
HässELBy-VäLLInGBy

EN FRAMTIDSV IS ION FÖR ALLA



Ett Hässelby-Vällingby för alla
Stockholm är en snabbt växande stad och kom-
mer att nå en miljon invånare år 2024. Det är 
200 000 fler än idag. Med visionen som grund 
behöver vi därför planera för att Stockholm 
ska ha tillräckligt med bostäder, arbetsplatser, 
förskolor, skolor och offentlig service för en 
miljon stockholmare.

Utifrån vision 2030 ska vi tillsammans skapa 
ett Stockholm som är attraktivt i alla dess delar, 
såväl innerstad som ytterstad. Goda boendemil-
jöer i kombination med bra kollektivtrafik och 
närhet till naturen gör just Hässelby-Vällingby 
till en omtyckt plats för många. Det ska vi fort-
sätta att utveckla i dialog med de boende, 

Många förknippar Stockholm med grönska 
och vatten och det är goda kvalitéer som vi ska 
vårda och göra tillgängliga för alla stockholmare. 

I Västerort finns flera av stadens strandbad och 
dessutom ett av stadens mest centrala natur-
reservat i Grimsta. 

Det är spännande att fortsätta utvecklingen 
av Stockholms ytterstadsområden med arbetet 
i Hässelby-Vällingby. Arbetet i Järva och Söder-
ort har gett tusentals synpunkter från boende 
i olika delar av staden. Dessa har i åtskilliga fall 
resulterat i konkreta åtgärder för tryggare och 
trivsammare stadsdelar. Jag ser fram emot att 
höra de boendes synpunkter på hur vi utvecklar 
området framöver. När vi nu kommer till ditt 
närområde har du chansen att peka på vilka 
förbättringar du skulle vilja se i din stadsdel, men 
också vad som är bäst med ditt område. 

Tack för ditt engagemang.

Joakim Larsson
Ytterstadsborgarråd
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I Hässelby-Vällingby bor cirka 67 000 
människor. Det är lika många som i en 
mellanstor svensk stad. Hässelby- 
Vällingby är en del av storstadslivet i 
Stockholm, samtidigt som här finns 
fina naturområden, köpcentrum, ett 

På väg mot ett  
Stockholm i världsklass
Nu har du chansen att påverka utvecklingen i  
din stadsdel. Vad tycker du är viktigt att utveckla?  
Har du idéer och förslag?

stort utbud av idrottsplatser, bibliotek 
och även en klassisk biograf i Vällingby 
centrum. 

Nu satsar Stockholms stad på att 
göra Hässelby-Vällingby ännu mer 
attraktivt för invånarna med avstamp 

i Stockholms stads vision ”Ett Stock-
holm i världsklass”. I den här broschy-
ren berättas om läget nu och hur det 
kan utvecklas. Nu har du chansen att 
påverka utvecklingen i din stadsdel. 
Vad tycker du är viktigt att utveckla? 
Har du idéer och förslag? Är det bo-
städer, trygghet, jobb, skola eller något 
annat? Träffa oss på gator och torg i 
höst och berätta hur du vill utveckla 
din närmiljö.

Foton: Sam
i Salm

an
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Förslag till framtidens  
Hässelby-Vällingby

Mångsidig och upplevelserik 
År 2030 är Stockholm en mångsidig 
och upplevelserik storstad med ett 
större utbud än någon annanstans i 
Sverige.

Som boende i Hässelby-Vällingby 
har man goda möjligheter till arbete 
och utbildning. Gränserna mellan både 
stadsdelar och kommuner har minskat 
i betydelse. Den historiska uppdel-
ningen mellan olika typer av bostads-
områden och mellan sovstäder och 
arbetsplatser har luckrats upp. Det gör 
att möjligheterna att arbeta, få service 
eller ta del av olika upplevelser kan ske 
både i närområdet, men också tack 
vare goda kommunikationer, långt ifrån 
bostaden.

Nya bostäder har byggts i Hässelby 
gård, Hässelby strand och Grimsta och 
den äldre bebyggelsen har rustats upp. 

De goda kommunikationerna har 
blivit ännu bättre tack vare till exempel 
Förbifart Stockholm.

Närheten till natur och vatten, till 

rustade idrottsanläggningar och ett 
utbyggt Vällingby Centrum får allt fler 
att vilja bo och verka i stadsdelen.   
I Hässelby och Vällingby finns många 
smultronställen, strandbad, lekparker, 
parklekar och strandpromenader. De 
små stadsdelscentrumen har förnyats 
och där har nya småföretagare etable-
rat sig. 

