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Vantör parköversikt

Gränsen markerar ansvarsområdet för parkskötsel i Vantör.

1. Råbyvägen

2. Turingeparken

3. Blåklockan

4. Aspöparken

5. Utkiksberget & Grytet

6. Stråk Skebokvarnsvägen - Vårdingebacken

7. Önskestråket

8. Stråk Helgestavägen - Bandängen

9. Bandängen

10. Dalbotten

11. Stråk Örbyleden - Harpsundsvägen

12. Rågdalen

13. Grönt stråk på Bjursätrahöjden

14. Grönt stråk på Snösätrahöjden

15. San Siro

16. Fjädern

17. Rågsveds centrum - Porlabacken

18. Hagsätra centrum - Rågsveds centrum

19. Vedevågsslingan

20. Götlundagatan - Rågsvedsvägen

21. Ormkärr

22. Östra Älvsjöskogen

23. Älvsjöbadet - Hagsätra IP - Fjädern

24. Kolbottnen - Milan

25. Högdalstoppen

26. Rågsveds friområde
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Värden idag

Sociala: 

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för groddjur.

Kulturhistoriska: 

RÅBYVÄGEN1.

Beskrivning

Denna grönyta fungerar som en avskärmning mot 
Huddingevägen, både visuellt och bullerdämpande. 
Platsen består av stora öppna gräsytor samt ett större 
skogsparti.  

I området finns fuktiga partier och våtmark.

Gräsytorna sköts med slåtter. 

Vintertid används en del av ytan som snöupplag. 

  /8,7ha 

Ger en god avskärmning 
mot Huddingevägen. 

Platsen är en del av 
ett våtmarkssamband 
mellan Sjöängen och 
Magelungsvägen.

Platsen är bullerstörd.

Analys

Mål för utveckling

Gräsytorna kan utvecklas till artrika ängsytor 
och därmed bidra till den biologiska mång-
falden i högre grad än idag. Slåtterbruket som 
bedrivs idag är ett led i rätt riktning. 

Huddin
gevägen

Råbyvägen
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TURINGEPARKEN2.

Beskrivning

Turingeparken är Örbys största park och ligger placerad
i områdets utkant. Parken består av gräsytor med stora
uppvuxna träd och täta ridåer av vegetation som delar
av parken i olika rum. Parken genomkorsas av gång- och
cykelvägar och i parken möts flera av stadens pendlingsstråk
för cykel.

Mitt i parken finns en enkel lekplats med gungor, sandlek,
klätterrutsch mm samt en inhägnad bollplan omgiven av
tät och hög vegetation. Bollplanen används till stor del för 
hundrastning. Omgivande klippta gräsytor erbjuder möjlighet 
till spontant bollspel, solbad och picknick och används av 
skolklasser vid t ex avslutningar.

Södra delen av parken är mer extensivt skött och övergår i ett 
smalare gång- och cykelstråk utmed Magelungsvägen. Stråket 
avskärmas från Magelungsvägen med ett bullerplank av trä.

  /5ha

Lummig park som är viktig 
för västra delen av Örby. 

Parken är en viktig del av 
stadens pendlingsstråk
för cykel.

Igenvuxen och till synes 
ostrukturerad park.

Parken och stråket är 
bullerstörda.

Generellt är parken mycket 
igenvuxen med dålig 
sikt, dålig överblick och 
otrygghet som följd.

Lekplatsen är torftig. Både 
lekplatsen och bollplanen 
döljs av tät och hög 
vegetation.

Analys

Värden idag

Sociala: Grön oas, lek, picknick, solbad och
spontant bollspel.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för groddjur.

Kulturhistoriska: 

Mål för utveckling

Har behov av att gallras för ökad trygghet och 
genomsiktlighet, både för cykelpendlare och för 
gångtrafikanter.

Skapa en bredare vegetationskant och plank med
mjuka former mot Magelugnsvägen för att skapa
en ”tystare” och mer harmonisk miljö.

Utveckla parkens utrustning så att den attraherar fler 
målgrupper. 

M
agelungsvägen

Aspö
parken

     Gamla Huddingevägen

Belysningsstolparnas placering i parken antyder att parken
en gång innehållit fler funktioner. 

Hela parken ingår i utvecklingsområdet för Älvsjö-Örby.
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Värden idag

Sociala: Grön oas, lek, picknick och solbad.

Ekologiska: 

Kulturhistoriska: 

BLÅKLOCKAN3.

Beskrivning

Blåklockan är en mindre och skyddad lekplats med ett
basutbud av lekutrustning som främst vänder sig till yngre
barn. 

Parken omgärdas av nätstängsel och friväxande
buskage av bland annat spirea och syren. Klippta gräsytor
gränsar till bostadsbebyggelsen i söder. Större träd såsom
körsbär, lönn och alm återfinns längs parkens kanter. Enda
trädet mitt i parken är en äldre björk. Soffor står placerade
på tre platser i parken. I anslutning till sandleken finns ett
äldre, lågt skärmtak. Belysningen utgörs av ett par armaturer
på stolpe. 

Örbyskolan ligger ett kvarter bort.

  /0,2ha 

Parken har en trevlig skala. Parken vänder sig idag 
endast till en målgrupp. 

Soliga dagar saknas 
skugga i stora delar av
parken. 

Vid entrén från 
Stigtomtavägen är 
buskagen idag täta och 
sikten in i parken delvis 
skymd.

Fläktljud från 
angränsande verksamhet
hörs i parken.

Analys

Mål för utveckling

För att hitta parken och att den ska upplevas 
trygg är det viktigt att sikten in i parken 
bevaras och att buskagen hålls efter.

Utveckla parkens utrustning till att attrahera 
flera målgrupper. 

Det kommer antagligen att bli högre 
besökstryck på parken i samband med 
exploateringen av Örby centrum.

Gamla Huddingevägen
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ASPÖPARKEN4.

Beskrivning

Aspöparken är nyligen upprustad och är en grön och 
innehållsrik park som ligger i stadsdelens villabyggelse. 

Mot Aspövägen är parken öppen med klippta gräsytor med
träd i grupper, främst lönn, och en del berg i dagen. Längs
parkens norra långsida ligger aktivitetsytor för lek, cykling,
bollspel mm. Här finns också en asfalterad plats med soffor,
bord och grill tillgänglig för alla.

Bollplanen är inhägnad och grusad och omges av stora
uppvuxna lönnar. En häck har planterats längs bollplanens
kortsida mot Västermovägen. Låga specialritade betongmurar
och trädäck ger parken identitet och erbjuder många
möjligheter till sittande i både sol och skugga. Parksoffor
med armstöd finns vid lekplatsen och bollplanen. Större och
mindre skräpkorgar står placerade på flera platser i parken.

I parken finns vintertid en spolad isbana.

  /0,8ha

Viktig och attraktiv park 
i Örby som erbjuder 
aktiviteter för flera 
målgrupper och som 
därmed kan bli en 
mötesplats i området. 

Innehållsrik lekplats.

Stora träd som ger skugga. 

Lekplatsen saknar utrustning
för barn i lågstadieåldern. 

