok att offra Årstafältet som 
är ganska öde. Men Årstaskogen! Give me break.) Hur vill 
vi att Stockholm ska växa? Atombombsmetoden? Meja ner 
från slottet och utåt? Nej, Stockholm kan växa runt de fina 
skogarna, även om de ligger vid Årsta och inte Östermalm.

• Om ni tar bort varannan plan yta i Årstaskogen och lägger 
flerbostadshus här istället då försvinner områden man kan gå 
och ha hemligheter i. Det blir ett pärlband av Tessinparker. 
Det finns inga kojor i Tessinparken.

• Knapra inte på befintlig skog. Det finns andra ställen att bygga 
på. Detta är.bara tragiskt

• Årstaskogen måste få förbli orörd! Byggnader, parker och 
gator bannlyses.

• Hur kan man bara komma på tanken att ta av denna vår sista 
lunga.”

• Frågorna ni ställer är under all kritik. Det är upplagt för att 
ni efter enkäten ska redovisa att Stockholmarna vill ha än det 
ena, än det andra i Årstaskogen. Därefter kan politiker i staden 
hävda att bebyggelsen är det medborgarna önskat.

• Årstaskogen-Årstaviken ska fortsätta vara ett naturområde. 
Vi som väljer att vistas där behöver inte butiker och service. 
I såfall åker vi bara till Skanstull. Vill vi se spännande 
arkitektur; ja då tar vi tvärbanan till Hammarby sjöstad. Eller 
promenerar längs Årstaviken och så småningom närmar vi oss 
sjöstaden gående. Lugn och ro får vi definitivt inte med ett 
stort byggprojekt i Årstaskogen-Årstaviken. ”

• Låt skogen vara kvar. Bygg någon annan stans.
• Låt skogen vara!!!!!!!! Bygg inte i Årstaskogen!

• Anser att skogen i sitt utförande idag fyller ett stort behov 
oss mig, möjligheten till lugn och ro (lättillgänglig natur). Att 
bygga bostäder i detta område ställer jag mig rejält skeptisk 
till då risken är stor att charmen, den naturliga atmosfär som 
den bringar ersätts med en syntetisk skog som ser lovande ut 
på en datorskärm. 

• Att förstöra naturen är inte utveckling låt naturen vara ifred 
byggherren kan ta mark som inte är oersättlig det finns gott 
om mark om man vill bygga tex parkeringsplatser

• JAG VILL INTE HA NÅGON BEBYGGELSE ALLS AV 
DEN BEFINTLIGA ÅRSTASKOGEN!! Låt det sista som är 
kvar av den vara kvar!! Denna UNIKA gröna lunga behövs! 
Det finns andra platser att bygga på!

• Djur, som Aspuddsparken
• Behåll så mycket skog som det går. Barn behöver ha skog att 

leka i
• Utnyttja vattnet än mer. Bryggor? Rensa bort lövsly mellan 

gång-/cykelväg och vattenbryn
• Om det ska byggas bostäder, så ska det inte byggas några 

skrapor eller fula torn! Det som är så häftigt idag, när man 
åker över broarna från söder över till Årsta, är att det bara ser 
grönt och lummigt ut, man ser inte all bebyggelse som är på 3 
våningar, för den döljs av träden.

• Ta inte en enda bit från Årstaskogen för att bygga 
bostäder. Människor behöver naturen,! Låt årstaskogen bli 
naturreservat! 

• Jag anser att det är förkastligt att förstöra en skog som 
används flitigt av boende på båda sidor av Årstaviken. 
Både ur miljöperspektiv och med tanke på de som använder 
skogen.  Platsen behövs som den är, det finns inte så många 
naturområden inne i stan, man bör värna om de som finns. Det 
är inte nödvändigt att exploatera ett naturområde, det finns 
andra plaster att bygga på. 

• Bra att det byggs fler bostäder men känns mycket tråkigt att ta 
en del av den skog som uppskattas och nyttjas av så många. 
En farhåga är att lugnet och atmosfären nere vid skogen och 
vattnet försvinner i och med tätare/närmare bebyggelse just 
här. 

• Bevara årstaskogen!!!!!!

• Bygg INTE!!!!!!!
• Bygg inte sönder Årstaskogen utveckla 

rekreationsmöjligheterna. Lägg ner den stora låsta 
stängselförsedda fotbollsplanen och gör det till ett 
allaktivitetsområde för Årstaborna tex utegympa, boule, 
servering mm. Det kommer att bli väldigt mycket bostäder 
kring Årstadal/Årstaberg, med ökande befolkning och ökat 
behov av friluftsområden. De äldres behov har Stockholm lätt 
att förbise, bygg seniorboende förde lite yngre pensionärerna. 
Bonum och Seniorgården har bra koncept. 

• ”Jag hopps att förtätning kan ske utspritt i söderområden 
utan inkräktande av gröna betydelsefulla områden för stadens 
lungkapacitet. 

• Årstadals förtätning borde räcka som förtätning vid 
Årstaviken. ”

• Med tanke på att bl a  Årstafältet, Årstastråket och 
Slakthusområdet gör att befolkningsmängden ökar starkt så 
räcker det nu. Bygg längre ut och bygg billigare!! 

• Tänk om att ev bygga, låt skogen vara, naturskydda hela 
skogen

• Låt skogen vara.
• Behåll den natur vi har i närområdet och förstör inte det lilla 

skogsområde som finns när tillhands för hela Södermalm/
Liljeholmen och Årsta.

• Årstaskogen behöver inte utvecklas. Det vore oerhört 
upprörande om ni går in och förstör. Jag förstår att bostäder 
behövs men hur mycket skog ska ni skövla? Snälla nån 
måtta måste det finnas. Stockholm är världens bästa stad för 
det finns så mycket gröna områden och vatten, men om ni 
fortsätter så här kommer Stockholm bestå av betong snart. Hur 
kul är det?

• Jag tycker inte att det ska ske någon bebyggelse i Årstaskogen, 
den enda utveckling som jag tycker bör ske i skogen är att den 
bevaras och att skogen blir naturreservat i sin fulla form, så 
som den ser ut idag. 

• Det byggs redan mycket i Årsta, och om det behöver byggas 
ytterligare så tycker jag att man ska prioritera områden där 
det redan idag är bebyggt, till exempel områden vid Årsta 
partihallar. Ju fler människor som ska bosätta sig i Årsta, desto 
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större behov har vi av en rejält tilltagen skog som verkligen 
ger riktig natur”

• Hela Årstaskogen ska bli Naturreservat. Dyrbara ekologiska 
och folkhälsovärden försvinner annars för alltid.  Årstaskogen 
bli inte tillgänglig om det byggs, det har helt rak motsatt 
effekt. Vi kan inte vistas mitt i en förkastningskant. Och om 
vi vill riskera livet så ska vi ta trappor ned för att gå i branten. 
Galet och het ohållbart för gamla och barn! Årstaskogen är 
viktigare än någonsin att bevara framöver, då vi före 2030 har 
mer än fördubblat invånarantalet i bara Årsta. Nybyggnation i 
Årstaberg/Årstadal och Globen/Johanneshov är inte inräknat 
och de befintliga invånarna där idag nyttjar redan Årstaskogen. 

• http://www.natursidan.se/nyheter/trad-i-storstader-sparar-
miljarder-per-ar-i-folkhalsokostnader/ http://www.natursidan.
se/nyheter/folkhalsomyndigheten-planera-stader-sa-folk-har-
max-300-meter-till-natur/ https://www.folkhalsomyndigheten.
se/contentassets/f5981a14af284331aa957f724bbdbcf4/r2009-
2-gronomraden-for-fler.pdf”

• Sanera fabriksområdet runt Liljeholmskajen och bygg där, 
exploatera redan bebyggd mark , gör överdäckningar och 
låt skogen vara i fred. Den behövs nu och för kommande 
generationer.  

• Inga fler lägenheter, bygg inte bort hela vår rikedom 
för rekreation, det räcker med hela Årsta fältet och hela 
Huddingevägen mot Gullmarsplan. samt alla gröna plättar i 
Årsta.

• Om något ska byggas så är det BILLIGA hyresrätter. Inget 
annat.

• Stoppa byggplanerna
• Utveckla INTE! Vi är nöjda som det är!!!! Tror på allvar att vi 

kommer att flytta ifrån Liljeholmskajen om även Årstaskogen 
och de vackra löpspåret försvinner...

