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Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Smedshagen i Hässelby Villastad 
påbörjades under våren 2017. Som en del i arbetet anordnades en dialog med 
boende i området i form av en workshop som genomfördes den 13:e juni i 
Smedshagsskolan. Tillfället arrangerades av Stockholms stad, Hässelby Hem 
och Strategisk Arkitektur.

Under tillfället fick deltagarna diskutera och beskriva hur Smedshagen upp-
levs idag och vilka möjligheter som finns i framtiden. Flera teman presentera-
des för deltagarna att resonera kring, bland annat rekreation, grönska, bebyg-
gelse och trafik. Resultatet från workshopen är ett variationsrikt material som 
behandlar många olika upplevelser om hur Smedshagen fungerar idag och 
vad som kan utvecklas.  Sammanställningen visar på att det trots variationen 
finns gemensamma frågeställningar som delas av deltagarna. 

Främst kan utläsas att socialt engagemang, trafiksäkerhet och fritidsaktiviteter 
är viktiga frågor för deltagarna. Skolan, idrottshallen och närheten till grön-
områden upplevs som en kvalitet som utnyttjas flitigt. Samtidigt upplevs vissa 
delar skräpiga och mer otrygga under kvällstid. Många lyfter vikten av att 
barn ska kunna röra sig i en säker och trygg miljö, här uppskattas trafiksepare-
ringen och de många bilfria gångvägarna. Vissa påpekar dock att buskörning 
och felparkerade bilar förekommer, vilket gör att området upplevs mindre 
säkert. Bostäder som attraherar nya Smedshagsbor och ger möjlighet till ung-
domar att få en bostad lyfts av vissa som en möjlighet i framtiden. 

Ett stort tack till alla som deltog!
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Läs mer om detaljplanen!

Gå in på http://vaxer.stockholm.
se/projekt/smedshagen/
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 BAKGRUND

I Hässelby-Vällingbys lokala utvecklingsprogram är Smedshagen beskrivet 
som ett område dit extra insatser ska riktas. Utvecklingsprogramet är fram-
taget av stadsdelsförvaltningen och syftar till att utjämna skillnader i staden 
i linje med Stockholms vision 2040 ett Stockholm för alla. Där ingår bland 
annat att arbeta med trygghet i stadsmiljön, öka tillgängligheten och att sam-
verka för att nya bostäder byggs där det kan öka den sociala integrationen.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade under våren 2017 att påbörja arbetet med 
en ny detaljplan för Smedshagen i Hässelby Villastad. Detaljplanen syftar till 
att skapa nya bostäder, där fokus ligger på att tillvarata och förstärka områdets 
befintliga kvaliteter. Det är Hässelby Hem - som äger och förvaltar befintliga 
bostadshus i området - som har initierat arbetet med detaljplanen. I uppdraget 
att ta fram den nya planen ingick att ha en tidig dialog med boende och verk-
samma i området. 
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 SYFTE
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Stadsbyggnadsnämnden har tydliga 
budgetmål som beskriver hur stock-
holmares insyn i planprocessen ska 
utvecklas. Särskilt ska stadsbyggnads-
nämnden verka för att öka deltagandet 
i ytterstaden och bland grupper som 
vanligtvis inte deltar i dialoger. 

Syftet med dialogen i Smedshagen 
har varit att informera om stads-
byggnadsprocessen och tidigt få de 
boende och verksammas perspektiv 
på området och dess utveckling. 
Informationen används som underlag 
i framtagandet av samrådsförslaget 
och som ett led i arbetet med 
jämställdhet i den fysiska miljön.

Att veta vilka platser som uppskat-
tas och vilka som kan upplevas 
otrygga, är värdefull information 
i arbetet med detaljplanen.     
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METOD

Deltagarna som samlats i 
Smedshagsskolan delades in 
i grupper för att genomföra 
tre övningar med fokus på 
Smedshagen - idag och i framtiden

Den första övningen gick ut på 
att markera ut bra och mindre bra 
platser på en karta och motivera sitt 
val genom att skriva ner det på en 
post-it-lapp. I nästa steg tilldelades 
grupperna olika teman som de fick 
beskriva utifrån vad som funkar 
bra och vad som kan bli bättre. 
Den sista övningen var att resonera 
utifrån tidigare diskussioner om hur 
Smedshagen kan utvecklas i framtiden. 