Lekhus för fantasi- och
tittutlekar saknas.

Analys

Värden idag

Sociala: Grön oas, lek, picknick, rasta hunden,
solbad, bollspel, mötesplats och grill.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för groddjur.

Kulturhistoriska: 

Mål för utveckling

Utveckla lekplatsen med utrustning för barn i 
lågstadieåldern. 

Lekutrustning för fantasilek bör också tillföras 
lekparken. 

Trädbeståndet bör ses över för eventuell 
föryngring. 

Aspövägen

Västerm
ovägenSvärtavägenRuntunavägen

N

KV
AR

TE
RSPA

RK



8

Värden idag

Sociala: Grön oas, lek, picknick, promenader, ro,
sitta i solen och utsikt.

Ekologiska: naturmark, ekbackar.

Kulturhistoriska: 

UTKIKSBERGET & GRYTET5.

Beskrivning

Bostadsnära och kuperat naturområde som sparats mellan
villabebyggelsen. Området utgörs av en norrvänd sluttning och 
är en del av ett långt sparat och sammanhängande skogsparti 
som omfattar Grytet, Utkiksberget och naturen där emellan. 
Utkiksberget karaktäriseras av tre delar – tallskogen, berget 
och ekbacken. Mitt i området är det öppet och bergigt och här 
ligger platsens högsta punkt varifrån man har en storslagen 
utsikt mot Stockholms centrala delar. Områdets norra del är 
brant med vegetation som mestadels består av lövträd och till 
stor del av ekar. 

Området har tre entréer. Från Helgestavägen når man berget
via långa trappor och från de andra direkt från gatorna. I
området finns en inhägnad yta med gungor och uppe på
berget finns en cirkulär grusad plan med parksoffor som
bland annat används för hundrastning.

Grytet är en lekplats placerad i en glänta och som nås 
från flera håll via belysta gångvägar från såväl Örby som 
Högdalen. Lekutrustningen ligger fördelad på två nivåer i 
parken som kopplas samman via trappor och buskplanterade 
slänter. Lekutrustningen består bland annat av gungor och ett
par olika klätterställningar. 

  /1,1ha resp. 1,4ha

Spännande och 
varierande område som 
erbjuder bostadsnära 
naturupplevelser och 
utsikt över staden.

Skogen med sina högresta 
träd och kala berghällar 
erbjuder också till 
möjligheter för lek.

Grytet är en fin, rofylld 
och uppskattad grön oas. 
Parken ligger något 
undanskymd men är trygg
och skyddad.

Lekplatsens läge i 
anslutning till naturmarken
ger möjlighet även till 
naturlek.

Parkens innehåll i form av
utrustning och funktioner 
är torftigt och grusplanen 
saknar synlig funktion. 

Platsen för gungorna är 
skuggig.

Generellt är området 
igenvuxet på flera platser 
vilket bland annat gör att 
utsikten från berget idag 
är skymd.

Småbarnslek saknas i 
Grytet. 

Kopplingarna inom parken 
är otillgängliga. 

Analys

Mål för utveckling

Området behöver öppnas upp genom 
naturvårdande åtgärder för att ge utsikt och 
ge ökad trygghet. 

Platsen för gungorna behöver öppnas upp för 
att minska skugga.

Buskplanteringar i slänten mellan lekplatsens 
olika nivåer behöver sänkas då de skymmer 
sikten och minskar överblicken.

Trycket på parken kommer sannolikt att 
öka i samband med exploateringen vid 
Bedaröbacken. Vid en utveckling av parken 
bör man bygga vidare på den tidigare 
karaktären av naturpark.

Planering för upprustning vid Utkiksberget 
pågår. 
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STRÅK SKEBOKVARNSVÄGEN – VÅRDINGEBACKEN6.

Beskrivning

Grönt och lugnt parkstråk bland radhus- och villabebyggelsen.
Stråkets södra delar har en öppen parkkaraktär med klippta 
gräsytor och stora solitära träd av bland annat lönn, björk och 
ek. Stråkets norra delar består av sparad naturmark med berg 
i dagen och blandvegetation. Genom hela området löper en 
gång- och cykelväg som i den södra delen är asfalterad och 
i den norra delen grusad. Stråket nås från flera omgivande 
gator men har sina huvudentréer från Skebokvarnsvägen och 
Vårdingebacken. En trappa av granit förbinder parkvägen 
med Järflottavägen i väster som sin i tur leder till en gammal 
bollplan.

Två små lekplatser finns längs stråket och utgörs av 
staketomgärdade lekytor med basredskap. Den södra 
lekplatsen omges av klippta gräsytor med enstaka buskar och
stora träd längs kanterna. Mitt på lekplatsen står också en
större solitär tall. Den norra lekplatsen ligger i en lummig del av 
stråket med många ekar. 

  /560 m

Grönt och trevligt stråk. Stråket kan vara svårt att 
upptäcka för de som inte bor 
i området.

Torftigt utrustade lekplatser 
utan specifik identitet. 

Den grusade gångvägen är 
delvis igenvuxen i kanterna 
och vegetationen letar sig in 
i stråket från sidorna.

Gränsen mellan offentlig och 
privat mark är otydlig. 

Analys

Värden idag

Sociala: Grön oas, lek, picknick, promenader, 
ro och sitta i solen.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för 
eklevande och barrskogslevande arter.

Kulturhistoriska: 

Mål för utveckling

Utöka antalet parksoffor längs stråket.

I den södra delen av stråket är trädbestånd
jämngammalt och skulle behöva föryngras.

Se över parken underhåll. 

Definiera tydligare vad som är offentlig mark. 

Högdalens 
äldreboende

Magelungsvägen

Gam
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Järflottavägen

Nåttarövägen

Ripsavägen

Bällingevägen
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Värden idag

Sociala: Grön oas, lek, picknick, promenader, ro och
sitta i solen.

Ekologiska: Södra delen av stråket ingår 
i habitatnätverk för eklevande och 
barrskogslevande arter samt för groddjur. 

Kulturhistoriska: 

ÖNSKESTRÅKET7.

Beskrivning

Grönstråk som består av en öppen gräsyta och ett större 
skogsparti.

Stråket förbinder Högdalen och Rågsved med Örby och Älvsjö. 

Stor lekplats vid Önskeringen.

  /1 km 

Bra gång- och cykelstråk 
som hjälper till att knyta 
ihop de intilliggande 
stadsdelarna. 

Skogspartiet är en del 
av ett grönt samband 
och därmed viktig för 
spridning. 

Stor lekplats vid 
Önskeringen.

Bullerstört område. 

Analys

Mål för utveckling

Förstärk skogspartiets kopplingar till 
omkringliggande grönområden. Passagen 
mellan Turingevägen och Järflottavägen 
är t. ex. en punkt som är viktig för 
spridningssamband. 

Gallra fram fina äldre ekar mellan 
Rågsvedsvägen och Magelungsvägen.

Bevara och utveckla lekplatsen Önskeringen.

Magelungsvägen
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STRÅK HELGESTAVÄGEN – BANDÄNGEN8.