• Jag tycker det är onödigt att bygga på en av de få platser som 
det finns natur i staden. Ser hellre att det byggs bostäder på 
andra platser som redan är exploterade.

• Det är vansine att förstöra Årstaskogen genom att bygga ännu 
fler bostäder och förminska skogens yta. Det går aldrig att 
återskapa igen. Det är det enda större skogsområdet som finns 
i den här delen av stan, och det finns säkerligen en massa 

andra ställen ni kan bygga på där ni inte behöver skövla 
vacker natur.

• riv partihallarna o bygg där. Skyskrapor där skulle passa. Eller 
ett hus där förskolan humlan har barackförskola..

• Omrösta till naturreservat istället 
• Vill inte att denna skog ska förstöras med bostadshus, utan den 

ska lämnas orörd för ett område där det kan njutas av lugn, ro , 
naturupplevelser och för promenader/motion

• ”Känner mig otroligt sviken av politikerna och Stockholms 
stad som under lång tid lovat att Årstaskogen ska bli ett 
naturreservat. Att bygga i Årstaskogen, som innehåller ett rikt 
djurliv och består av så blandad skog, skulle förstöra det som 
gör Årstaskogen så speciellt för alltid.

• Skogen är så speciell för att den är orörd och för att livet i 
den kan få leva sitt eget liv.  Finns definitivt andra platser att 
bygga på i Stockholm, som Gärdet till exempel. ”

• Hur kan någon vettig människa anse att vi ska hugga ner skog 
för att bygga betong.det finns enormt många tråkiga ställen att 
bygga på som.t.ex alla industri områden runt Årsta som bara 
drar till sig olaglig verksamhet och skräpig omgivning.bygg 
där i stället och bevara skogar och parker till rekreation och 
avkoppling.

• Jag tycker att det är fel att vi inte blir tillfrågade om 
årstaskogen ska bebyggas eller ej. I denna enkät utgår ni 
från att den ska bebyggas, och vi får bara tycka till om HUR. 
Jag tycker att ni kör över vi som använder årstaskogen 
eller på andra sätt har nytta av de hälsoeffekter som skogen 
tillför. När ni ändrar reservatgränsen måste ni göra en ny 
bred konsultation där alla berörda myndigheter, experter, 
organisationer och privatpersoner får ta ställning för eller emot 
det nya förslaget. Går detta igenom kommer jag tappa allt 
förtroende för kommunen.

• Jag tycker att man borde inrätta godkända badplatser där man 
kontrollerar botten och vattenkvalitét. 

• Låt skogen vara. det är en oas för många stadsbor både från 
Årsta och Södermalm. Vackert att vistas i och vackert att se på 
från Södermalm.

• Vi behöver lugna och orörda gröna miljöer i Stockholm! Det 
finns ett stort värde i att inte göra så mycket i Årstaskogen, 

utan mest bevara. Har förståelse för att det behöver tillkomma 
mer bostäder, även om jag hoppas det inte kommer bli fullt 
så många som 1000st. Vad jag inte vill se är att skogen fylls 
med caféer, restauranger, butiker, parker m.m. Resten av 
Stockholm är redan fylld med sådana upplevelser. Vi behöver 
lugn och ro också. 

• Hela Årstaskogen ligger inom Stockholms kraftfält vad gäller 
attraktion och boende. Stora skogar och även nationalparker 
ligger inom lätt räckhåll med allmänna kommunikationer. Det 
borde vills stora möjligheter att skapa en naturlig förlängning 
av befintlig bebyggelse fört att möta efterfrågan på bostäder 
samtidigt som miljön och tryggheten förstärks.

• Det är inte rimligt med en så omfattande skogsmiljö så 
nära stadens kraftfält. Snarare finns risker kring otrygghet i 
området då kringliggande områden växer.”

• Att den behålls i nuvarande skick, utan ny bebyggelse.
• ”Årstaskogens utveckling?!? Ni planerar ju för Årstaskogens 

avveckling!!! Bygg gärna fler bostäder men för vår o 
kommande generationers skull LÅT HELA ÅRSTASKOGEN 
BLI NATURRESERVAT!!! 

• Det handlar inte om bostadsbrist, då skulle ni satsa på att 
bygga kostnadseffektiva hyresrätter tex vid Årsta partihallar. 
Har aldrig röstat borgerligt men Centern verkar vara det enda 
partiet som förstår värdet av att bevara Årstaskogen. Ta ert 
förnuft tillfånga!!!”

• Jag önskar att Årstaskogen får vara som den är och att naturen 
får behållas orörd.  Om jag MÅSTE välja föreslår jag att 
bygga mellan broarna i anslutning till Sjövikskajen och 
inåt i skogen så vi slipper berövas från strandlinjen. Även 
om denna bli tillgänglig för alla så är det inte samma sak 
att gå promenad på asfalterat mark eller leka med barnen i 
konstruerade lekparker. 

• Betrakta inte Årstaskogen som gratismark! Årstaskogen har 
fått släppa till bit för bit, trots löften gång på gång om att 
nu var det sista gången. Däremot låter staden kontors- och 
industribyggnader bre ut sig horisontalt med låga byggnader 
och stora parkeringsplatser. Här kan stora bostadsområden 
etableras. Även motorlederna utgör stora ytor som bör och kan 
däckas över.  
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• Låt den vara!
• I Årsta är det mycket trafikljud. Det är därför skönt att det 

finns områden utan trafik som t.ex Årstaskogen. Det är även 
en fantastisk plats för barn att leka på. 

• Jag vill att Årstaskogen ska bevaras som den är. Inte mer 
bebyggelse eller fler människor. Det skulle förstöra den 
lilla frid som finns kvar, den lilla möjlighet till lugn och ro 
som fortfarande finns i vad som håller på att bli /redan är ett 
sönderstressat stadsliv - även när det gäller fritid. Bygg inte!!

• Använda Årstaholmar så att man kan höra en ”microutflykt” 
dit. 

• Bevara Årstaskogen i dess helhet. Bygg inget. 
• Jag tycker inte att ni skall röra skogen.  Den utgör en oas och 

lunga för hela Stockholm med stora naturvärden. Det finns 
andra ställen i Årsta som kan bebyggas / förtätas. Skogen 
behövs för alla. I synnerhet när det byggs så mycket redan.

• Förstör inte Årstaskogen, gör inget som man ångrar senare då 
det är försent. En så här fin skog tar tid att växa upp.

• Frågan som borde ha ställts är: 
• Ska man bygga i Årstaskogen?  Det är försåtligt att fråga HUR 

man vill att det ska bebyggas och kan leda till att många som 
inte vill se mer hus i skogen ändå svarar och ofrivilligt ger 
kommunen/byggherrarna chans att påstå att många önskar 
denna nya bebyggelse.

• Jag bor inte i Årsta utan i innerstan men promenerar ofta i 
Årstaskogen och anser att det är befängt att ta existerande 
parkområde (t o m sådant som varit på väg att klassas som 
skyddat) för att uppföra hus där. Argumentet: ””det behövs 
nya bostäder”” är inte relevant  då det byggs så mycket på 
Årstafältet. Vad man kan tränga in i skogen blir marginellt. 
Enda skälet är att byggherrar är extra intresserade av detta 
som man kan sälja dyrt! Dessutom bör man välja annan mark 
än skog/park. Det finns en hel del tidigare industrimark i 
Stockholm som ännu inte börjat användas. Tag den. (Många 
stora byggprojekt pågår också på fd industritomter, t ex Norra 
Djurgårdsstan).

• Jag protesterar alltså mot den planerade bebyggelsen i 
Årstaskogen.

• Jag anser att Stockholms stads stadsplanering är urusel. 

Markanvändningen är extremt ineffektiv, istället för att bygga 
på höjden och på så sätt spara naturområden tycker ni det 
är bättre att bygga bostäder där det är skog. Inte bara är det 
extremt ineffektivt men med tanke på hur mycket det kommer 
minska upptagningen av koldioxid kommer dels luften i 
området försämras, vilket drabbar hälsan hos de människor 
som bor i området, men även är det en av de större bidragande 
faktorerna till klimatförändringarna. Med tanke på alla orkaner 
och översvämningar som skett i Sydostasien, delar av Afrika 
och Nord- och centralamerika är det någonting ni bör inse. 
Allt detta strider det mot flera av EU:s miljökvalitetsmål, 
någonting som Sverige ska hålla sig efter. 