Innovativ och växande
Hässelby-Vällingby utgör en stark kraft i 
det växande Stockholm-Mälarregionen. 
Närheten till Stockholms innerstad, 
till universitet och forskningscentra i 
Kista såväl som i Hagastaden har stor 
betydelse för utvecklingen. 

Möjligheterna till kulturupplevelser 
är många.  

Skolorna i stadsdelen håller mycket 
hög kvalitet och attraherar elever från 
många håll. Ingen lämnar grundskolan 
utan grundläggande kunskaper. 

Skolorna har också ett väl utvecklat 
samarbete med högskolor, universitet 

och näringsliv. Samverkan mellan 
näringsliv och akademier gör också att 
forskningsresultaten kan tas tillvara 
direkt i olika typer av företag.

Den starka utvecklingen kombineras 
med ett långtgående miljötänkande. 
Det hållbara samhället är på väg att bli 
en realitet. Målet om ett fossilbränsle-
fritt samhälle är på väg att uppfyllas. 

Medborgarnas Hässelby-Vällingby 
Medborgarna står självklart i fokus för 
allt som sker i stadsdelen. I medbor-
garnas Hässelby-Vällingby är alla trygga. 
Miljöerna är väl underhållna och upp-
lysta. Säkerheten och tillgängligheten är 
god. Medborgarna är delaktiga och tar 
gemensamt ansvar för sitt närområde 
och staden som helhet. 

Den offentligt finansierade servicen 
är av högsta klass. Valfriheten är väl ut-
vecklad och de boende i Hässelby-Väl-
lingby har goda möjligheter att påverka 
utformningen av servicen. Äldreomsor-
gen präglas av personligt inflytande, 

Nu tittar vi in i framtiden och ser hur din stadsdel 
kan se ut om 20 år.
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trygghet, respekt samt möjlighet till ett 
meningsfullt liv. 

Det finns ett stort och brett utbud 
av bostäder med olika upplåtelsefor-
mer, storlek och standard. Nya bostä-
der byggs miljöanpassade. Bostäderna 
ligger blandade och nära varandra. Den 
äldre bebyggelsen har upprustats så att 
arvet från såväl 1950-talets ABC-föror-
ter och de betydligt äldre byggnaderna 
som Hässelby Slott och Riddersviks 
herrgård bevaras.

Stockholm är en sammanhållen stad. 
Olika delar av staden och Hässelby-Väl-
lingby är väl sammankopplade. De fina 
stränderna vid Mälaren, skogarna och 
andra grönområden har gjorts än mer 
tillgängliga för boende och besökare. 
Miljön är ren, trivsam och vacker. 

Det finns ett väl utvecklat trans-
portsystem med minimal klimatpåver-
kan, som gör att människor snabbt 
och enkelt kan röra sig i hela regionen 
och till viktiga kommunikationscentra. 
Tvärförbindelserna har utvecklats. 
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•  9 stadsdelar; Grimsta, Hässelby 
Gård, Hässelby Strand, Hässelby Villa-
stad, Kälvesta, Nälsta, Råcksta, Vinsta 
och Vällingby.

•  I Hässelby-Vällingby stadsdels-
områdesområde bor drygt 67 000 
personer, vilket är ungefär 8 % av 
Stockholms stads befolkning. 

•  Sedan 2002 har stadsdelsområdets 
befolkning ökat med 14 %.

•  Ungefär en fjärdedel av stads-
delsområdets befolkning är 
under 20 år.

•  74 % av invånarna i stadsdels-
området har arbete.

Kyrkhamn

Hesselby slott

67 000

Strandbad

Ett naturskönt kulturhistoriskt 
spännande område. Här kan man 
bland annat strosa i skogen, bada 
och ibland även besöka konstnär-
erna om de finns på plats.

Besök något av de fem mysiga 
strandbad som finns i stads-
delsområdet längs Mälarens 
strand!

Hesselby Slott byggdes på 1600-talet. 
I dag är visionen att bli känd som 
musikslottet – en unik och spännande 
plats för möten, events och fester.

Foto: Sam
i Salm
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Hesselby slott

Parkourparken

Vällingby C

Ett naturskönt kulturhistoriskt 
spännande område. Här kan man 
bland annat strosa i skogen, bada 
och ibland även besöka konstnär-
erna om de finns på plats.