Beskrivning

Parkstråk med öppna och slutna partier i ett landskap med 
sparad och delvis förädlad naturmark. Området har ett nät 
av gång- och cykelvägar som kopplar ihop närliggande 
stadsdelar.

Vegetationen i området är blandad. Öppna partier med 
klippta gräsytor med solitära träd och spridda buskage 
återfinns närmast tunnelbanan, vid Bäckahagens skola och
vid parkstråkets entréer.

Vid Fågelstavägen ligger en lekplats fint placerad i en glänta 
och vänder sig till barn upp till lågstadieåldern. Den innehåller 
bland annat sandlek och rutschkana men även ett mindre 
klätternät och ett par specialgungor.

Norr om Bäckahagens skola ligger en nyare inhägnad 
sportplan med konstgräs och längdhoppsgrop. I närheten av 

  /1,2 ha

Varierande och 
omväxlande  parkstråk. 

Området har ett välutbyggt 
nät av gång- och
cykelvägar som kopplar 
ihop närliggande 
stadsdelar. Huvudvägen 
genom området är av 
staden utpekat som ett 
huvudstråk för cykel.

Lekplatsen vid 
Fågelstavägen ligger fint 
placerad i en glänta.

Sportplanen med konstgräs 
och längdhoppsgrop är 
populär.

Vegetationen i området 
är bitvis tät med slyig 
undervegetation.

Parksoffor och bord på 
lekplatsen är svåra att 
komma åt då de placerats 
alltför nära varandra.

Multisportytan används inte i 
någon större utsträckning. 

I området finns visst problem 
med klotter.

Längs den branta gång-
vägen mellan Forsavägen 
och Skebokvarnsvägen 
saknas belysning.

Analys

Värden idag

Sociala: Bollspel, grön oas, lek, promenader,
löpträning, pulkaåkning, ro och sitta i solen.

Ekologiska: Norra delen av stråket ingår i
habitatnätverk för groddjur.

Kulturhistoriska: 

Mål för utveckling

Kopplingarna mellan stråkets olika delar behöver i 
vissa punkter förbättras. Detta gäller bland annat 
kopplingen mellan området söder och norr om 
Trollesundsvägen/ Skebokvarnsvägen där stråket 
brutits i samband med ny bebyggelse.

Igenvuxna delar behöver gallras för att förbättra 
sikten och öka känslan av trygghet. Det är viktigt 
att området runt gångtunneln mot Bandängen 
vårdas.

Multisportanläggningen behöver ses över och 
behovet av anläggningen utredas. 

Gångvägen mellan Forsavägen och 
Skebokvarnsvägen bör få belysning för ökad 
känsla av trygghet.  

Bandhagens
skola

Högdalens 
Centrum

Bandhagens 
Centrum

bollplan

Sjösatorg

förskola förskola
förskola

förskola

Örbyleden

Helgestavägen

Sjösavägen
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Bäckahagens skola ligger också en äldre multisportyta.

I södra delen av stråket finns en hundrastgård. 

Parksoffor och papperskorgar av olika sort finns längs stråket.
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Värden idag

Sociala: Bollspel, djurhållning, evenemang,
folkliv, grön oas, lek, picknick, promenader och sitta
i solen.

Ekologiska: 

Kulturhistoriska: 

BANDÄNGEN9.

Beskrivning

Bandängen är en långsträckt, livlig och innehållsrik park i ett 
öppet dalstråk mellan Högdalens och Bandhagens centrum.

När Bandhagen och Högdalen planlades var tanken att
Bandängen skulle bli bostadsområdenas gröna hjärta med
goda förbindelser till den sparade naturmarken mellan
husen.

Längs ena långsidan gränsar parken mot tunnelbanespåren 
och längs den andra mot bostadsbebyggelse. Stora öppna 
gräsytor erbjuder möjlighet till bland annat picknick, solbad 
och spontant bollspel. Ibland används ytorna för evenemang 
och cirkus. Vegetationen av omväxlande sparad naturmark, 
uppkommet sly längs tunnelbanan. Planterade träd är 
koncentrerad till kanterna. Asfalterade och belysta gång- 
och cykelstråk och upptrampade stigar korsar parken och 
förbinder den med omgivande bostadsområden. Parkvägen 
från Bandhagens till Högdalens centrum är ett huvudstråk för 
cykel. Parken och stråket förbinds med parkstråket norr om 
Bandängen via en gångtunnel under tunnelbanespåren.

  /6 ha 

Stor och populär park 
med många besökare och 
stort upptagningsområde.

Den bemannade 
parkleken med aktiviteter 
skapar trygghet. 

Entréerna till och 
skyltningen av parkleken 
är delvis otydlig 
vilket ibland leder till 
missuppfattningen att 
parkleken är en förskola.

Entréerna och 
kopplingarna mot 
Högdalens och
Bandhagens centrum är 
idag något svaga. 

Analys

Mål för utveckling

Entréerna och kopplingarna mot Högdalens 
och Bandhagens centrum bör ses över och 
förstärkas. 

Lekytorna och plaskdammen är under hårt 
tryck och behovet av underhåll och utveckling 
av parkleken måste ständigt bevakas.

Gångpassagen under tunnelbanan är en viktig 
plats att bevaka ur trygghetssynpunkt. Det är 
viktigt att området närmast gångtunneln hålls 
fri från sly så att god sikt uppnås. 

Gångtunneln skulle kunna kompletteras med
konstnärlig belysning för ökad känsla av 
trygghet.

Parkstråkets storlek gör att det finns potential
att tillföra fler aktiviteter och funktioner för att 
ytterligare förstärka och komplettera parken 
med sociala och kulturella värden.

I parken finns en stor och välbesökt parklek. Parkleken 
är välutrustad med många olika lekytor och lekredskap, 
djurverksamhet, plaskdamm, bollplaner och samlingsytor med 
bänkbord och grillar. Lekytorna har rustats i omgångar och 
redskapen varierar i ålder och skick.
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DALBOTTEN10.

Beskrivning

Dalbotten består av ett större öppet parkrum omgivet av
bostadsbebyggelse och kuperad naturmark. Asfalterade 
gång- och cykelvägar korsar parken och ger liv och rörelse 
åt rummet. Parken ingår i ett viktigt grönt stråk till och från 
Högdalens och Bandhagens centrum.

Parkens centrala delar utgörs av klippta gräsytor med berg i
dagen och stora uppvuxna träd. Här finns en lekplats och en
delvis inhägnad grusplan för bollspel som rustades 2012. I
parken finns också ett utegym som anlades 2013.
Lekplatsen erbjuder utrustning för barn upp till lågstadie-
åldern, sittplatser i form av specialritade bänkar och trädäck 
samt parksoffor, bord och grillar. Belysningen i parken utgörs 
av stolpbelysning längs gång- och cykelvägarna och av tre 
högre master med strålkastarbelysning på lekplatsen.

Vegetationen i parken är blandad med bland annat tall, asp 
och ek på höjderna och stora uppvuxna lönnar, oxlar, björkar 
men även tallar i parken och längs stråken. Vid lekplatsen finns 
buskar och ett fåtal mindre körsbärsträd. 