Workshopen genomfördes tillsam-
mans med Hässelby-Vällingbys 
stadsdelsförvaltning, Hässelby 
Hem och Strategisk Arkitektur. 
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 SAMLADE SYNPUNKTER

De antecknade synpunkterna kommer från det insam-
lade materialet från workshopen. Synpunkterna kan 
ibland vara knutna till en geografisk punkt som mar-
kerats på en karta. En synpunkt har lämnats utanför 
sammanställningen då den faller utanför syftet med 
dialogen.  

Uppgift 1: Markera platser du tycker om. Skriv och berätta.
 
Grupp 1

Bevara skogsområdet, många barn leker i skogen och andra promenerar

Barnens pulkabacke och övrig lekverksamhet

Många är där, det känns tryggt

Bra väg till alla människor, trafiksäkert

Området är fint byggt och man skulle bygga så-
dana hus om man skulle bygga i området.

Grupp 2

Viktigt med gröna områden i Smedshagen

Bra med närhet till skola och idrott

Koloniområdet är underbart. Rör ej

Basketplan, grillplats. Bevaras.

Grupp 3 
 
Ett trevligt ställe som nyttjas av boende i området 
 
Nyttjas mycket av barn och ungdomar 
 
Skogen behövs för lek och strövområde 
 
Bra med parkering så man ser bilen 
 
Skönt med grön yta, gamla träd 
 
Behövs gröna ytor

Skog blir kvar till dagis utflykter. 
 
Grupp 4 
 
Sommarpark för familj med barn. Stor samlingsplats. Riktigt nöjd. 
 
Är en trivsam plats för att det är hemma. Bra plats att rasta hundar och bar-
nen kan leka 
 
Fina gator, bra med separation med bilar och barn 
 
Föreningsverksamhet i området, typ scouterna är jättetrevligt. 
 
Grupp 5 
 
En levande skola med intilliggande sporthall är positivt för gela området 
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Tillgång till tre dagis på Mäster Karls vägs område är också positivt

Fotbollsplan

Skolan är fin men segregerad

Mycket bra med modern idrottsanläggning

Fina grönområden

Närheten till grönområden.

Grupp 6

Ett livligt område för både ungdomar och små barn som leker i gårdarna

Finalägenheter 
 
Uppgift 1: Markera platser som kan bli bättre. Skriv och berätta.

Grupp 1

För på kvällarna finns det ingen som går förbi, många grabbar softar där

Man behöver förbättra innergårdarna för det känns tråkigt

På kvällarna är det äldre ungdomar som chillar där.

Grupp 2

Inte tryggt, mycket folk

Behöver förbättra kollektivtrafik (flera bussavgångar)

Dåligt underhåll, fräscha upp

Ofta bråkas det där.

Grupp 3

Stökigt tillhåll för ungdomar. Bättre flytta detta till ”Päronparken” och utöka 
med parkourbana

Folk slänger fel och utanför. Förslag att bemanna vissa dagar

Kan förbättras med fler fasta bord/bänkar/grillplatser

Förbättra eller bygg nytt

Mycket biltrafik på gångvägen/ parkerade bilar. Önskas bom/ vägbulor m.m. 
för att minska trafik

Kolonilotter bort. Bygg bostäder

Hundrastgård, bygg låghus 

Behövs gröna ytor.
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Grupp 4

Bygg grind, stopp för bilar. Säkerhet för barn

Hanteringen av vårt avfall. Det är för låg kapacitet i dagens soprum. Det är 
för långt för en del att ta sig dit 
 
Det behövs fler parkeringar och särskilt om det skall bo fler människor här 
 
Basketplanen har blivit sunkig 
 
Behövs övergång 
 
Staket mot vägen 
 
Hässelby hem behöver förbättras mot oss hyresgäster

Cykelvägen från sällhetsvägen körs det bilar på. Finns inget hinder

Behövs spärras för att få bort bilar

Alla tvättstugor är under kritik och behöver underhållas

Koloniområdet missköts av värden

Grupp 5

Polis, dålig närvaro

Saknas elever som kan svenska

Centrum g/c-vägen mot Smedshagen känns otrygg. Det hänger ungdomar där 
och är högljudda

