Samhällsbyggnadskontoret

STRUKTURPLAN
DNR: SBN-2018-00153 • UPPRÄTTAD: 2021-03-01

Åtgärdslistan
Bilaga till Hovsjö strukturplan

STRUKTURPLAN | ÅTGÄRDSLISTAN

Allmänt tillgängliga gångstråk löper genom de båda
flerbostadshusområdena och binder samman olika bostadsgårdar.

Sammanfattning
Södertälje växer. Med anledning av detta har kommunen

som samhälleliga resurser under en lång tid. Att skapa en

valt att ta fram strukturplaner för ﬂera stadsdelar som

sammanhållen stad handlar om att säkerställa att stadens

syftar till att utreda var och hur förtätning kan ske för att

resurser kommer alla till gagn.

möta det kommande behovet av nya bostäder.
I Hovsjö ﬁnns en stor utvecklingspotential i de kommuSyftet med strukturplanen är dels att utreda var lämp-

nalt ägda ytorna så som park och naturmark, där föreslag-

lig lokalisering för förtätning kan ske för att möta det

na åtgärder inte kräver planändring. Likaså kan privata

bostadspolitiska målet om 20 000 bostäder till 2036 och

fastighetsägare bidra med åtgärder inom de egna fastig-

dels att öka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar

heterna som inte kräver planändringar. Med anledning

stadsutveckling i Hovsjö. Det innebär att utreda och ge

av detta har en åtgärdslista tagits fram som ger förslag på

förslag på hur en ny blandad bebyggelsestruktur kan till-

åtgärder som är möjliga att genomföra inom planområdet

föras den beﬁntliga bebyggelsestrukturen från 70-talet,

på kort sikt (inom 5 år) och som inte kräver planändring.

på ett sådant sätt att viktiga samhälls- och socioekono-

Åtgärdslistan är delvis baserad på inkomna synpunkter

miska effekter uppnås och vidareutvecklas, samtidigt som

och förslag från de delaktighetsformer som hållits under

beﬁntliga värden tillvaratas.

processen och är ett inspel till mål och budget. Åtgärdslistan kan därigenom utgöra underlag för kartläggning och

Strukturplanen anger kommunens intentioner för om-

prioritering av insatser för olika förvaltningar och enheter

rådets utveckling och ska ligga till grund för kommande

inför äskande av medel.

detaljplaner och markanvisningar. Tidplan saknas idag
om när fortsatt utbyggnad och utveckling kommer ske.

Behov för en övergripande koordinering ﬁnns för att sä-

Samtidigt kan insatser som bidrar till att jämna ut livs-

kerställa att samtliga enheter och förvaltningar blir infor-

villkoren i Södertäljes stadsdelar göras både innan och

merade om vilka åtgärder som föreslås till Mål och Budget

parallellt med planering och genomförande. Den byggda

och därefter möjlighet att följa projekt och insatsers fort-

miljön påverkar människors vardag och bidrar till att

satta status. I nuläget är det oklart hos vilken enhet eller

diktera livsvillkoren. Stadsbyggnad är en konkret form

förvaltning det övergripande ansvaret bör ligga.

av fördelningspolitik som fastställer en struktur såväl
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Bild från fokusgruppsdialog i Hovsjöskolan med barn från åk 3

Syfte

centrum och fastighetsägare i bostadsområdet. Parallellt
var en webbenkät tillgänglig för både boende, brukare och
de som vistas i Hovsjö att svara på. Inkomna synpunkter
och förslag har utgjort en del av underlaget till struk-

Åtgärdslistan syftar till att exempliﬁera möjliga åtgärds-

turplanen tillsammans med inventeringar och analyser.

förslag som går att genomföra utan planändring. Samtliga

Strukturplanen är framtagen för att redovisa platser för

åtgärder på kommunal mark är förslag som kan tas med

förtätning för att möta det bostadspolitiska målet om 20

i mål och budget för berörda enheter och förvaltningar.

000 bostäder fram till 2036.