• Jag tror att några av de områden som markeras på kartan som 
möjliga exploateringsområden skulle kunna bebyggas utan 
större förlust, men flera av områdena tillhör även några av 
Årstaskogens vackraste platser. Så det kommer att krävas en 
mycket hög nivå av finkänslighet när det här området planeras.

• Med tanke på hur mycket det har byggts, byggs och 
ska byggas för närvarande runt hela Årstaskogen - 
Liljeholmskajen, Södra Hammarbyhamnen närmast 
Skanstullsbroarna, Årstaberg, Årstastråket, Årstafältet och 
mer - kommer skogen att behöva vara kvar i nuvarande 
storlek för alla nya och gamla boende. En närapå urskog 
så nära en innerstad där till och med två rådjursflockar kan 
leva är, till skillnad från mycket annat som påstås vara det, 
verkligen världsunikt. Stockholm har nu chansen att skapa ett 
naturreservat mitt i staden dit många tusentals medborgare kan 
nå utan ens att åka kollektivtrafik, än mindre behöva ta bilen. 
Tappa inte bort den möjligheten.

• vore väldigt tråkigt om man valde att bygga här.  finns ett 
oerhört rikt djurliv, rådjuren och hararna är redan stressade 
över det lilla obebyggda området som de har att vara på, 
om maskiner och avverkning skulle förstöra ännu mer vore 
det oerhört tråkigt för denna fina lunga. Det går ju inte att 
återställa denna plats, men om man väljer att bygga högre/
tätare på redan bebyggd plats så förstör man ju inte för djur- 
och naturlivet som finns.  Om jag öppnar min balkongdörr 
under vår/sommar är det en fantastisk och öronbedövande 
fågelsång som är helt unik. Man kommer tyvärr att tvinga 

många att flytta härifrån om man väljer att bygga i skogen 
här...  

• Jag anser att en exploatering av Årstaskogen genom 
bebyggelse ej bör genomföras. Denna unika skog är så 
viktig för många människor. Ett exempel är alla pedagogiska 
verksamheter (skolor och förskolor rör sig i dessa områden 
varje dag).

• Bevara skogen.
• Bevara skogen
• ”Längs högra sidan av allen vid årsta gård ner mot vattnet 

skulle man kunnabygga ett smalhus kanske två våningar om 
det inte ska vara P platser till (Nej inga bilar i skogen!)

• Bakom fotbollsplanen skulle det kanske passa med ett hus, 
för det är lite ödsligt för barnen att gå hem från fotbollsplanen 
(årsta gård)

• I backen nedanför skankvarn skulle det kanske också rymmas 
bebyggelse, men inte precis bakom skanskvarsnsskolan - där 
behövs skogen för lek, orientering etc etc

• generellt känns de tosm att stockholm behöver sin skog när vi 
blir fler.

• Bygga inga hus vid Årstaskogen. Inkonsekvent att bebygga 
storskaligt med höga hus några få meter utanför gränsen till 
naturreservatet.  Låga hus i trä i liten skala som inte påverkar 
djurliv och tillträde till reservatet är det enda logiska om 
man nu ska tvinga igenom detta förslag mot den allmänna 
opinionen. Senaste förslaget är uruselt jämfört med föregående 
eftersom man tagit massor av plana ytor i anspråk för att 
kunna bygga billigare men till nackdel för reservatet och de 
som nyttjar det. Väldigt fegt och ohederligt att ändra sig på 
detta sätt.

• LÅT skogen vara!!!! Bygg någon annanstans. Ni har lovat att 
hela skogen ska omfattas som reservat. 

• Jag och hela min familj anser att HELA skogen skall bevaras 
så som den är idag! En lättillgänglig skog för så många ör 
ovärderligt i en storstad. Årstas lungor i en övrigt väldigt 
exploaterad miljö. Bostäder behövs men Stockholm har 
utrymme på andra platser. Inte lika attraktiva antagligen men 
låt oss inte bli giriga och bara tänka på maximalt med pengar. 
Vi behöver vår skog! 
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• BEVARA ÅRSTASKOGEN ÅT FRAMTIDEN!
• Årstaskogen behövs för att ha en naturlig skog lättillgänglig, 

i den stressade miljö som är i en moderna storstad är behovet 
stort för detta. Om man ser till helhetsbilden upptäcker 
man snart att kostnaden för stressrelaterade sjukdomar 
långt överstiger vinsten av att göra fler bostäder i en fin och 
lättillgänglig skog som denna.

• ”Som sagt Årstaskogen är redan den perfekta platsen. onödigt 
att skylla på unga...de kommer att alltid vara som dem är...
Årstaskogen är ingen kriminal-möteplats.

• Man kan helt enkelt bara skydda den som vi redan har...
Från Gullmars kommer de gamla krigtidens byggnad..dem 
kan spara rätt sätt till framtiden..kolonistugor är underbara 
o vackra..sedan kommer skogen, vägar även utegym..
strandvägen med sina vackra utsikter...hammarbyträningsplan 
är något som drar folk o kan göra det mer i framtiden...
trollpark är till barnen o där finns gott om blåbär ...dagisbarn 
trivs där...det finns redan så mycket bra o värdefullt <3

• Årstaskogen är del av Södermalms sida, en naturligt alternativ 
till dem som tex bor i Årstadal, Årstaberg plus en länk till 
Nacka reservat ..ibland behöver man inte utveckla så mycket 
ibland det gäller att bevara..om man nu förstör denna skog får 
man aldrig till baka den...o även vikingarna bodde där o bor i 
sina gravplatser ;)”

• Rör inte årstaskogen! 
• Varför förstöra den lilla skog som finns och som så många har 

sådan glädje av idag?  Bygg istället fler bostäder på Årstafältet 
och låt Årstaskogen vara kvar i sin nuvarande form så kan 
ännu fler ha glädje av skogen! 

• Bevara Årstaskogen som den är, ett område för rekreation för 
både barn och vuxna. Här finns det mesta av ovanstående lista 
redan som det är.

• Hänvisar till bifogad text: Årsta 2017-09-21 Hej, Jag heter 
AM och bor på Ralångsvägen i Årsta tillsammans med min 
fru. Sedan några år tillbaka så bor vi i en byggarbetsplats 
eftersom vi är nära grannar med delar av det så kallade 
Årstastråket. Vi har också utsikt över Årstafältet där det också 
kommer att byggas under ett antal år framöver.  Ibland är vi i 
slakthusområdet där det även där kommer att byggas bostäder. 

Allt detta byggande tillsammans med övrig förtätning i 
Årsta har vi respekt för. Det behövs nya bostäder eftersom 
inflyttningen till Stockholm är stor vilket också spär på en 
redan tidigare stor brist på bostäder. För Årstas del innebär det 
att en stadsdel som redan har en stor befolkning kommer att 
växa med tiotusentals personer. Låt Årstaskogen vara  Med 
den stora förtätning som nu sker tas mycket av Årstas gröna 
ytor i anspråk. Ytor som varit viktiga för Årstas karaktär och 
trivsel. Alla vill ju inte heller bo i en innerstad. Därför var ett 
skäl att rösta på den nuvarande majoriteten löftet att bevara 
Årstaskogen och göra det till ett naturreservat. Detta löfte 
hade ju också uttalats av andra majoriteter i samband med 
besluten att bygga på Årstafältet.  ”Bygger vi på Årstafältet 
så kommer vi att låta Årstaskogen vara”. Löftesbrott som 
får en att tvivla på politiken Jag är övertygad om att vi är 
väldigt många i Årsta med omnejd som är mycket upprörda 
över att man nu är på väg att oåterkalleligt bryta detta löfte. 
Den politiska ”smartness” som uttalanden av majoritetens 
representanter gjort är exempel på en stor arrogans och stort 
väljarförakt. Jag tänker då bland annat på uttalanden som   - 
Visst lovade vi att Årstaskogen skulle bli ett naturreservat, 
men vi sa aldrig var gränserna skulle gå.  - Det är bara de 
som bor grannar med nybyggnationen som klagar.  Enkäten 
är ett demokratiskt hån Även den så kallade enkäten är en 
hån och en smartness som är ett riktigt lågvattenmärke. Hela 
enkätens uppbyggnad förutsätter att byggnationen sker och 
att vi Årstabor ska få vara med och ”utveckla” det som blir 
kvar av skogen. Hela enkätens upplägg får mig att tänka på 
styrelseskick som lämnar mycket att önska när det gäller 
demokrati. Bristande planering Samhällen förändras och det 
måste politiken ta höjd för. Jag vet att det förr i tiden köptes 
upp mark och infrastrukturplanerades av Stockholms kommun 
för kommande behov. Jag vet också att mycket av den 
marken sålts. En bra infrastruktur och bra kommunikationer 
gör det möjligt att bo en bit bort men ändå snabbt kunna ta 
sig till de centrala delarna. Det hade gått att undvika den 
desperata förtätning som nu sker med bättre planering. Små 
skol- och förskolegårdar skapar behov av andra grönytor Den 
kraftiga befolkningsökning som nu sker i Årsta ställer också 