Ensidigt ägande på bostäder. Segregerat i skolan. Dåligt elevunderlag

Dock lite skräpigt

Grupp 6

Onödigt ställe

Mörkt på natten. Folk röker på läskigt ställe på kvällen om man går ensam

Gammal basketplan. Onödig skog. Vi vill ha basketplan som är inhägnad och 
rakare mark med finare korg, nät

Vårat ute gym har två små maskiner, oanvändbara. Behöver uppdateras

Preem måste tas bort eftersom att den är tom och ingen butik.

Uppgift 2: Hur tycker du att rekreation/sport/grönska/aktivite-
ter för alla fungerar idag i Smedshagen? Vad är bra? Vad kan bli 
bättre?

Grupp 1

Bra promenad vägar

Riddersvik, Lövsta, Mälaren m.m.
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Trygghet i området (bra Vita villan)

Förhindra fortkörning (tillåten hastighet 30km/h)

Grupp 5

Skogen och sporthallen

Cykel upp i lägenheten

Modern skola

Området kring Smedshagen har mycket grönområden kring sig, bad mer na-
turområden

Driva fotbollsplanen under ordnade förhållanden. Inga nattaktiviteter tillåtna 

Dagis längst upp på Smedshagsvägen har nattliga aktiviteter på altan. Något 
för planen att se över

Grönområdet i Mäster Karlsväg är för öppen. Mera träd för djuren

Öppna grönytor för exempelvis brännboll

Öppna skolan för fritidsaktiviteter t ex. matlagningskurser. Bra för att lära sig 
språk. Konstnärliga aktiviteter

Bättre cykelvägar för att komma åt andra områden såsom bad och tunnelbana

Saknar service, affärer m.m. i området.

Uppgift 2: Hur tycker du gatumiljö/trafik/parkering fungerar i 
Smedshagen? Vad är bra? Vad kan bli bättre? 
 
Grupp 2

Människor är väldigt trevliga

Smedshagsvägen och Carl Bondes väg är bra

Gröna områden. Bra promenad/cykelväg

Ute gym. Pampen

Parkeringsbehov, kollektivtrafik

Rusta upp gårdar för att hålla barnen från gatorna och parkeringar

Medborgarna eget ansvar för att hålla rent i området

Stoppa busåkning med moped och crossmotorcyklar

Hundbajs! Plocka efter dig!

Frukt- och grönsakstorg

Grupp 6

Vi har bom/sten vid varje ingång till alla gårdar så att bilar inte kör in/parkerar
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Parkeringar med tak/parkeringshus

Flera parkeringar för att det blir fler och fler som köper bil och fyller 18

Bostaden bör ägas av staten/Stockholm

Mer trafikvägar. Öka kapaciteten och hastighet

Busskörfält

Vi har cykelförråd

Sänka hyran allmänt

Möteslokal som inte störs av grannarna.

Uppgift 2: Hur tycker du bebyggelse/bostadstyper och gårdar 
fungerar idag i Smedshagen? Vad är bra? Vad kan bli bättre?

Grupp 3

Bra modell på husen. Fina färger på husen

Fina gårdar (skapar trygghet)

Fina parker/grönområden

Bra parkskötsel, fina planteringar

Bra planlösningar på lägenheterna

Fina målningar i trapphusen

Parkourbana/parklek i päronparken

Samlingslokal för hyresgäster

Förbättra (ta bort) soprummet

Säkrare gångvägar. Mycket biltrafik/mopedtrafik

Istället för 30 km på Smedshagsvägen /Mäster Karlsväg 10 km

Farthinder på parkvägen mellan Carl Bondes väg och Smedshagsvägen.

Uppgift 2: Hur tycker du att mötesplatser/handel och kultur 
fungerar idag i Smedshagen? Vad är bra? Vad kan bli bättre?