  /3,6 ha

Stor park med många 
värden som vänder sig till 
flera olika målgrupper. 

Variationen mellan 
park- och naturmark gör 
stråket till en trevlig och 
omväxlande promenad.

Möjligheten till överblick 
i parken är god och 
området upplevs välvårdat 
och tryggt.

Parken är lättillgänglig. 

Lekplatsen är trygg, 
lättillgänglig och lätt att 
överblicka.

Parken är svår att hitta.

Analys

Värden idag

Sociala: Bollspel, grön oas, lek, picknick, 
promenader, ro, sitta i solen och utegym.

Ekologiska: 

Kulturhistoriska: 

Mål för utveckling

Den nya bebyggelsen kommer sannolikt att öka
besökstrycket i parken.
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Värden idag

Sociala: 

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för
barrskogslevande arter samt för groddjur.

Kulturhistoriska: 

STRÅK ÖRBYLEDEN - HARPSUNDSVÄGEN11.

Beskrivning

Detta stråk består till största delen av klippta gräsytor som 
möter naturmark och industri.

Det kringliggande landskapet består av klippta gräsytor
med uppväxta träd, berg i dagen och sparad kuperad
naturmark. Flera gångvägar leder till och från stråket.

Här finns två små bollplaner med konstgräs.

I området närmast Trollesundsvägen planeras nybebyggelse 
med flerbostadshus.

  /1,2 km

Bra cykelstråk.

Varierande natur.

Stråket upplevs som tomt 
och lite otryggt.

Oattraktiv industrifasad 
ligger synlig utmed 
gångstigen och döljs bara 
delvis av vegetation.

Skräpigt i naturmarken.

Analys

Mål för utveckling

Entréer till gångstråket bör förtydligas. 

Kopplingen med Bandhagens skola kan 
förbättras.
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RÅGDALEN12.

Beskrivning

Rågdalen är en långsträckt park som sträcker sig från
Rågsveds centrum till Rågsveds friområde. Parken ligger i
en dalgång omgiven av högre liggande bebyggelse. Parken 
varierar i karaktär och rymmer många olika typer av ytor
och funktioner. Den omgivande terrängen består av blandskog
med stora träd och berg i dagen. 

Nivåskillnaden mellan centrum och de övre delarna av
parken är kraftig och entrén karaktäriseras av en brant
terrasserad anläggning med murar, trappor och ramper.

Mitt i parken finns en bemannad parklek med lekutrustning för 
olika åldersgrupper. Norr om parkleken brukar man åka pulka.

Rågdalen har nyligen rustats i etapper, delen söder om 
Bjursätravägen rustades 2015. 

Rågdalen är en viktig samlingsplats i stadsdelen där det även 
arrangeras olika stadsdelsfester och högtidsfester.
Ibland besöker Parkteatern parken. 

  /5 ha

Rågdalen är en populär 
och central park.

Parken är ett viktigt 
gångstråk till och från 
Rågsveds centrum och
tunnelbanan.

Det finns få utformade
vistelseytor för andra 
ändamål än lek och sport.

Vid lekplatsen och 
bollplanerna saknas 
sittplatser i skugga.

Stråket mellan Rågsveds 
centrum och lekplatsen 
upplevs delvis trångt och 
otrygg.

Analys

Värden idag

Sociala: Bollspel, evenemang, folkliv, grön oas,
lek, pulkaåkning, picknick, ro, odling och sitta i
solen.

Ekologiska: Södra delen av parken ingår i
habitatnätverk för eklevande och 
barrskogslevande arter samt för groddjur. 
Parken utgör koppling till Rågsveds friområde 
och Hanvedenkilen.

Kulturhistoriska: 

Mål för utveckling

Parken behöver kontinuerligt ses över och 
utvecklas för att uppfylla önskemål och behov.

Behovet av skärmtak ses över för skugga vid 
lekplatsens och bollplanens sittplatser.

Stråket mellan Rågsveds centrum och lekplatsen 
behöver öppnas upp så att siktlinjer tillskapas mot 
omgivande bebyggelse.
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Värden idag

Sociala: Grön oas, lek, picknick, promenader, ro och
sitta i solen.

Ekologiska: 

Kulturhistoriska: 

GRÖNT STRÅK PÅ BJURSÄTRAHÖJDEN13.

Beskrivning

Parkstråk som ligger integrerat i terrängen mellan
omgivande bostadsbebyggelse. Stråket sträcker sig runt
bebyggelsen utmed Gillerbacken och ansluter till Rågdalen
både vid parkleken och vid entrén från Rågsveds centrum.
Området är lummigt och i norr karaktäriseras det av stora
nivåskillnader mot bebyggelsen som tas upp av slänter, murar 
och trappor av granit. Vid Gillerbacken passerar parkstråket 
under gatan i en gångtunnel. I anslutning till gångtunneln finns 
en trappa och en ramp som leder upp till Gillerbacken.

På ett par ställen utmed parkstråket öppnas parkrummet
upp och ger då plats för en mindre lekplats, en hundrastplats 
och öppna klippta gräsytor. Lekplatsen är främst anpassad för 
yngre barn med gungor och sandlek. Intill lekplatsen finns ett 
bevarat skogsparti med upptrampade stigar och stora sten-
block som erbjuder möjlighet till naturlek.

Vegetationen är varierad med både självsådda och planterade
träd och buskar. 

  /2,5 ha

Viktigt kommunikations-
stråk i området.

Lekplatsen utgör ett 
bostadsnära komplement
till Rågdalen.

Lekplatsen är torftig och 
behöver rustas upp.

Asfalten på gångvägarna
är på vissa platser mycket 
sliten och sprucken.

Analys

 

Mål för utveckling

Området måste hållas öppet så att stråket 
känns tryggt.

Lekplatsen behöver rustas upp och 
kompletteras med lekutrustning och nytt 
bänkbord.

Asfalten på gångvägarna behöver renoveras.

Rågdalen

T
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GRÖNT STRÅK PÅ SNÖSÄTRAHÖJDEN14.

Beskrivning

Grönt parkstråk med asfalterade gångvägar som slingrar
sig fram mellan bostadsbebyggelsen och Snösätraskolan.
Områdets karaktär är varierad. Vid Snösätraskolan är
området öppet med klippta gräsytor, berg i dagen och långa
siktlinjer mellan högresta tallar. Söder om skolan vidgar sig
parkrummet och ger plats för en enkel lekplats. En berghäll
landar i lekplatsen och i anslutning till platsen finns också
ett större naturmarksparti med hällmarksvegetation.

Mot Rågdalen och Rågsveds friområde sluttar marken
kraftigt och vegetationen är tät. Längs Bjursätragatan
och Vallhornsgatan består vegetationen av stora stamträd
och mellanskikt av tätt växande sly. På vissa platser har
man röjt och framhävt de större träden. Vid entrén från
Vallhornsvägen finns stora fina lönnar.

I området finns flera långa trappor och under Stövargatan
går parkstråket i en gångtunnel som leder till Rågdalen.

  /1,5 ha

Lekplatsen fyller en 
funktion som bostadsnära 
komplement till Rågdalen.