krav på att det byggs skolor och förskolor eftersom många 
nyinflyttades är barnfamiljer. En rundvandring i Årsta visar att 
skolgårdar i stor utsträckning tas i anspråk för utbyggnad och 
de nya skolor och förskolor som byggs ofta har skrämmande 
små uteytor i anslutning till skolan- förskolan. En 
morgonpromenad i Årstaskogen visar också att väldigt många 
förskolebarn får sin utevistelse där. Detsamma gäller för elever 
i Årsta- och Skanskvarnsskolorna. Sämre luft: Utan att vara 
expert så vet jag att skogen också har en stor förmåga att rena 
luften. Enligt uppgift är luften i Årstaskogens närhet lika ren 
som den som finns i Tyresta nationalpark. Ökad befolkning 
och ökad trafik kommer att öka luftföroreningarna. Då behövs 
det mer skog inte mindre Miljösvikarpartiet: Att den politiska 
majoriteten sviker sitt löfte som har en stor miljöpåverkan är 
allvarligt. Att det dessutom är ett parti som till och med har 
”miljö” i sitt partinamn som sviker är väldigt magstarkt. Vet 
att Miljöpartiet har en stark position i Årsta. Det har för övrigt 
även den övriga majoriteten. Efter nästa val får vi förmodligen 
säga att de hade en stark position. Lägg ner planerna på 
byggnation – Stå fast vi löftet Frågan om Årstaskogen är en 
väldigt viktigt fråga för oss Årstabor liksom för väldigt många 
andra som har närhet till skogen. Inte minst våra grannar på 
Södermalmsidan. Årstaskogen är inte särskilt stor men den ger 
ändå känslan av att vara en riktig skog. Den känslan kommer 
att försvinna om planerna på byggnation sätts i verket. Skogen 
är också ett mycket viktigt rekreationsområde för såväl vuxna 
som barn.  Det finns andra ytor att bebygga och det går också 
att bygga högre hus för att få en mer yteffektiv byggnation. 
Låt därför Årsta skogen vara kvar i nuvarande omfattning och 
slopa planerna på byggnation.  Vänliga hälsningar AM

• Bebyggelsen riskerar förstörta  det som är unikt med 
Årstaskogen: lugnet, stillheten, den mer vilda naturen 
som finns så nära stadens tempo. Detta är ett unikt 
rekreationsområde att ströva i ensam, med barn, med vänner. 
För oss som bor på Södermalm är det en frihetskänsla att 
veta att det bara är att korsa gamla skanstullsbron eller 
årstabron för att kunna få en stunds paus från bilar, brus, 
caféer, restauranger, folkliv, och kommers. Jag tillhör dem 
som vill förtäta staden, bygga högt, bygga mer. Men det är 
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viktigt att välja mkt noga hur detta görs. Årstaskogen erbjuder 
något som inte finns någon annanstans i södra Stockholms 
innerstad eller närförort - hem till hundratusentals människor. 
Generationer kommer att ifrågasätta varför vi byggde bort 
vitala delar av den enda skogen så nära staden. Bygg mer, men 
inte i Årstaskogen!

• Bevara Årstaskogen, Stockholm behöver gröna områden. Träd 
ger syre och människor behöver syre..

• Vill inte ha hus i skogen!!!! Ni förstå
• Ett av historisk paritet, sällsynt allvarligt övergrepp på 

stockholms topografi. Är detta grön politik? 
• Låt den lilla skog som är nära stan vara! Måste jag välja något 

annat är SKOG! ser ni de andra jag klickat i.
• Jag trivs i Liljeholmen för att det finns allt jag vill ha. Nära till 

stan, centrum, parker och SKOG! Tar ni bort den skogen vi 
har kommer ni göra det svårt för alla förskolor som går ut dit 
varje dag för att uppleva naturen och ha en plats att träna sin 
motorik på.

• Här finns det inte bra lekparker eller stora fina förskolegårdar, 
vi behöver skogen!

• Ska vi behöva åka ända till Nacka för att få uppleva skog, för 
att ni har en vision om att skapa ett fult betongblock av den 
enda grönskan som finns kvar?

• Måste ni bygga får ni bygga i mitten av skogen så de 
stadsdelar som redan är runt om årstaskogen faktiskt har kvar 
sin del av skogen!”

• Kollektivtrafiken i Årsta är redan överbelastad och kommer 
bli det ännu mer i och med bebyggelse av Årstafältet. Tycker 
inte att man ska bygga i Årstaskogen, även centrala stadsdel 
behöver grönska och friluftsområden, tänk Central Park i NY. 
För att förbli en attraktiv stadsdel behöver Årsta även fortsatt 
erbjuda fina naturupplevelser.

• Årstaskogen är en alldeles unik resurs i den allt tätare och 
stressigare storstan. 

• Detta är verkligen EN SKOG i staden. Här kan du gå vilse, 
vara alldeles ensam, möta vilda djur, hitta mystik och mörker, 
även om stadshimlen ovanför aldrig släcks. Visuellt kan du 
vara helt bortkopplad från den omgivande staden. I skogen 
finns platser med stor naturskönhet, fantastiska utsikter och 

dramatik. Man kan lätt hitta sin alldeles egna plats här.
• Vill du inte gå ensam finns vägarna där ständigt motionärer, 

hundrastare, småbarnsföräldrar, dagisgrupper och cyklister rör 
sig.

• Bebyggs Åstaskogen begår man ett väldigt misstag med 
enorma förluster av livskvaliteter. DETTA BLIR INTE 
LÄNGRE NÅGON SKOG !!!

• Avskildheten, mystiken - allt går förlorat.
• Tänker man dessutom göra resterande ””skog”” mer parklik, 

visar man med stor tydlighet att man inte föstår vad SKOG 
är och betyder. Fler hårdgjorda ytor, mer belysning, anlagda 
platser mm mm - glöm skog. 

• Årsta växer för fullt, Årstafältet bebyggs Årstadal/
Liljeholmskajen växer, Söderort generellt växer.

• Behovet av ””lungor”” kommer bli allt tydligare och 
Årstaskogen är just det andningshål som de allt fler 
kringboende behöver.

• Politiker och planerare sansa er !
• Vad är det för livsmiljöer ni håller på att skapa !? SPARA 

ÅRSTASKOGEN ÅT MÄNNISKORNA nu och för framtiden 
!!!”

• Som jag har konstaterat, det som ni kallar för utveckling av 
Årstaskogen, är ingenting annat än avveckling av skogen. 
Undrar om någon annan huvudstad i hela Europa skulle 
komma på idén att bygga sönder en renande grön lunga med 
centralt läge, samtidigt som man kämpar mot luftföroreningar. 
I dagens värld med upptrappat tempo och ökad psykisk ohälsa 
är det av ytterst vikt att ha tillgång till en genuin rofylld skog 
på nära håll, där man kan finna lugnet och välbefinnande på 
ett sätt som ingen park kan erbjuda. Det var redan för många 
år sedan då det protesterades mot byggandet av fyra höghus 
på Marviksvägen, som politikerna lovade att det skulle vara 
det sista. Resten skulle bli naturreservat. Nu är vi där igen. 
Kan man aldrig lita på vad politikerna  säger och lovar. 
Weidekke och andra byggherrar jublar förstås. Det finns ju 
andra ställen där man kan bygga och bygga stort. T.ex. på 
Älvkällevägen skulle man kunna bygga lika höga hus som på 
Sandfjärdsgatan. Det skulle bli som en naturlig förlängning av 
Sandfjärdsgatan utan att förstöra höga natur- och kulturvärden. 