Grupp 4

Pizzerian, Husman, Wok 
 
Bra köpcentrum 
 
Miljön är bra 
 
Bra bilväg till Barkarby

Mångkulturellt



 SAMLADE SYNPUNKTER

12

Bra med apoteket, fiket

Hyresvärden borde främja arbetet med Hyresgästerna

Parkering

Taskigt med barnomsorg

Mysiga mötesplatser utomhus i våra grönområden

Dålig fritidsgård

Parklek i Smedshagen

Dålig belysning

För liten skola

Marknadsplats

Grillplatser, mer spontana mötesplatser

Det skulle vara fint med ett riktigt litet gym i området kring skateparken

Fritidsaktiviteter till små barn, typ Kulturskolan

Allmänna kommunikationer behöver förbättras. Kanske ett nytt trafikslag

Badbussar till Lövstabadet

Vi hade några trevliga grillplatser förut men det togs bort. De som nu finns i 
lekparken kan förbättras

Åkermyntan har fixats till lite men man skulle nog kunna göra lite till ang. 
utseende och invändigt. Måla p-rutor på baksidan vore fint.

Uppgift 3: Baserat på tidigare diskussioner, hur vill ni att Smeds-
hagen utvecklas?

Grupp 1

Planera för fler bostäder

Hur lockar man fler affärsidkare?

Grupp 2

Parkeringshus

Sysselsättning för barn och ungdomar

Städning i korridor, hiss, trappor ska bli bättre, finare

Återställ bastulokal

Julpyssel, Hässelby kan, påsk pyssel

Gymlokal med tanke på vinter
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Använd medborgarnas kunskap, engagemang

Gårdar behöver mer blommor på sommar på Carl Bondes väg

Åkermyntan kulturell festival

Simhall.

Ishall

Utveckla fritidsgård i Åkermyntan

Varför man ska förtäta?

Engagera människor

Anpassa lokaler till olika typer av aktiviteter

Växthuspark, odlingsmöjligheter 

Ekobostäder, miljövänliga?

Solcell, uppvärmning

Torg, samlingsplats, grillplats.

Grupp 3

Segregation

Närpolis

Ungdomar

Få bort den dåliga stämpeln

Skapa trygghet, minska kriminalitet

Få bort utanförskapskänslan

Öppna fler ungdomsgårdar.

Grupp 4

Att utnyttja taken till mötesplatser, solenergipaneler

Att skapa ett torg med marknad

Möjligheter till att förbättra för de boende

Upprustning av de befintliga grönytorna och gårdarna

Även rusta upp det gamla

Fina nya mötesplatser

Blandad bebyggelse men glöm inte oss gamla

Blandat boende med olika åldrar och verksamheter
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Fina utemiljöer som inte är lika begränsade som en balkong

Mera lekplatser, dammar, samlingar

Hantering av dagvatten på ett öppet sätt. Även möjlighet och en utmaning

Fixa dagvattendammar

Simhall

Att det blir ett A och ett B lag. Hyresrätt kontra bostadsrätt

Att inte skapa för trånga mörka gator är en utmaning. Var rädd om ljuset och 
solen

Att det kan vara svårt med tanke på ryktet i området

Att även ta reda på och utveckla ytor som redan finns

Att skapa en miljö som inte bidrar till ”vi och dom” känslan

Få plats med barnen när skolan är full

Att de som bor nu ska kunna få pengar till att köpa?

Att rusta det gamla så att det blir bra.

Grupp 5

Skolan kan användas till språkkurser, matlagningskurser, konstkurser, port 
och idrott för ungdomar, vuxna och pensionärer

Skolankan bygga en scen för uppträdanden, midsommarfirande, dans

Vattendrag i anknytning till skogen

Bad med badvakter och kiosk (finns i Ålsten)

Badbussar

Isbana ute till vintern + varm omklädning

Spontanidrott

Rakare, tryggare cykel- och gångvägar till aktiviteter, grönområden och bad

Skogen otrygg. Centrum otrygg. Gången otrygg

Deltagande från boende för att inte investeringarna förstörs

Minska segregeringen

Kommunen måste stödja barnen som har svaga/ traumatiserade föräldrar så att 
barnen kan visa vägen för integration.