Föreslagna åtgärder på privat mark har också tagits med
för att tydligare kommunicera gentemot fastighetsägare

Det är idag osäkert när planering i området kommer ske

om dels de förslag och synpunkter som inkommit genom

då det inte ﬁnns väntande planuppdrag. Det betyder inte

delaktighet från medborgarna, samt förbättringspotential

att utvecklingen av Hovsjö behöver stå stilla. Planering

som kommunen sett i arbetet med Hovsjö strukturplan

och byggnation tar tid, men det ﬁnns ﬂera åtgärder som

som inte kräver planändring. Åtgärdslistan presenterar de

kan göra skillnad både sett till klimatberedskap, stärka

föreslagna åtgärderna och den enhet eller förvaltning som

och tillskapa ekosystemtjänster i den byggda miljön, ut-

har rådighet över ämnet.

föra trygghetsskapande åtgärder, säkerställa en mer jämställd och jämlik offentlig miljö och låta barn ta plats, som

Bakgrund

går att genomföra utan planändring och som inte tar lång
tid att realisera. En del av åtgärderna går också att genomföra som testbeds eller taktisk urbanism, där tillfälliga
installationer används som ett sätt att undersöka respon-

Strukturplan för Hovsjö visar kommunens vision för

sen och användandet på den föreslagna åtgärden. Flera av

utvecklingen av stadsdelen till 2036 med syfte att redovisa

förslagen i åtgärdslistan kommer från fokusgruppsdialo-

möjlig placering för tillkommande bostäder, verksamheter

gen och webbenkäten och är en möjlighet för kommunen

och service samt utveckling av parker och rekreationsom-

att svara på behov och önskemål från boende och brukare

råden. Under arbetet med strukturplaner har olika former

i väntan på kommande förtätning. Även mindre åtgärder

av delaktighet hållits. En fokusgruppsdialog med barn,

kan ge stor effekt i vardagen.

unga tjejer, föreningar i Hovsjö, verksamheter i Hovsjö
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Utställning av sammanställningen av fokusgruppsdialogen i Hovsjö Hub, februari-mars 2019

Delaktighet

av Landskapslaget. För att nå en bredd av boende och
verksamma i Hovsjö beslutade samhällsbyggnadskontoret
att rikta arbetet mot fem olika grupper: barn, unga tjejer,
föreningsaktiva, representanter från verksamheter i Hov-

I samband med framtagandet av strukturplanen har två

sjö centrum, samt fastighetsägare i bostadsområdet. Se

former av delaktighet hållits. En fokusgruppsdialog med

bilaga 3 (Hovsjö 2036 PM Medborgadialog, 2019-02-22,

syfte att involvera boende och verksamma inom områ-

Landskapslaget).

det i processen med framtagandet av strukturplanen för
Hovsjö hölls under hösten 2018 – vintern 2019. Parallellt

Resultatet från dialogerna visar både på engagemang och

med fokusgruppsdialogerna fanns en webbenkät tillgäng-

stolthet för området. Samtidigt som alla är överens om att

lig som riktade sig till de som bor, är verksamma i och

det ﬁnns problem med nedskräpning, slitage, brist på be-

besöker Hovsjö. Både fokusgruppsdialogen och webben-

lysning och otrygga platser och stråk. Hovsjö Hub utpekas

käten var ett sätt för kommunen att hämta in kunskap

som en viktig mötesplats, framför allt hos barn och unga

om hur de boende och verksamma använder och upplever

tjejer, men även hos en rad olika verksamheter och orga-

området och har utgjort underlag i arbetet med struktur-

nisationer som huserar i hubben. Trygga gång- och cykel-

planen. Vissa synpunkter har bidragit med ny information

vägar inom området och till omgivningarna efterfrågades

medan andra bekräftat iakttagelser och slutsatser från

från ﬂera deltagare, likaså behovet av mötesplatser, le-

inventeringar och stadsbyggnadsanalyser. Vid fortsatt

kytor och en tydligare koppling till vattnet. Både skyltning

arbete är det viktigt att fortsätta arbeta med delaktighet

och bättre visuella kopplingar föreslås. Det ﬁnns många

och säkerställa att ﬂer kommer till tals för ökad möjlighet

utrymmen i området som upplevs som otrygga, bland an-

till påverkan och transparens i stadsbyggnadsprocessen.

nat i centrum, främst kring torget men också stråken som

Att samla in synpunkter och kunskap om området tidigt i

passerar den intilliggande naturen upplevs som otrygga.

stadsutvecklingsprocesser bidrar till att människor ges en

Det ﬁnns stor potential att komplettera med ﬂer aktivite-

större möjlighet att påverka utvecklingen av sin närmiljö.

ter, sittytor och lekutrustning samt att utveckla centrum
med butiker och verksamheter som lockar besökare från