Eller har Södermalms Trä och Ahlsells högre prioritet än 
Årstaskogen? Dessa företag är ju för bilburna kunder så kan 
de lika bra ligga lite mindre centralt. Ett annat lämpligt läge 
för nybygge finns bakom Lidl, en stor åker som bara väntar 
på att bli bebyggd. Flera liknande platser finns säkert att 
hitta utan att behöva skövla en vacker skog. Att förstöra en 
gammal skog är oåterkalleligt och drabbar inte bara dagens 
generation utan även alla kommande generationer. Hjalmar 
Mehr lät brutalt skövla Klarakvarteren. Vill dagens politiker 
bli hågkomna som dem som lät brutalt skövla Årstaskogen?

• Låt den vara som den är - fantastisk tillgång i ett område som 
är starkt exploaterat- en oas

• Låt skogen vara! Behövs ”riktiga” grönområden också.
• Skogen behöver finnas kvar för vi som redan bor här ska 

kunna motionera och vistas i naturen. Anledningen till att 
jag valde att bo i Liljeholmen var främst närhet till natur 
och skog samtidigt som man fick närhet till innerstaden. 
Denna kombination var svår att hitta någon annan stans kring 
Stockholm, en usp som fick mig att välja Marievik i första 
hand. 

• För mig är det viktigt att eventuell nybebyggelse inte gör 
intrång på naturupplevelsen man får. Idag så kan man gå 
strandpromenaden och titta upp över berget och nästan 
överallt bara se skogen. Om bebyggelsen kommer för nära 
kommer upplevelsen av skog bli mindre och känslan riskerar 
att bli mera av att promenera i en park.

• Som detvär i Årsta idag är det trångt. Mycket trång. Att på 
alla villkors vis tränga in ytterligare byggnader i norrläge mot 
skogen är inte en lösning. Se vad som hände vid den senaste 
etableringen. Förtäta Årstafältet och bygg högre där

• Årstadal är byggt oerhört tätt med väldigt lite grönytor och 
platser för barnen och änu värre blir det. De ytor som finns 
är hårt slitna eller svårtillgängliga (som Årstabergsparken). 
Därför är det viktigt att den skog som finns i närheten bevaras 
så obebyggd och orörd som möjligt. Årstaskogen behövs för 
oss som redan bor i närheten och för alla ytterligare tusentals 
människor som kommer flytta hit. 

• Årstaskogen utvecklar sig själv över tiden och är inte i behov 
av någon bebyggelse. 
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• Bygg inte bort de delar av skogen som går att leka och vara i. 
Delarna närmast vattnet är så branta att man inte kan utnyttja 
dem på samma sätt som de delar ni nu planerar att bebygga. 

• Vill behålla skogen så naturlig och stor som möjligt.. undvika 
bebyggelse alltså 

• Jag tycker att det är en av de få riktiga skogsområdena som 
finns hör omkring. Då jag skulle gärna se att den får vara så 
orörd som möjligt..

• Efter att sett förslaget så inser jag att all den mark som går 
att använda för att finna lugn och ro med vänner kommer att 
försvinna...  Detta känns inte helt Ok...   Gör om och se till att 
hela Årstaskogen, som den ser ut idag, blir ett naturreservat..

• Skogen behöver inte utvecklas. Den är redan en skog. Gott så. 
• ”Årstaskogen är unik i vår storstadsmiljö. I vilken storstad 

kan man hitta denna form av äkta och ””vild”” skogsnatur 
? Oerhört viktigt att skogen behålla i sin nuvarande helhet ! 
Naturen i sig i denna skog kommer inte att bli opåverkad om 
man börjar bebygga den - även om det rör sig om delar av den 
nuvarande ytan. 

• ””Utveckla”” skogen genom att behålla den i sin helhet ! 
• (Att ””utveckla”” skogen genom att göra en form av 

””Skogspark”” är i detta sammanhang ingen bra lösning).
• STF har genom en undersökning kommit fram till att det 

i dagens samhälle blivit en ””klassfråga”” för barn och 
ungdomar att kunna vistas i äkta skogsnatur. Detta har vi 
möjlighet att råda bot på genom att bevara detta unika område 
och att kunna erbjuda vistelse där - mitt i storstaden !

• Alltså : bevara Årstaskogen !”
• ”Nu byggs det otroligt mycket både i Stureby, Årsta fältet och 

förmodligen Enskedefältet. 
• Om ni tar Årstaskogen också så finns det ingen stans kvar att 

springa, motionera, bada på i Årsta, Stureby. Gör inte detta 
snälla! 

• Vi vill inte behöva bo på landet för att få se några träd. Varför 
ska alla höghus byggas just här? ”

• Låt den vara!
• Gör den inte! Hemskt osmakligt! 
• Ja, hela skogen borde bli naturreservat. 
• ”Den här enkäten och bemötandet från politiker är en ren 

fars. Det är uppenbart att ni inte har för avsikt att lyssna 
på de boende i området. Rapport efter rapport visar att det 
byggs för mycket snarare än för lite. Vi har ett överutbud 
av dyra bostadsrätter av typen ni planerar att bygga. Vad 
sägs om att sluta upprepa samma trötta mantra om att 
det råder bostadsbrist och lyssna på experter och boende 
istället. Vi vill inte ha permanenta ingrepp i skogen för att 
ni vill exploatera marken för egen vinning politiskt såväl 
som ekonomiskt.  http://www.di.se/nyheter/kalldusch-over-
glodhet-bostadsmarknad/ http://www.di.se/nyheter/boverket-
det-byggs-for-manga-bostader/ http://www.di.se/nyheter/
skl-varnar-for-rivningsvag/ http://www.di.se/nyheter/nordea-
varnar-for-overdrivet-byggande/ http://cornucopia.cornubot.
se/2016/11/analys-det-byggs-for-mycket-i-stockholm.html 
http://cornucopia.cornubot.se/2017/04/scb-reviderar-ner-
befolkningstillvaxten.html http://omni.se/boverket-risk-for-
overutbud-pa-bostadsmarknaden/a/7vmpo

• Jag har inga förhoppningar om att det här ska nå någon 
i beslutsfattande position. Det är uppenbart att ni inte är 
intresserade av att lyssna på oss som bor här. Vi är tusentals 
som är emot de här planerna. Vi kommer att överklaga i varje 
instans och dra ut på en eventuell byggprocess i många år. Vi 
har gott om människor och argument bakom oss. Lycka till 
med era så kallade ”medborgardialog” och byggplaner.

• Bygg inte bort illusionen av att vara bortsvept från staden. 
Det är jätteviktigt att skogen är stor nog för att man inte 
ska se byggnader runt sig var man än går. Motionsslingan 
nere vid vattnet är fantastisk, men det riktiga naturvärdet 
upplevelsemässigt ligger ovanför branten. Delar av 
byggnadsförslaget riskerar att tulla för mycket på just den 
naturupplevelsen. Skogen gästas av rådjur, vilket både är 
mysigt och bra ekologiskt. Bygg inte bort dem.

• Att Årstaskogen får utvecklas i sin egen takt. 
• Bygg inte fler bostäder i Årstaskogen! Vi som bor i Årsta och 

andra stockholmare behöver våra grönområden. Att avverka 
skog så nära innerstaden är inte ok. Gör hela Årstaskogen till 
ett naturreservat! 

• Då bebyggelsen sker i utkanten av Årsta kan man inte 
hoppas på nämnvärd ökning av kultur, handel eller cafeer då 

marknaden för detta kommer liga närmare torget, valla och 
årstafälten.

• Bebyggelse av boende innebär framföralt en privatisering av 
ytor som idag är allmänna och åtnjuts i andra syften.

• Förhoppningen i mervärde ligger i utökade skogsaktiviteter 
som bad, naturgym etc men detta kan även genomföras utan 
bebyggelsen och känns därmed snarare som smöreri än ett 
ärligt uppsåt att göra skogen attraktivare.”

• Låt skogen vara ifred  den behöver bevaras för våra barn 
och barnbarn. Att kunna leka, klättra och vara ute i naturen. 
Bygger man fler och fler bostäder finns snart ingen natur att 
tillgå utan bara tillrättalagda parker och planteringar.