Stråket från gångtunnel till 
Vallhornsgatan är ett fint 
grönt stråk som används 
frekvent från Rågdalen till 
Snösätraskolan. 

Lekplatsen har ett torftigt 
innehåll och ytorna är inte
tillgängliga.

Området är delvis eftersatt 
med sliten utrustning, trasig 
asfalt, flagnade färg på 
gångtunnelns väggar och 
högt växande sly. 

Analys

Värden idag

Sociala: Grön oas, lek, picknick, promenader, 
ro och sitta i solen.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för groddjur.

Kulturhistoriska: 

Mål för utveckling

Det är viktigt att stråken och trapporna är trygga, 
öppna och väl belysta.

Lekplatsen behöver utvecklas och kompletteras.

Mot Vallhornsgatan och Bjursätragatan är 
vegetationen väldigt tät och behöver öppnas upp 
för ökad sikt in i området och mot vägen.
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Värden idag

Sociala: Bollspel, grön oas, picknick, ro och sitta i
solen.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande
och barrskogslevande arter samt för
groddjur.

Kulturhistoriska: 

SAN SIRO15.

Beskrivning

San Siro ligger mellan bostadsbebyggelse, Bjursätragatan
och tunnelbanans banvall. Parken karaktäriseras av sina
mjukt formade gräs- och ängsytor, storvuxna trädpartier
och höga omslutande slänter. Det saknas klassiska 
parkelement såsom hårdgjorda gångvägar och belysning.

San Siro fungerar som närpark för spontanidrott, lek,
hundrastning och solbad. Mitt i parken finns en större klippt
gräsyta med fotbollsmål och ett par större bänkar. Ett högre
nätstängsel finns uppsatt längs Bjursätragatan bakom ett av
fotbollsmålen. 

Vegetationen består av stora asppartier och äldre ekdungar
med inslag av bland annat rönn, sälg och en. På gräs- och
ängsytorna har några nya fruktträd planterats. Längs
Bjursätragatan står en rad av uppvuxna hästkastanjer.

Skötseln är extensiv, fallna träd lämnas och det växer
mycket sly i ängsytorna.

  /1,5 ha

Parkens värden är 
dess lummiga grönska, 
avskildhet och lugn. 

Det finns också stora 
ekologiska tillgångar 
med gamla ekar, fallna 
stammar och öppna 
ängsytor.

Parken kan upplevas
otrygg då den saknar 
belysning och det är 
svårt att ta sig till och 
från platsen på grund av 
branta slänter med tät
vegetation.

Analys

Mål för utveckling

För att skapa bättre tillgänglighet och 
förstärka platsens gröna värden behöver sly 
röjas på ängsytorna. 

I de branta partierna av slänten mot 
Bjursätragatan skulle en enklare trappa 
behövas för att göra parken mer tillgänglig.
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FJÄDERN16.

Beskrivning

Fjädern är en långsmal, öppen lekplats som länkar samman
parkstråket norr om Rågsveds centrum med grönområdet
mot Hagsätra IP. Genom lekplatsen löper ett band
av generösa lekytor, omväxlande asfalterade och grusade.
Lekutrustning såsom gungor, sand- och balanslek och mer
stillsamma sittplatser ligger längs kanterna omslutna av
karaktärsfulla granitmurar och träd- och buskplanteringar
med bland annat rönn, oxel och ölandstok. Under 2014
kompletterades parken med ett större klätternät.

Längs parkens norra långsida ligger ett smalt naturmarksparti
med mycket ek och tall som skärmar av mot den angränsande 
bebyggelsen. Även längs den södra långsidan finns naturmark 
mellan husen. Parken nås från flera håll och ansluter mot 
omgivande bebyggelse via trappor och ramper. 

I parkens östra del finns en gammal inhägnad bollplan som 
omges av tät slyvegetation. Parken har inte rustats på länge 
och utrustningen är sliten. 

  /2 ha

Parken har en ursprunglig 
struktur med ett aktivt 
stråk i mitten, lugnare och 
lummiga platser längs 
sidorna och en tydlig 
koppling till omgivande 
naturmark. 

Ytorna i det aktiva stråket 
är rymliga. 

Ytorna i det aktiva stråket 
saknar ibland funktion 
och står tomma. Övriga 
lekredskap är utspridda. 

Vissa anlagda planteringar 
behöver rustas och vissa träd 
ersättas på grund av skador. 

Omkringliggande 
naturmarkspartier är täta. 

Entrén mot skogen i öster är 
svår att hitta.

Analys

Värden idag

Sociala: Bollspel, grön oas, lek, picknick, 
promenader, ro och sitta i solen.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för 
eklevande och barrskogslevande arter.

Kulturhistoriska: 

Mål för utveckling

Omkringliggande naturmarkspartier är täta
och skulle behöva gallras och rensas för bättre 
genomsikt och koppling till omgivande bebyggelse 
samt få in ljus på sittplatser och lekytor.

Parkens östra del är i behov av upprustning. Entrén 
mot skogen i öster skulle behöva förtydligas. 

Behovet av bollplan behöver ses över.
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Värden idag

Sociala: bollspel, folkliv, grön oas, lek, picknick och
promenader

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande
och barrskogslevande arter.

Kulturhistoriska: 

RÅGSVEDS CENTRUM- PORLABACKEN17.

Beskrivning

Bostadsnära parkstråk som förbinder omkringliggande
områden med Rågsveds centrum. Stråket är förbundet med
andra parkstråk i Vantör, det är bilfritt och passerar under
gatorna genom gångtunnlar.

Stråkets funktion och karaktär varierar. Området närmast
Rågsveds centrum domineras av en stor inhägnad grusplan.
Öster om planen finns en mindre anlagd park med sittplatser
och buskplanteringar. 

Norrut, från Rågsveds skola, varierar stråket i bredd. Det
karaktäriseras av öppna gräsytor med inslag av berg i dagen
och av stora lövträd. Norr om bollplanen finns en sparad 
skogsbacke med många ekar och utmed bollplanens ena 
kortsida återfinns en oxelallé längs gång- och cykelvägen. 
Oxlar återkommer också längs gång- och cykelvägen norr om 
Sköllerstagatan. Längs stråket finns en större öppen yta med 

  /700 m

Parkstråket norr om 
centrum upplevs 
välskött med sina klippta 
gräsytor och varierade 
trädbestånd.

Lekplatsen är ett 
bostadsnära komplement 
till de större parkerna 
Fjädern och Hagdalen.

Låg skötselnivå som bör 
höjas. 

Otydligt stråk.

Analys

Mål för utveckling

En föryngring av trädbeståndet kan vara 
aktuell på sikt.

Öppna upp kopplingar och förstärk stråket.

Skapa tillägg för att förstärka identitet längs 
stråket.

en småbarnslek med lekredskap i form av gungor, sandlåda 
och ett lekskepp.

Hela stråket sluttar svagt från norr till söder och ligger
typiskt i dalsänkorna mellan bebyggelsen på de omgivande
höjderna. Belysta och asfalterade gång- och cykelvägar
ansluter till omgivande bebyggelse och gator via trappor och 
ramper. Enstaka parksoffor och skräpkorgar i varierande skick 
står placerade längs gång- och cykelvägarna.
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HAGSÄTRA CENTRUM-RÅGSVEDS CENTRUM18.