Fokusgruppsdialog

hela Södertälje. Aktiviteter och platser för unga tjejer

Under hösten 2018 utfördes fokusgruppsdialoger på plats

behöver tillskapas i den offentliga miljön. Närheten till

i Hovsjö på uppdrag av Södertälje kommun, med stöd

naturen och sjön Måsnaren uppskattas, men mer belys-
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ning och bättre skötsel och underhåll behövs. Trots att
Hovsjö omges av rekreationsmöjligheter är det få som har
kunskap och platskännedom om dessa. Generellt är majoriteten av deltagarna positiva till en utveckling av Hovsjö,
men en gemensam vision för området saknas delvis idag.
Ett bättre samarbete och plattformar för möten efterfrågas av framför allt föreningar, verksamheter och fastighetsägare. Genom fortsatt närvaro och aktivitet i området
kan visioner utvecklas och den gemensamma berättelsen
om framtidens Hovsjö kan fortsätta att utvecklas.

Bild från fokusgruppsdialog med unga tjejer, bästa platsen, sämsta platsen och var finns potential

Webbenkät
Webbenkäten för Hovsjö strukturplan låg öppen mellan 1
november 2018 och 7 januari 2019. Enkäten riktade sig till
alla som bor, arbetar eller vistas i Hovsjö och var ett komplement till de fem fokusgruppsdialoger som pågick under
hösten 2018 och avslutades i början av 2019. Syftet med
enkäten var att få in synpunkter och förslag i ett tidigt
skede, innan det ﬁnns ett färdigt förslag för strukturplan.
Målet är att få en övergripande bild av hur området används, vilka platser som anses värdefulla för såväl boende
som brukare samt vad som eventuellt behöver förbättras. Enkäten fanns tillgänglig på tre språk och var också
anpassad för tre olika åldersgrupper; barn, ungdomar och
vuxna. En sammanställning har gjorts för webbenkäten,

Bild från fokusgruppsdialog med barn - brainstorm om

se bilaga 4 (Sammanställning webbenkät, 2020-06-25,

vad som finns i staden

Södertälje kommun).
Hovsjö beskrivs som ett område med stor potential, det är
barnvänligt med närhet till natur, bad, god kollektivtraﬁk
och en blandning av boendeformer. Stadsdelens närhet till
naturen och vattnet beskrivs av ﬂera som en stor tillgång
under sommarhalvåret men att den under vinterhalvåret
upplevs som mörkt och eftersatt. En majoritet av de svarande uppgav att de sällan eller aldrig vistas i naturen runt
Hovsjö. Området beskrivs också som slitet eller eftersatt
med bristande underhåll men att det ﬁnns stort utrymme
för utveckling och förbättring. Hovsjö beskrivs också som

Bild från fokusgruppsdialog med fastighetsägare

ett segregerat område där ﬂera beskriver ett tråkigt centrum, problem med nedskräpning och att det behövs mer
social ansvarskänsla. Otrygghet framför allt om kvällarna
i centrum anges i ﬂera svar där ungdomar nämns som källa till stök och oroligheter.
Hovsjöparken pekas ut av många som den bästa platsen
i området. Den beskrivs som en trygg plats där hovsjöbor samlas för gemenskap och det ges möjlighet att se
människor i olika åldrar som vistas i parken och träffa
vänner. Öppenheten och fontänen är exempel på kvaliteter
som anges. Det är tydligt att den centrala parken behöver värnas i en framtida utveckling av området. Flera av
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de som svarar lyfter att det saknas platser för barn och

på en av många framtidsmoodboards

ungdomar i den offentliga miljön. Men det skulle även be-
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hövas aktiviteter och platser för unga vuxna och äldre. De
ﬂesta enkätdeltagarna svarade att tjejer och kvinnor inte
har samma möjligheter att använda det offentliga rummet
som killar och män. Förslag för att göra det offentliga
rummet mer rättvist var att låta tjejer ta mer plats och säkerställa så det ﬁnns ﬂer aktiviteter för tjejer och kvinnor.
Merparten av enkätdeltagarna svarade också att det var
begränsade möjligheter för människor med funktionsvariation att använda det offentliga rummet i Hovsjö. Bland
förslagen om hur Hovsjö kan bli mer tillgängligt nämns
förbättringar för framkomlighet till viktiga målpunkter så
som centrum och badplatsen genom bland annat upprustning av gångvägar, förbättringar av idag ojämnt underlag,
förbättrade kommunikationer och bättre belysning. I den