• Jag tycker inte att de områden i Årstaskogen som utreds 
för potentiell bebyggelse, bör bebyggas. Detta främst av 
det enkla men viktiga skälet att de utgör en signifikant del 
av ett värdefullt och tämligen centralt beläget, till stor del 
sammanhängande, naturområde (”Årstaskogen”). Jag är 
helt förvissad om att det finns lämpligare, realistiska, platser 
för bebyggelse och det i en utsträckning som kan tillgodose 
ett relativt ambitiöst bostadsbyggnade, både kvalitets- och 
kvantitetsmässigt.

• Snälla ni som bestämmer. Skona skogen! Nagga den inte i 
kanterna!

• Kan människan ”utveckla” en skog bättre än naturen? Det 
byggs redan tusentals nya lägenheter i Årsta bl.a. Årstastråket,  
Årstafältet,  Linde backe och Årstahusen vid Årstaberg.  
Andra ytor att bebygga är t.ex. Västberga industriområde och 
fältet kring postterminalen.

• Bevara hela Årstaskogen orörd!! Det är den bästa 
utvecklingen. Visa att ni vågar sätta Stockholm på kartan med 
bevarade naturvärden i kontakt med medborgarna på riktigt!

• Att bygga bort Årstaskogen genom att ta de mest attraktiva 
platserna är dumt. Det betyder också att man för in bilarna 
i Årstaskogen, då varje hushåll kanske har åtminstone en 
bil. Varför skulle vi inte kunna ha kvar detta attraktiva 
grönområde i Stockholm? Det finns vissa platser i skogen som 
idag är otillgängliga, där kan det kanske byggas men inte i en 
sådan skala som nu föreslås!

• Bra att staden sätter ner foten när det gäller var det ska byggas 
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och inte byggas. Tycker det är oklokt att bygga på en så unik 
plats som Trollskogen som är både lättillgängligt och en fin 
naturupplevelse.

• Skogen närmast gamla skantullsbron och skogen vid Årsta  
tågbro är de enda möjliga platser att bebygga. 

• Jag tror inte att någon storstad av Stockholms storlek år 2017 
”tar bort en så viktig lunga” som Årstaskogen.

• Ni som beslutar om byggnation i Årstaskogen har fortfarande 
tid att besinna er.

• Jag har bott i Årsta sedan 1956.
• INGET BYGGE SKA SKE! TÄNK OM ! 
• Jag hoppas ni tar ert förnuft tillfånga och avbryter alla planer 

på husbygge och låter hela skogen bli Naturreservat. Jag har 
nämnt några förslag på andra ställen man kan bygga istället 
tidigare i enkäten!

• Bygg hellre ut kollektivtrafiken och bygg även utanför staden 
+ mindre industriområden + flytta ut kontorslandskap och gör 
om/bygg till bostäder. 

• Sen vet vi alla att om det blir bygge kommer bara 
höginkomsttagare att kunna flytta in och dem har redan 
bostäder!! Det blir aldrig något för studenter tex.  Ett sådan 
hus, men billig hyra, skulle jag tycka vara ok! ”

• Bevara skog och natur. Byggnation kan inte motsvara 
naturupplevelse. Gör det enklare för barnfamiljer att komma i 
kontakt med skog och natur. 

• Årstafältet är ett enormt stort tomt fält som i stort sett aldrig 
används. BYGG DÄR!!!!!

• Parkifiera inte! Undvik alla ingrepp i magra naturmiljöer som 
sköter sig själva (uppvuxen mörk skog, hällmarker osv.).

• Men hävda regelbundet och på lämpligt sätt de ytor där 
ingrepp redan gjorts (körskador, sprängning, buskröjning 
osv), så att de inte degraderas ytterligare, utan så att biologisk 
mångfald gynnas - rådgör med naturvårdskunniga! ””Laga”” 
aldrig med fet jord!

• - En högljudd skara exploateringsivrare, som lider av 
okunnighet och ängslan inför det icke tuktade, tycker att skog 
och natur inte passar i storstaden, och tror att alla föredrar 
frisbee-lek på gräsmatta framför svampplockning i skogsmark. 
Det är en missuppfattning! 

• Natur på nära håll är ett viktigt dragplåster vid valet av 
bostadsort för många resursstarka och välutbildade, och en 
förutsättning för att minska bilresandet, och en nödvändig 
pedagogisk resurs för att kommande generationer ska få 
förutsättningar att klara sina utmaningar. 

• Förtätningen i Stockholms stad är svår att undvika och många 
fina platser måste bebyggas. Men jag tycker inte en uråldrig 
skog och en verklig lunga så som årstaskogen är en sådan 
plats. Bygg på fält, över vägar och äldre icke funktionella 
industrimarker i stället och bygg på höjden, 

• Årstaskogen behöver inte utvecklas. Skogen har sin fulla 
funktion idag som en plats för aktiviteter för alla åldrar och 
sinnesstämningar.

• Bygg inte bort den skog som finns. Det känns på riktigt som 
att man är i skogen när man är där och promenerar.

• Bevara skogen. Årstafältet har eedan körtsöver trots 
demokratiska beslut. Låt mig inte tappa hoppet på  er politiker.

• Årstaskogen ska inte bebyggas!  Årstaskogen ska vara ett 
naturreservat!!  Jag och min familj är där flera gånger i 
veckan. Vi gör utflykter och motionerar. Upplever naturen 
med all dess skönhet och  artrikedom. En anlagd park kan 
aldrig ersätta en skog!!! 

• Jag anser inte att Årstaskogen är en plats man bör exploatera 
för byggande. Värdefull natur nära staden som många nyttjar 
går oåterkalleligen förlorad då. 

• Det finns gott om plats på Gärdet som är plant och lättbyggt 
men där kanske det bor för många politiker. 

• Bevara skogen som den är för våra barns skull! Bebygg INTE 
trollparken! 

• Att bygga mera i Årstaskogen är överhuvudtaget en mycket 
dålig ide, bla med tanke på just all nybyggnation som sker 
eller planeras i Årsta och Johanneshov med omnejd. Den 
befolkning som kommer att flytta in i nybyggnationerna 
kommer även de att vilja ha grönområden, rekreationsområden 
och frisk luft, och mindre skog kan inte räcka till fler 
människor utan att den slits ner och lugnet och tystnaden 
upphör. Mardrömmen är att Årstasidan av Årstaviken ska bli 
som södersidan/Tanto, där det är så mycket trängsel på fina 
helger att det knappt går att cykla eller springa och där man 

alls inte har känslan av natur omkring sig.
• Att planeringen av bebyggelsen skulle vara i ett tidigt 

skede och att det inte finns något färdigt förslag än, som 
står i webenkäten, stämmer ju inte. Det är känt genom 
tillgången till allmänna handlingar att Sthlms stad har 
dragit om reservatsgränsen och paketerat hela förslaget 
i termer som ””tillgängliggörande”” av skogen genom 
bebyggelse utifrån ett förslag från en exploatör som givit in 
markanvisningsansökningar. Att staden låter sig påverkas 
på sådant sätt av privata aktörer med ekonomiska intressen 
i exploatering istället för att dra reservatsgränsen utifrån 
ekologiska och rekreativa värden är både oroande och väldigt 
förtroendeskadligt. ”

• Bevara HELA Dianelundskoloniområde. Jag är själv inte 
kolonist men uppskattar verkligen det området. 

• Jag anser att Årstaskogen har stor betydelse för de boende 
i området (och i förlängningen- hela staden) som ett 
sammanhängande rekreativt grönområde. Förtätningar och 
bebyggelse på tidigare oexploaterad naturmark kan inte 
vara vägen framåt. I synnerhet inte i så centrala lägen. De få 
områden som finns kvar tillhandahåller ett flertal funktioner, 
inte minst ekologiska. Årsta planerades ursprungligen med 
detta i åtanke, risken är att dessa kvaliteer försvinner om 
staden öppnar upp för bostadsbyggande. Jag tror att det finns 
områden bättre lämpade för bostadsändamål, t.ex. tidigare 
industrimark eller områden med låg nyttjandegrad.  Stora 
områden i centrala lägen med kolonilotter kanske borde 
utredas?  Dessa uppstod ju under krigsåren, då tillgången på 
mat var begränsad. Idag är ju situationen något annorlunda. 
Vänligen- se Årstaskogen som något unikt i Stockholm, 
värd att bevara för framtida generationer. Mvh: A (arkitekt /
planerare och årstabo)”

• Jag vill inte ha någon som helst ny bebyggelse. Behåll hela 
skogen som den är - den är absolut oersättlig. Den utvecklar 
sig själv och blir bara vackrare och mer livgivande med åren.