Beskrivning

Livligt och bostadsnära dalstråk där du bilfritt kan röra dig i 
parkmiljö mellan Hagsätras och Rågsveds centrum.
Parkstråket består omväxlande av ytor med klippt gräs med
solitära träd och sparade bergknallar med skog.

Nära Hagsätra centrum ligger lekplatsen Hagdalen som är
en långsträckt och kuperad lekplats, känsligt inplacerad i 
naturen. Parken innehåller värdefulla natur- och kulturvärden 
såsom berghällar och anlagda granitmurar och trappor som 
ger parken en egen identitet. Här finns en inhägnad bollplan 
och en skate- och basketanläggning jämte lekutrustning för 
yngre barn såsom sandlek, klätterlek och gungor. Platsen 
erbjuder också stora klippta gräsytor för spontant bollspel och
picknick. På en terrasserad yta finns en grillplats och längs
gångvägen en mindre pergola med sittplatser. Mitt i stråket 
skiljs gångvägarna av en bergknalle med hällmarkstallskog .

  /ca 750 m

Hela stråket är vackert 
med en harmonisk skala 
och en avvägd rumslighet. 
Stråket är tryggt med 
god sikt och närhet till 
omgivande bostäder.

Hagdalens lekplats är 
rumsligt väldefinierad  
och är en värdetät plats 
som vänder sig till flera 
målgrupper.

Lekytorna i södra delen 
av Hagdalen är inte 
tillgängliga.

Den mindre lekplatsen vid 
Sköllerstagatan är i dåligt 
skick.

Analys

Värden idag

Sociala: bollspel, grön oas, lek, picknick, 
pulkaåkning, promenader, ro och sitta i solen

Ekologiska: Del av stråk ingår i habitatnätverk
för eklevande och barrskogslevande arter.

Kulturhistoriska: Mål för utveckling

Lekytorna i södra delen av Hagdalen behöver ses 
över avseende markmaterial och kanter för att 
öka tillgängligheten.

Den mindre lekplatsen vid Sköllerstagatan bör 
upprustas. 

Hagsätra 
Centrum

Rågsveds
Centrum

Rågsveds
skolan

Hagdalen

Rågsvedsvägen

Rågsvedsvägen

Hagsätravägen
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Ytan mellan Rågsveds skola och Sköllerstagatan har en
tydlig parkkaraktär med böljande klippta gräsytor som
inramas av bostadshus med prydliga gårdar. Här finns en
mindre lekplats med basutbud.
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Värden idag

Sociala: Grön oas, ro och sitta i solen.

Ekologiska: 

Kulturhistoriska: 

VEDEVÅGSSLINGAN19.

Beskrivning

Långsmal öppen park som ligger helt omsluten av 
bostadsbebyggelse. Parkrummet är skålat med klippta gräsytor
i mitten och hällmarkspartier med berg i dagen längs
långsidorna. Längs sidorna växer också stora uppvuxna träd
såsom högresta tallar, ask, björk och ek mm. Även en del
buskar såsom rosor och spirea förekommer. 

Parken erbjuder ytor för spontana lekar, bollspel och solbad. 

I parken finns rester av en tidigare lekplats där lekplatsstaket, 
sandlåda, volträcke och ett litet gungdjur sparats på platsen. 
Vid lekplatsen står fyra äldre soffor och ett par skräpkorgar.

  /1 ha

Parken har tydliga gränser 
och är väldefinierad i sin 
rumslighet. 

Flexibel grönyta som ger 
möjlighet till spontana 
aktiviteter. 

Kan upplevas som en 
privat innergård.

I parken finns äldre 
anlagda delar som idag 
inte fyller någon funktion 
och/eller är otillgängliga.

Analys

Mål för utveckling

Parkvägen bör kompletteras med någon soffa.

Bänkborden mitt i gräsytan är inte tillgängliga 
och bör tas bort. Istället bör den tidigare 
lekplatsen utvecklas till en finare sitt- och 
mötesplats i bra väderstrecksläge och med 
utsikt över parken. 
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GÖTLUNDAGATAN-RÅGSVEDSVÄGEN20.

Beskrivning

Livligt och bostadsnära parkstråk med gång- och cykelväg som 
löper genom hela stråket. 

Närmast centrum är stråket relativt brett och kantas av
Hagsätras karaktäristiska höghusbebyggelse. Klippta gräsytor 
och stora träd såsom lönn, ask och oxel präglar stråket. 
Närmast centrum är marken hårdgjord med fina inslag
av smågatsten. Från centrum sluttar marken ner mot
Glanshammarsvägen och längs sträckan ligger en mindre
häckomgärdad plats med soffor och en inhägnad grusplan
med fotbollsmål.

Norr om Glanshammarsvägen präglas stråket av närheten 
till Huddingevägen. Gång- och cykelvägen löper genom 
ett naturmarksparti med berg i dagen. Vegetationen är 
blandad lövskog med inslag av tall och mycket ek. Söder 
om Olshammarsgatan är stråket smalt och kantas av hög 

  /ca 1,2 km

Gång- och cykelvägen 
utgör ett viktigt 
kommunikationsstråk
till och från tunnelbanan 
men det är också ett av 
stadens pendlingsstråk för 
cykel.

Stråket är ett fint exempel 
på god stadsplanering 
med vackra proportioner 
och skala.

Närheten till Huddingevägen 
och tunnelbanan gör stråket
bullerstört.

Platsbildningen norr om 
centrum är idag eftersatt och 
kan upplevas som otrygg.

I området närmast centrum 
har träden blivit stora och 
området är relativt skuggigt.

Analys

Värden idag

Sociala: Bollspel, folkliv, grön oas, promenader 
och sitta i solen.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för 
eklevandearter. Norra delen av stråket ingår i 
habitatnätverk för groddjur.

Kulturhistoriska: 

Mål för utveckling

Stråket ska hållas öppet genom gallring och 
gräsytor klippas. 

Kopplingen mot gångbron bör ses över för att 
stärka sambandet mot Ormkärr. 

Platsbildningen vid centrum behöver ses över. 

bostadsbebyggelse på ena sidan och en skogsklädd brant på 
den andra. Klippta gräsytor kantar gångvägen och sikten mot 
gårdarna är fri. Söder om bebyggelsen öppnar rummet upp 
sig och trafiklandskapet blir synligt i fonden. Skogsbranten 
fortsätter att följa tunnelbanan bort mot Rågsvedsvägen.
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Värden idag

Sociala: Bollspel, grön oas, lek, picknick, 
pulkaåkning, promenader, ro och sitta i solen.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande
arter. Norra delen av stråket ingår i habitatnätverk
för groddjur.

Kulturhistoriska: 

ORMKÄRR21.