I Hässelby-Vällingby finns flera 
fina idrottsanläggningar som 
exempelvis Stockholms första 
parkouranläggning i Nälsta.

Vällingby C invigdes 1954. Som 
Sveriges första ABC-stad (arbets-
platser, bostäder och centrum) fick 
Vällingby stor uppmärksamhet även 
internationellt.

Hesselby Slott byggdes på 1600-talet. 
I dag är visionen att bli känd som 
musikslottet – en unik och spännande 
plats för möten, events och fester.

•  Två tredjedelar av bostäderna 
i stadsdelsområdet är fler bostadshus. 

•  Ungefär 27 % av invånarna i 
stadsdelsområdet är födda 
utomlands. 

•  Var femte invånare i stadsdels-
området arbetar inom handel och 
kommunikationer.

•  Andelen invånare med eftergym-
nasial utbildning ökar i stads-
delsområdet.

•  Servicenäringar riktade till 
befolkningen dominerar 
 arbetsplatserna i stadsdels-
området. Vård, omsorg och utbildning 
utgör den största andelen arbetsgivare.

•  Färre anmälda brott än staden 
som helhet.
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Tyck till om 
din stadsdel

Nu kommer representanter från Stockholms 
stad möta dig på gator och torg i Hässelby-
Vällingby så att du kan tala om vad du 
tycker är bra och ge förslag på vad som 
kan förbättras. 

Syftet är att utveckla Hässelby- Vällingby för 
dem som bor och verkar här genom att utveckla 
tryggheten, utbildningsmöjligheter, näringsliv, 
arbetsmarknad, infrastruktur- och stadsbyggnad. 
Staden har i uppdrag att ta fram vision och mål 
för utveckligen i Hässelby-Vällingby stadsdels-
område. Detta är ett led i arbetet för en ytter-
stad i världsklass.

Tycker du att din stadsdel är 
bra som den är? Eller finns 
det saker som kan bli bättre 
i området? Vad tycker du 
om bostäderna? Om miljön 
runt gator och parker? Hur 
funkar skolorna? Och hur ser 
det ut på fritiden för barn 
och ungdomar?
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I Hässelby-Vällingby finns fina idrottsan-
läggningar som till exempel Grimsta IP 
som är Brommapojkarnas hemmaplan 
och Stockholms första parkouranlägg-
ning i Nälsta. 

Är det någon annan idrott som 
saknar anläggningar? Eller behöver det 
fräschas upp i ridhuset eller på fotbolls-
planen? Behöver tillgänglig heten ökas? 
Finns behov av fler utegym eller hund-
rastplatser? Behövs det fler fritidsgår-
dar eller ett annat utbud av aktiviteter 
för ungdomar? Tyck till så kanske 
det blir verklighet.

KUltUr  
OCH FRITID

För att få en tryggare närmiljö kommer 
många olika aktörer i stadsdelen att 
samarbeta.

Idag finns flera små centrum 
som erbjuder möjligheter för mindre 
aktörer samt ett stort köpcentrum i 
Vällingby.

I Hässelby-Vällingby finns stora möj-
ligheter till ett rikt friluftsliv. Här finns 
flera stora grönområden som Grimsta 
naturreservat och närhet till vatten.

BOENDE 
ocH närmIljö
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Skolorna i Grimsta, Hässelby Gård 
och Hässelby Strand ska inspireras av 
den nya skolstrategin för järva och 
Söderort. De metoder som används på 
skolorna i Söderort och järva har bland 
annat ett språkutvecklande arbetssätt 
och ämnesutbildning på modersmålet. 
Man har även arbetat med en nära 
samverkan mellan skola, föräldrar, so-
cialtjänst, polis och andra myndigheter. 
Hjälp med läxläsning efter skoltid 
och föräldrars och elevers delaktighet 
samt tydlighet kring ordning och trivsel 
i skolan är andra inslag. 

Hur kan skolan bli ännu bättre? Vad 
tror du behövs i dina barns skola? 
Är det lugn och ro i klassrummen? Är 
skolmaten bra? Ser skolgården fin ut? 
Om du är nöjd, berätta vad som gör 
din skola så bra!

Det är viktigt att ungdomarna har 
möjlighet till en bra fritid och ingångar 

till arbetsmarknaden. Sommarjobb är ett 
exempel på en åtgärd som ska ge fler 
ungdomar från Hässelby-Vällingby chan-
sen att komma in på arbetsmarknaden. 