• ”Förstår inte hur ni tänker. Måste finnas massor av ställen att 
bygga på som är bättre än just årstaskogen, som är unik och 
välbesökt, och har en underbar känsla av ””urskog””. Jag 
tycker det är så respektlöst. Finns en massa ””fula”” ställen att 
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bygga på. vad händer med de övergivna husen i Liljeholmens 
industriområde t.ex.? 

• Jag tror att om detta går igenom så kommer det minnas som 
ett stort misstag i historieskrivningen. Bevara skogen, och 
bygg och förtäta på ””fula”” platser istället.”

• Årstaskogen är en fantastisk plats som Årstabor och andra 
Stockholmare använder flitigt. Att ha en skog så nära stan är 
något alldeles extra (då menar jag specifikt en skog, inte en 
park) och något som är unikt för Stockholm. När staden växer 
blir skogar och grönområden allt mer attraktiva och detta 
ökar då trycket på Årstaskogen. Fler och fler människor från 
många delar av södra Stockholm söker sig till Årstaskogen 
för en plats fri från bilar, folkrus och bebyggelse. Att bebygga 
Årstaskogen vore både en social och ekologisk tragedi.

• För närvarande byggs det bostäder över hela Årsta och 
kringliggande områden, exempelvis slakthusområdet, hela 
Årstadal, gamla Huddingevägen och flera andra områden 
som är planerade. Detta exploaterande ställer höga krav på 
grönområden inom Årsta-Enskedes närområde. Årstaskogen 
utgör ett unikt skogs- och rekreationsområde och det utnyttjas 
både av dem som bor på Södermalm och inom Årsta-Enskede. 
Det påverkar människors hälsa och välbefinnande.  Att 
reducera Årstaskogen vore oerhört kortsiktigt, skogen är unik 
med sina gamla barrträd och fantastiska djurliv. Det går fort 
att skövla men sedan är det för sent, skogen går inte att få 
tillbaka. Årstaskogen borde få vara kvar precis som den ser ut 
idag, en riktig skog, inte en park. En skog mitt inne i staden 
som Stockholm borde stoltsera med istället för att ta bort. Ert 
förslag med bostäder på många platser i den nuvarande skogen 
kommer att innebära att det inte längre är en skog, det kommer 
att bli några trädbeklädda små områden. Att bebygga delar 
av skogen vore en ekologisk och social tragedi. Dessutom är 
förslagen av bebyggelse främst på de de flacka områden som 
idag utnyttjas mest på grund av att det är möjligt att göra saker 
där.

• Årstaskogen! Det ska inte byggas i Årstaskogen över huvud 
taget! Årstaskogen ska bevaras av samma anledning som 
våra mer ”heliga” grönområden som Gärdet, Djurgården 
eller Hagaparken är fredade. Att komma med förslag om 

tusentalslägenheter på just den marken skulle var politiskt 
självmord. Men i Årsta verkar man tycka att risken är 
liten. Det är inte utan man undrar om det finns ekonomiska 
intressen hos våra förtroendevalda, många representerar inte 
ens valkretsen och bor i andra stadsdelar och sällan besökt 
Årsta. Kanske är det så att många av dem sitter i ”knät” hos 
byggherrarna i JM, NCC, PEAB med flera. Lyssnar på oss 
som bor här gör man i alla fall inte! Detta bör granskas!! 
Speciellt som vissa politikernamn namn dyker upp i lite ””för 
ofta”” i St:Erik Markutveckling AB och dotterbolagen och 
externa fastighetsförvaltningar.  Räknefel? Uppgifter om att 
det nu skulle behövas 140 000 /(eg. 700 000) bostäder de 
närmaste åren kan ifrågasättas, på 50/60/70:talen när man rev 
halva stadskärnan och startade ”miljonprogrammet  räknade 
man med att Stockholm skulle vara en två miljoner- stad 
inom tio år!?  Hur blev det. Det var ju ändå på den tiden man 
ansåg att matematikkunskaperna i allmänhet var mycket 
goda. Men nu är det annorlunda, PISA visar ju på detta. Våra 
politiker i stadshuset är ”relativt unga” så undra på om det 
finns funderingar kring kalkylerna. När 700 000 bostäder 
ska byggas kan resultatet bli värre än för miljonprogrammet 
på 1960- och 1970-talen. Då fanns det åtminstone kunskap 
och planer. Det saknas nu. Tillgänglighet!  Årstaskogen har 
aldrig varit otillgänglig för någon! 800 till 1000 lägenheter 
och omfattande infrastruktur gör ju inte skogen ”MER 
tillgänglig”! Något som inte finns, ej existerar(utplånats) kan 
ej vara mer tillgängligt. Inte åtkomligt över huvud taget.

• Siluett!  Hoppas att jag har läst/hört fel när planerare 
nämner något om en intressant gräns mellan bostäder och 
Årstaskogens grönområde, en slags ”naturlig avgränsning” 
med en vacker skyline från Södermalm sett?? Vad som nu är 
vackert och intressant med 8 våningar i blandbetong? 

• Tror inte det är sant!(se ovan) Vad kan vara vackrare och mer 
nödvändigt för alla människor än skog och grönområde. Hela 
Årstaskogen används och behövs! Tänk efter en gång till, 
eller två, innan ni har förstört ett av de sista oersättliga gröna 
områdena på här sidan Årstaviken! Hela skogen ska vara ett 
reservat! För övrigt är enkäten till vissa delar utformad” Som 
man ropar i skogen får man svar” dvs. Man får fram precis 

de svar som beställaren vill ha. För stadshuset är enkäten ett 
lyckat konsult Job, skulle jag tro, grattis! /L

• Närheten till Årstaskogen är anledningen till att vi flyttade till 
Årsta. Vi ville att barnen skulle få växa upp nära riktig skog. 
Årstaskogen är helt fantastisk. När allting slår ut på våren 
är det sprakande grönt och fullt med fågelkvitter och vi ser 
ofta rådjur och harar. Årstaskogen är unik och bör bevaras. 
Hela sättet som det här nya förslaget har hanterats på och 
lagts fram är skandal och får mig att allvarligt ifrågasätta den 
demokratiska processen.  Först läggs ett förslag fram där delar 
av koloniområdet ska byggas bort. Sedan argumenterar de som 
har kolonilotterna uppenbarligen hårt för sina intressen. Sedan 
kommer, helt utan diskussion eller förvarning, ett nytt förslag 
där hela skogskanten ska byggas igen, utan att någon har fått 
lämna synpunkter och så säger man att alla partier är överens. 
Riktigt illa skött! Det man väljer att prioritera och skydda är 
Hammarbys fotbollsplan och kolonilotterna, två områden som 
användas och är tillgängliga för ett begränsat antal personer.  
Sedan säger man att de nya husen ska bli som en port in mot 
reservatet och ska göra reservatet mer tillgängligt. (...) Varför 
inte bara säga som det är, att man vill sälja ut de bästa och 
mest lättillgängliga delarna av skogen och fullkomligt struntar 
i alla som brukar vistas där och som har valt att bosätta sig 
där just för att Årstaskogen finns där. Om man väljer att 
bygga bostäder enligt planen blir det dessutom akut att lösa 
kommunikationerna i Årsta eftersom bussarna går hela tiden 
redan nu och alltid är fulla. 

• Inga fler bostäder ska byggas på grönytor.  Hela skogen i 
sin nuvarande form ska vara kvar. Jag upplever att frågan 
är manipulativt ställd. Bygg  bostäder på parkeringsplatser, 
industrimark och kontorskomplex som är dåligt utnyttjade. 
Stockholms nuvarande och framtida invånare behöver 
naturmark för återhämtning och rekreation. Att staden 
internationellt sett vill framstå som världsklass inom 
hållbarhet är ett gott exempel på greenwashing. Andra 
”hållbara” städer frigör industrimark, flygplatser och 
trafikkomplex för att frigöra markytor för bostadsbebyggelse. 
Söderort är redan hårt belastat ur naturmarkssynpunkt. 

• Bebyggelsen bör ske på annan plats. Årstaskogen är inte 
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lämplig. Vägar och kommunikationer kommer inte räcka till. 
Naturupplevelsen kommer att förstöras. De branta ytorna 
kan inte räknas som yta för naturupplevelse då de inte går att 
vistas i.