Beskrivning

Bostads- och naturnära parkstråk med tydlig dalstråkskaraktär
som löper genom hela Ormkärr. Parkvägarna passerar
under gatorna genom gångtunnlar och stråket ansluter
till omgivande bostadsenklaver och gator så att du bilfritt
kan röra dig till och från och inom området. Det ansluter
till Östra Älvsjöskogen i norr och mot Rågsveds friområde
i söder. Hagsätra centrum i öster nås via en gångbro över
Huddingevägen.

Parkstråket består omväxlande av ytor med klippt gräs
med solitära träd och sparade bergknallar med skog. Vid 
Ormkärrsskolan återfinns hällmarkstallskog och längst i söder 
återfinns ädellövskog med ek och hassel.

Centralt placerat i stråket ligger parkleken Stacken som
idag drivs av en ideell förening. Det är en öppen välutrustad
lekplats som vänder sig till barn upp till mellanstadieåldern.

  /1,2 km

Lugnt och viktigt 
kommunikationsstråk för 
fotgängare och cyklister 
till och från och inom 
Ormkärr.

Norra delen av 
stråket mellan 
Glanshammarsgatan 
och Östra Älvsjöskogen 
ligger i nära anslutning till 
bostäderna och upplevs 
något privat.

Parkleken Stacken är sliten 
i vissa delar. Lekplatsen 
vid Gällerstagränd är för 
liten för att attrahera flera 
målgrupper. 
 

Analys

Mål för utveckling

Lekplatsen vid Gällerstagränd skulle kunna
utvecklas och kompletteras. 

Trädbeståndet i parkstråket är jämngammalt 
och behovet av föryngring ses över

Nya bostäder planeras vid Gällerstagränd i 
södra Ormkärr vilket kan innebära ett ökat 
besökstryck. 

Nära Stacken och i anslutning till Ormkärrsskolan ligger
en inhägnad grusplan. I stråkets södra del finns en mindre
platsbildning med parksoffor, en sandlåda och gungor.
Platsen omges av klippta häckar och ligger placerad i
kanten av ett öppet rofyllt parkrum med klippta gräsytor
och omgivande stora lövträd. Gräsytan har försetts med
fotbollsmål och slitmärken i gräset vittnar om frekvent
användande. 

´östra
Älvsjöskogen

Hagsätra
Centrum

t-banaH
uddingevägen

Glanshammarsgatan

Stjärnundsgatan

N

Ormkärrs
skolan

parklek

Ohlshammarsgatan

Gällerstagränd

T

DA
LS

TR

ÅKSPA
RK



25

ÖSTRA ÄLVSJÖSKOGEN22.

Beskrivning

Älvsjöskogen är ett stort skogsområde som ingår som en
viktig del i Stockholms övergripande grönstruktur. Som
helhet har den höga naturvärden och stora delar av skogen
är ekologiskt särskilt betydelsefull, bland annat då den ingår i
tillrinningsområdet till Magelungen. Tvärs genom skogen
går stambanan – en kraftig barriär som delar skogen i två
delar. Den östra delen, som ligger inom Vantörs stadsdels-
område, består av blandskog med inslag av ädellövskog.
I öst-västlig riktning inne i området löper ett mer öppet
landskapsrum med gräsmark och spridda träd. 

Tidigare var Älvsjöskogen än mer öppen och i det gamla 
bondesamhället användes skogen för bete och man plockhögg 
också träd för husbehov. Inslaget av lövskog var rikligt men nu 
har lövträden till viss del trängts undan av mer snabbväxande 
gran. Äldre vägsträckningar genomkorsar skogen 

  /34 ha

Älvsjöskogen som helhet är 
viktig för de ekologiska
sambanden i södra 
Stockholm och en resurs för 
invånarna i Vantör.

Erbjuder upplevelse av 
orörd skog och vild natur.

Entréerna är otydliga och 
gångvägssystemet är inte i 
alltid sammanhängande. Till 
exempel är sambandet mot 
Rågsveds friområde svagt. 

Längs gränsen mot 
Huddinge är parkmarken 
vildvuxen och oanlagd. Delar
av skogen upplevs ödsliga 
och en känsla av otrygghet 
kan uppstå. 

Det kan vara svårt att 
orientera sig i området.

Ordnade platser för picknick 
saknas.

Analys

Värden idag

Sociala: Grön oas, picknick, promenader, ro,
skogskänsla och vild natur.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande och 
barrskogslevande arter samt för groddjur.

Kulturhistoriska: 
Mål för utveckling

Stockholm har arbetat i syfte att skydda 
Älvsjöskogen som naturreservat. I maj 2014 
beslutades att endast västra delarna av 
Älvsjöskogen ska ingå i reservatet. 

Förbättra förbindelsen mellan östra och västra 
Älvsjöskogen. 

Skogen har ett rikt fågel- och djurliv. Området erbjuder
upplevelse av orörd skog och vild natur. Det är också tyst,
med undantag för de tåg som passerar genom skogen.
Älvsjöskogen nås från flera håll, bland annat från Ormkärr
och från Älvsjö industriområde. 
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Värden idag

Sociala: Bad, bollspel, evenemang, folkliv,
grön oas, lek, picknick, promenader och sitta i 
solen.

Ekologiska:Ingår i habitatnätverk för eklevande
och barrskogslevande arter samt för
groddjur.

Kulturhistoriska: 

ÄLVSJÖBADET-HAGSÄTRA IP-FJÄDERN23.

Beskrivning

Naturstråk som består av två större skogspartier avskiljda av 
Hagsätra IP. Det södra skogspartiet består av blandskog med 
en stor biologisk mångfald. Stråket är inget huvudgångstråk 
utan förbindelsen utgörs av en stig längs järnvägen. 
Svårtillgängliga passager överbryggas med anlagda trädäck. 
Vegetationen är blandad med spår av ädellövskog med hassel 
och lind som övergår i granskog. Högre partier utgörs av 
moränkullar med blandskog.

Runt Hagsätra IP är landskapet öppet och domineras helt av 
idrottsplanerna för fotboll, tennis, ishockey med mera. Mellan 
Hagsätra IP och Älvsjöbadet finns värdefull ädellövsskog med 
avbrott för partier med mer öppna gräsfält. Låglänta gräsfält 
breder också ut sig mellan Magelungsvägen och järnvägen. 

  /ca 1,7 km

En viss urskogskänsla kan 
upplevas i dalsänkorna.

Stråket är som helhet 
mycket lugnt eftersom 
få människor rör sig där. 
Upplevelsen av delvis 
orörd skog är en värdefull
kvalitet.

Gångvägarna i området 
är dock i vissa delar 
otillgängliga och stora 
delar av stråket är 
bullerstört från väg och 
järnväg. 

Gångstråket vid 
idrottsplatsen är otydligt
och kopplingen mellan 
de södra och norra 
skogspartierna är svag.

Analys

Mål för utveckling

Naturstråket ska skötas genom naturvård.

Eftersom området ligger nära en idrottsplats 
borde ett anlagt spår för löpträning kunna 
anläggas.

Genom området löper asfalterade gång- och cykelvägar 
som bland annat utgör pendlingsstråk för cykel och förbinder 
Hagsätra med Örby. Området genomkorsas också av flera 
stigar.