Fler som har arbete ger, utöver 
personlig utveckling, ökad självför-
sörjning, minskat bidragstagande och 
bättre förutsättningar för integration 
i det svenska samhället. Att fler får 
möjlighet att komma in på arbetsmark-
naden är en viktig uppgift för staden. 
Stockholms stad jobbar för att hela 
Stockholm ska vara attraktivt och att 
skapa fler arbetsplatser i ytterstaden 
är viktigt. 

Hur kan fler företag lockas till 
Hässelby-Vällingby? Vad behövs för 
att de mindre centrumen ska bli 
levande? Finns det lokaler som kan 
användas till café, butiker och liknande? 
Har du idéer till nya verksamheter som 
kan bedrivas i stadsdelen?

UtbIldnIng, SKolA ocH Arbete

TRyGGHET
Trygghet är allas ansvar. Vad kan vi 
göra tillsammans för att öka trygg-
heten? Målmedvetet arbete för 
ökad trygghet kan ge resultat redan 
på kort sikt. Det visar bland annat 
färska erfarenheter från järva. där 
har fastighetsägarna spelat en nyck-
elroll. Dessutom har flera aktörer 
samarbetat som fastighetsägare, 
polis, föreningsliv och kommun. 

Vad tror du skulle bidra till en 
ökad trygghet där du bor? Kan man 
öka grannkontakterna med att fixa 
en grillplats på gården och ordna 
fester? Ska det vara en ny gångstig 
med bra belysning till busshållplat-
sen eller tunnelbanan? Vill du kunna 
ringa någon när du ska gå hem en-
sam på kvällen? Delta i dialogen 
genom att komma med idéer.
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•  Under hösten/vintern 2012 inhämtas 
fakta och synpunkter från medbor-
gare och verksamma i Hässelby- 
Vällingby stadsdelsområde. 

•  Förslag till vision och program går ut 
på remiss till utvalda förvaltningar och 
bolag inom staden.

•  Dialogen fortsätter med medborgare 
och verksamma inom Hässelby- 
Vällingby stadsdelsområde.

•  Remissvar sammanställas och ana-
lyseras. Vision, program och hand-
lingsplan formuleras för ytterstads-
arbetet i Hässelby-Vällingby. Visionen, 
programmet och handlingsplanen är 
baserade på fakta, synpunkter och 
analyser av allt material.

•  Ärendet beslutas av kommunfull
mäktige för genomförande.
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STADSLEDNINGSKONTORET
Stadshuset, 105 35 Stockholm 

Telefon 08-508 29 000 
Sanna Berg, projektledare 

hasselby-vallingby.slk@stockholm.se
www.stockholm.se/visionhasselby-vallingby

Visionsarbetet för Hässelby-Vällingby är en del av stadens 
Vision 2030, att skapa ett Stockholm som är attraktivt 
i alla dess delar såväl innerstad som ytterstad – ett steg 

mot ett Stockholm i världsklass.

Produktion: Snick-Snack A
B. Tryck: Ineko, Å

rsta, 2012.



A Renhållning och belysning

B Vägar

C Fler bostäder

D Parkeringsmöjligheter

E Näringsliv och arbetsplatser

F Förskola och skola

G Naturområden

H Fritidsanläggningar och idrottsliv

I Trygghet

J Kulturliv och bibliotek

K Äldreomsorg

L Cykelvägar

TYCK TILL OM VÅR FRAMTID

1.Vad tycker du är viktigt att 
satsa på för att skapa ett attraktivt 
Hässelby-Vällingby?

MYCKET
VIKTIGT

GANSKA 
VIKTIGT

GANSKA 
OVIKTIGT

VARKEN
OVIKTIGT
/VIKTIGT

MYCKET 
OVIKTIGT

▼

fortsättning



Dina övriga synpunkter och kommentarer på visionen 
och hur Hässelby-Vällingby kan utvecklas:

Namn (frivilligt):

Posta kortet senast 30 april 2013. Mer information om utvecklingsprogrammet för  
Hässelby-Vällingby hittar du på www.stockholm.se/visionhasselby-vallingby

Stadshuset Hässelby-Vällingby

SVARSPOST
20238758
110 00 Stockholm

Frankeras ej.
Mottagaren 

betalar portot.

✁