• Jag anser att Årstaskogen ska bevaras. Inte bebyggas. 
Bebyggelse är inget alternativ för mig över huvud taget. Det 
är en oseriös ansats till lösning på de bostadsproblem som 
präglar och har präglat Stockholm under flera decennier. 
Denna enkät är även den oseriös då den ställer ledande frågor 
och ställer oss som bor i Årsta mot varandras intressen. 
Jag har under ett antal årtionden röstat på ett av de partier 
som varit pådrivande i denna process. Jag har bestämt mig 
för att aldrig någonsin rösta på detta parti igen, och hoppas 
att detta parti åker ut ur riksdagen och kommunpolitiken i 
Stockholm. Att man kan vara så infernaliskt nedlåtande mot 
sin egen väljarbas är för mig helt galet. Jag och många med 
mig kommer att arbeta aktivt inför nästa val att få bort dessa 
stolpskott från politiken nästa val.  

• Man utvecklar inte naturreservat genom att bebygga skogen 
som utgör en del av det ursprungliga reservatet. 

• Var är förslagen för mindre bebyggelse? Hela den här enkäten 
är ju vinklad för att det ska byggas. Genomskinligt... Gör om, 
gör rätt!

• En stad ska växa och det är självklart meningsfullt att behoven 
av bostäder ska mötas. Särskilt angeläget är att bygga så att 
den sociala sammanhållningen stärks. Fler hyresrätter behövs 
framför allt i områden som har en hög andel invånare med god 
ekonomi och som är socialt stabila. Det samma gäller även 
för det motsatta. När miljonprogramsområdena närmaste åren 
ska renoveras kan det vara minst lika viktigt att säkra ökad 
attraktivitet för av områden. Ska en ökad integration vara 
möjlig måste grundförutsättningar så som hyra och värdet på 
mark och bostad svara på människors behov och möjligheter. 
Bygga hyresrätter i ett av stadens mer attraktiva områden kan 
självklart stärka stadens finanser på kort sikt. Men det kan 
absolut ge ökade kostnader för landstinget när luftkvaliteten 
i staden försämras och barn och ungas livsmiljöer reduceras. 
Den förgivet tagna föreställningen att i en stad som ska växa 
måste medborgarna gå med på försämrad luft mm. Vems har 

sagt att det är hugget i sten. Utmaningen till dagens politiker 
är att ha en vision om en hälsofrämjande, barnvänlig, socialt 
hållbart, kulturellt meningsskapande och demokratiskt levande 
stad. Det kommer generera mer kapital över tid. Staden 
kommer bli intressantare och i bästa fall inspirera andra 
städer i världen att bygga för människorna! Att bygga en stad 
som succesivt försämras ser vi redan nu väcker stor oro hos 
föräldrar som väljer att flytta ut till kranskommunerna.  

• ”Om man vill åka tillgängligheten så tycker inte jag att det 
behöver göras genom att bygga bostäder.  Ha fler aktiviteter 
runt kolonilotterna, kolonistugorna och Scenen. 

• Tipspromender, musikuppträdanden som lockar en yngre 
målgrupp och barn. Barngrupper som lär sig mer om skog och 
miljö. 

• Om det byggs bostäder så behöver kollektivtrafiken utökas. 
Under vissa tider på dygnet kan 160 bussen inte låta fler 
människor gå på och åker förbi folk som står och väntar vid 
hållplatserna.

• Jag vill inte se några fler bostäder i Årstaskogen. Bygg på 
andra platser i Årsta istället. T.ex. på Årstafältet. 

• Viktigt att bevara skogen med dess mångfald av växter och 
djur och möjlighet för barn, vuxna och gamla att få den 
naturupplevelse som den bidrar till.

• bygg inte bort de få plana ytorna i skogen! bygg hela 
årstafältet i stället, förtäta centrala årsta.

• Årstaskogen är en unik och stadsnära skog som bidrar till 
staden och dess medborgare på så många sätt idag. Rekreation, 
luftrening, utveckling för barn, motion, välbefinnande osv osv. 
Låt skogen vara och se över reservatsgränserna igen, bygg inte 
i skogen. Tack.

• Inrätta ett naturreservat för HELA skogen. Jag har hittills 
inte mött en enda årstabo eller annan som önskar att skogen 
ska UTVECKLAS. Alla dessa floskler som ni använder för 
att försöka rättfärdiga något som inte går att rättfärdiga. Att 
skövla 200-årig tallskog i hjärtat av Stockholm kommer i 
framtiden att ses som oförlåtligt.

• Inrätta naturreservat för hela skogen och bygg ingenting alls! 
Om ni inte gör det så ska jag starta ett nytt Stockholmsparti 
inför valet, om det så är det sista jag gör!

• Det behövs inte att utveckla med böstäder. Det är svårt att få 
tillbaka naturen framtiden om det tas bort nu.

• Förstör inte en värdefull och välbesökt skog. Bygg inte i 
Årstaskogen.

• Underhåll och städa skogen, se till att den utvecklas utifrån 
sina egna förutsättningar. Årstaskogen har sina egna högst 
speciella kvaliteter som området är helt ensamt om i 
Stockholmsregionen.

• Tänk er för innan ni nallar på denna oas. Rekreation och 
återhämtning ska erbjudas till allt fler som flyttar in i 
kringområdena. Den rena naturupplevelsen och djurlivet är 
unikt och bör därför värnas 

• Bevara Årstaskogen! Behåll den här unika skogen så nära 
staden som den är så att människor i Årsta, Liljeholmskajen, 
på Södermalm och från Hammarby, etc kan njuta av natur och 
djur som den är på sitt bästa och finaste sätt! Skog och natur är 
fint som det är och behövs för att hitta lugn och ro när många 
andra ställen blir redan extremt bebyggd och exploaterad. 

• Blanketten är kraftigt vinklad och manipulativ. Därför blir 
det svaret på samtliga frågor. Den här frågan kräver en seriös 
medborgardialog, vilket detta inte kan anses vara.  Skogen ska 
självklart vara kvar som den är idag. Det är en skam för den 
demokratiska processen. Skärp er!

• Jag önskar att Stockholms stad skulle förstå vilket andningshål 
skogen utgör för oss Årsta-bor. Jag är där dagligen med mina 
tre barn - i varierande omfattning, ibland passerar vi bara 
men ofta stannar vi till och tar en sväng in bland tallar och 
blåbärsris. Skogen renar dessutom luften från Essingeleden 
vilket var en bidragande orsak till varför jag valde att bo kvar 
här, när jag fick barn. 

• En miljö i Årsta utan byygkranar, dynamitsprängningar,  
osande dammoln och ändlösa karavaner av schaktmaskiner 
och lastbilar är något jag önskar kunna uppleva och ge mina 
barn. En så levande och komplett natur upplevs egentligen 
bara i judranskogen och runt kyrksjön i Bromma. Att under 
en pågående bebyggelse uppleva stressade fåglar och djur är 
synnerligen obehagligt och ingen upplevelse jag önskar. Att 
avverka skog och sedan fira med ett naturreservat är inte heller 
vad jag önskar. Jag vill ha en levande skogsmiljö, inte en 
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parkmiljö utan liv. Såsom projektet är utforma skulle det inte 
få mig att att vilja vara där med mina barn, och bara gå runt o 
titta på en plats som en gång hade riktigt liv. 

• Bygg gärna, på exempelvis Årstafältet. Låt fågelägg gå före 
golfbollar. Samt sätt press på de mindre byggplatsexploaterade 
områdena i Stockholms kommun. Eller ändå hellre inled ett 
samarbete med kommuner i hela Stockholms län för att få 
både kommunikationer och bostäder gå hand i hand utan att 
behöva göra våld på den lilla fungerande ekologin vi har. 

• Jag är förfärad över synen på miljö och natur och den 
politiska makten som alltmer liknar en skendemokrati där vi 
medborgare  betraktas som korkade och lättledda  får som 
ska tro att min röst räknas i detta fall. Ni har bestämt er och 
struntar högaktningsfullt i min åsikt men passar på att tacka 
mig för den.

• De partier som sviker mig och mina barn sviker oss alla.”
• Bevara årstaskogen som den är. 
• Gå inte i byggherrarnas ledband - överlåt inte den plana 

marken av Årstaskogen att bygga flådiga höghus på. Det har 
ni politiker lovat oss - håll ert löfte!
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