De norra delarna av området ingår i stadsutvecklingsområdet
Älvsjö-Örby.
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KOLBOTTNEN-MILAN24.

Beskrivning

Bostadsnära parkstråk som löper i en slinga genom norra
delen av Hagsätra. Parkvägarna passerar under gatorna
genom gångtunnlar så att du bilfritt kan röra dig genom
området. Stråket ansluter till Ormkärrsvägen i norr, till
Hagsätra centrum och till andra parkstråk i Vantör.

Stråket har en mer eller mindre tydlig dalstråkskaraktär och 
består omväxlande av ytor med klippt gräs och sparade
skogsbevuxna bergknallar. Vegetationen i skogspartierna är 
varierad och består både av blandskog med inslag av ek och 
av hällmarkstallskog. Stråket varierar i bredd och är stundom 
smalt, särskilt vid Porlabacken.

I den norra delen finns lekplatsen Milan i en öppen och 
luftig del av stråket. Lekplatsen vänder sig till barn upp till 
lågstadieåldern. Här finns också en inhägnad bollplan, en
asfalterad yta för basket och en linbana. De senare ytorna
ligger i en sänka och bollplanen är placerad så att det 

  /ca 1,7 km

Viktigt kommunikations-
stråk i området 
med koppling till 
Hagsätra centrum och 
Hagsätraskolan.

En tidigare parklekslokal 
finns kvar på platsen men 
ger ett övergivet intryck.

Analys

Värden idag

Sociala: Bollspel, grön oas, lek, picknick, 
promenader, pulkaåkning och sitta i solen.

Ekologiska: Delar av stråket ingår i 
habitatnätverk för eklevande och 
barrskogslevande arter samt för groddjur.

Kulturhistoriska: 

Mål för utveckling

Delar av stråket är smala korridorer. Det är viktigt 
att dessa hålls öppna så att stråket känns tryggt 
och möjlighet till överblick ges.

Ytorna kring Milan är stora och generösa och 
möjlighet finns att utveckla platsen ytterligare vid 
behov.

fortsatta stråket skyms. Lekplatsen har rustats under 2014 
och kompletterats med ytterligare lekredskap. En tidigare 
parklekslokal finns kvar på platsen.

Nya bostäder håller på att uppföras vid Åmmebergsgatan i
närheten av lekplatsen Milan.
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Värden idag

Sociala: grön oas, picknick, promenader, 
löpträning, pulka, sitta i solen.

Ekologiska: ingår i habitatnätverk för eklevande 
insekter samt barrskogslevande arter

Kulturhistoriska: 

HÖGDALSTOPPEN25.

Beskrivning

Högdalstoppen är en av de tre topparna, Högdaltsoppen, 
Fagersjötoppen och Hökarängstoppen.

Högdalstoppen uppfördes i början av 1960-talet med 
rivningsmassor från rivningarna i stockholmscentrum. 
Högdalstoppen ligger mellan Nynäsbanan och Högdalens 
industriområde. Dess topp ligger på 72 meter över havet och 
därifrån har man utsikt över bland annat Stockholms innerstad.
 
Högdalstoppen planterades och på sluttningarna växer idag 
större träd i slutna bestånd. Ett flertal olika arter med olika 
karaktär och växtsätt finns. Tidigare fanns här en skidbacke, 
en rodelbana samt en frisbeegolfbana. Idag används backen 
främst som pulkabacke.

Intill Högdalstoppen ligger Highvalley Skatepark, en stor 
skatepark samt Cyklopens Kulturhus.

Mellan topparna finns en stor återvinningscentral.

  /ca 28 ha

Storslagen utsikt över 
södra Stockholm.

Bra backar för 
backträning.

Viktig spridningszon 
mellan Rågsveds 
Friområde och 
Majroskogen. 

Otydliga entréer in till 
området.

Otryggt.

Gångvägar och 
kopplingar mellan de olika 
topparna är svaga.

Analys

Mål för utveckling

Öka tryggheten och stärka sambanden med 
de andra topparna.
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RÅGSVEDS FRIOMRÅDE26.

Beskrivning

Rågsveds friområde, även kallad Kräppladalen, är ett drygt 
100 hektar stort natur- och friluftsområde. Rågsveds friom-
råde omfattar i stort sett Kräppladikets och Magelungsdikets 
dalgångar samt en liten del av nordvästra sjön Magelungen. 
Området binder samman Hagsätra, Rågsved, Högdalen, 
Fagersjö med Högmora, Myrängen och Stuvsta i Huddinge. I 
området finns Kräpplagruppens och Stockholms stads kultur- 
och naturslinga ”Kräpplaspåret” samt Hälsans stig i Rågsved. 

Områdets topografi är stundtals dramatisk med höjder, höjd-
platåer, dalgångar och branter. Landskapet är i grunden ett 
sprickdalslandskap med omväxlande bergsryggar och lerfyllda 
dalgångar. Den dominerande jordarten är morän. Det utgörs i 
delar av ett vackert gammalt kulturlandskap med öppna lång-
sträckta dalgångar, skogklädda höjder, ädellövskog, natur-
stränder och Stockholms stads största våtmark samt ett rikt 
fågelliv. Skogsstyrelsen har via inventeringar klassat cirka 80 

  /ca 119 ha

Bullerskyddat och tyst.

Området utnyttjas flitigt av 
de boende i närheten. 

Viktig spridningszon 
i Hanvedenkilen från 
Huddinge kommun in mot 
Majroskogen. 

Omgivningarna kan 
upplevas otrygga.

Analys

Värden idag

Sociala: folkliv, grön oas, lek, picknick, 
grillplats, promenader, löpträning, pulka, sitta 
i solen.

Ekologiska: ingår i habitatnätverk för 
eklevande insekter, barrskogslevande arter 
samt groddjur

Kulturhistoriska: flera fornminnen

Mål för utveckling

Samverkan i skötseln av hagmarker och 
våtmarksområde.

Utreda förutsättningar för framtida naturreservat.

procent av skogen i området som nyckelbiotoper. Med nyckel-
biotoper menas skogsområden med mycket höga naturvärden, 
som gör det möjligt för hotade arter i skogen att överleva.

Två kolonilottsföreningar och industriområdet Snösätragränd 
finns i området. 

En gångbro över järnvägen har byggts för att öka möjligheten 
att ta sig till området från Högdalens centrum.

Natur- och kulturstigen har rustats upp och stigsystemet har 
förbättrats. Längs stigen finns natur-och kulturstigsskyltar och 
en grillplats. Beteshagar för får och nötkreatur finns, arealen är 
drygt 10 hektar. 

Det finns planering för exploatering av bostäder på en del av 
området.
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TRÄDKANTADE GATOR I VANTÖR

Gränsen markerar ansvarsområdet för parkskötsel i Vantör.

G:a Huddingevägen

Ö
nskehem sgatan

Hagsätravägen

Vintrosagatan

Tro
lle

su
nd

sv
äg

enHarp
su

nd
sg

ata
n

Sk
eb

ok
va

rn
sv

äg
en

Rangstaplan

Kvistbrogatan

Kvicksundsvägen

Gökholmsbacken

Rågsvedsvägen



Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning




