
Aktivitetsmöte 9 februari ”Vad är på gång i vår stadsdel 

 

Vår klubbmästare Britt-Marie hade inte fått någon från stadsbyggnadskontoret att 
komma, trots ihärdiga försök sedan oktober. David Eriksson, utredare i 
samhällsplanering på stadsdelsförvaltningen hoppade då in med kort varsel, för att 
tillsammans med Marja Kammouna, också från stadsdelsförvaltningen, försöka ge 
åtminstone en del information om det som rubriken utlovade. 
 

 
 
Salen var fylld nästan till sprängningsgränsen och Britt-Marie bedömde att vi nog var 
ca 140 personer, vilket är rekord. 
 

 
 

  



Marja inledde med att redogöra för situationen inom äldrevården och de olika typerna 

av boenden. Stadsdelen har ju nyligen fått en inte så smickrande uppmärksamhet, 

när massmedia rapporterade att 92 % av de sökande får avslag på sin ansökan om 

plats på ett senior-/äldreboende, vilket är en mycket högre siffra än i övriga delar av 

Stockholm. Detta skulle man nu följa upp, för samtidigt finns många tomma platser i 

stadsdelen. Pensionärsrådet (SPR), där vår förening har tre platser, har här en viktig 

roll. 

 
 

 
 
Marja berättade vidare om ett planerat aktivitetscenter i Axelsbergs lokaler. Kring det 
fanns det många frågor bland åhörarna, varav många är rätt nyinflyttade boende i 
huset, men det fanns inte så många svar i nuläget. 
 
Det är tydligen också oklart hur många boenden av de olika typerna (vård och 

omsorg, trygghetsboende, servicehus) som ska finnas framöver i stadsdelen. 

Hemtjänsten ska dock samordnas bättre och de stora utmaningarna för förvaltningen 

är ekonomin (förstås), kompetens hos personalen och lokaler.  

 
 
  



Efter Marjas genomgång och svar på frågor från åhörarna blev det Davids tur att 

försöka redogöra för det som verkade intressera de flesta: De olika byggena som är 

på gång eller är planerade i närområdet. Tyvärr hade David bara den övergripande 

informationen, eftersom det är stadsbyggnadskontoret som har dessa frågor på sitt 

bord. (Britt-Marie utlovade på slutet av dagens möte att hon ska ”tvinga” hit någon 

därifrån till ett nytt möte i höst.) 

Davids första karta visar befolkningsutvecklingen i Stockholm. Hägersten-Liljeholmen 
är det område där befolkningen kommer att öka allra mest under de kommande 10 
åren. Man planerar att bygga bortåt 1000 bostäder + 400 vid 4H-gården i Eolshäll. 
 

 
 
 
Det var en otacksam uppgift för David att försöka svara på alla frågor kring 
överdäckningen av Axelsbergs T-bana och hur höga husen skulle bli. Fortfarande är 
det många turer innan man kommer till skott. 
 

 
 

http://www.battrestadsdel.se/hagersten-liljeholmen/axelsberg/axelsberg-far-ett-helt-nytt-centrum/
http://www.battrestadsdel.se/hagersten-liljeholmen/axelsberg/axelsberg-far-ett-helt-nytt-centrum/


Det blev också frågor kring byggnationen vid 4H-gården (här markerad med ring på 
kartan) och vid Maja Myra till höger på kartan. 
 

 

David gjorde verkligen så gott han kunde med att svara på frågor, men många planer 
är inte så långt framskridna att han kunde ge några definitiva besked eller också 
ligger ärendet på stadsbyggnadskontorets bord. Det han kunde ge besked om var 
Stockholm Vattens tunnel till Henriksberg, som kommer att påverka mycket i området 
under byggtiden med över 100 lastbilstransporter om dagen när bygget är igång. 
 

 
 
David uppmuntrade slutligen åhörarna att höra av sig till honom med flera frågor, så 

skulle han försöka ge flera svar. 

Hans mejlaress är mailto:david.eriksson@stockholm.se  

En reporter från ”Bättre stadsdel Hägersten-Liljeholmen” råkade gå förbi och kom 

in och lyssnade med stort intresse på föreläsarna och intervjuade några personer 

Resultatet blev ett fylligt reportage på deras hemsida. Klicka på länken nedan för att 

komma dit. 

http://www.battrestadsdel.se/hagersten-liljeholmen/axelsberg/fullt-fokus-pa-

byggplanerna-i-axelsberg/ 
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