Hovsjöparken flankeras av flerbostadshus i tre respektive
åtta våningar

fortsatta planeringen och i gestaltningsprocessen för
utvecklingen av de offentliga rummen skulle ﬂer behöva
komma till tals för att säkerställa att hovsjöbor oavsett ålder, könstillhörighet eller funktionsvariation ska
kunna använda och få glädje av Hovsjös offentliga platser.
Insatser som inte behöver planändring kan göras utanför
planeringsprocessen.
Hovsjö centrum och i synnerhet torget pekas ut som en
plats som många upplever som otrygg och pekas också
ut som sämsta platsen av många. På frågan om varför
platsen upplevs som otrygg var det alternativet upplevs

Hovsjö Hub är en uppskattad mötesplats

som hotfull som hade fått ﬂest svar. Därefter skräpigt och
mörkt. Flera kommentarer nämner otrygghet och hotfull
stämning, brist på belysning, och brist på underhåll av
omgivningarna som skäl till varför platsen upplevs som
sämst. Önskemål om ökad vuxennärvaro eller samhällsnärvaro lyfts fram som förslag på att motverka den
upplevda otryggheten, mer belysning och omhändertagen
miljö föreslås också som förbättringsåtgärder för en trevligare vardagsmiljö. Ett förslag på förändring för Hovsjö
centrum, bortsett från att fastighetsägare ska ta ökat
ansvar för skötsel är att bygga om eller riva och bygga upp
något nytt som kan stärka området.
Hovsjöparkens fontän är omtyckt
Att Hovsjö upplevs som otryggt kommer upp ﬂera gånger
bland enkätsvaren och även i fokusgruppsdialogerna. Insatser för att få boende och besökare i Hovsjö att känna sig
trygga behövs omgående. Att förbättra den fysiska miljön
kan bidra med viss förbättring, men ﬂer åtgärder behövs
för att långsiktigt förbättra upplevelsen av den offentliga
miljön och i synnerhet få ﬂer att känna sig trygga i såväl
Hovsjö som Södertälje.

Hovsjö torg pekas ut som slitet och otryggt i både fokusgruppsdialoger och webbenkät
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Åtgärdslistan
Läsanvisning
Åtgärdslistan syftar främst till förslag
på åtgärder inom den kommunalt
ägda marken som inte kräver planändring. För respektive åtgärd är den
förvaltning eller enhet som har rådighet över frågan angiven. Vilka åtgärder
som grundar sig i de delaktighetsformer som har hållits för strukturplanen
framgår också. Några åtgärder inom
kvartersmark har också föreslagits
där den privata fastighetsägaren har
rådighet. Föreslagna åtgärder är uppdelade dels sett till ämnesområde
men också efter följande kategorier:

Åtgärder för trafikmiljön:
1. Entréerna till Hovsjö ges en mer välkomnande utformning som stärker kontakten med
intilliggande stadsdelar
I väntan på större åtgärder så som ny motorvägsavfart
kan mindre åtgärder göras för att tydligare kommunicera
entréerna till Hovsjö och göra dem mer välkomnande med
hjälp av belysning, konstnärlig gestaltning eller färgsättning i eller i anslutning till tunnel och under bron där E20
passerar. Detta kräver samarbete med och tillåtelse från
Traﬁkverket som har ansvar för E20 och platsen under
vägen.
Inriktning och Åtagande
Rådighet: Trafikverket för själva tunneln/utrymmet under
E20 och SGT för yta i anslutning till tunnel/utrymme under
väg.
Delaktighetskoppling:
Fokusgruppsdialog med fastighetsägare i bostadsområdet och Hovsjö centrum: Hovsjö är separerat från övriga
Södertälje. Antalet arbetsplatser inom Hovsjö är begränsat och behov av bättre koppling till större arbetsplatser
utanför området behövs

Inriktning
Avser åtgärder som lyfts fram som övergripande plane-

2. Upprustning av GC-tunnlar

ringsförslag för att därefter utmynna i åtgärder eller större

Som ett första steg för att skapa bättre naturentréer be-

projekt.

höver de beﬁntliga gång- och cykeltunnlarna ses över och
upprustas. Tre av fyra naturentréer går genom gång- och

Åtagande

cykeltunnlar. Belysning, slyröjning i anslutning till öpp-

Gäller frågor där ett eller ﬂera kontor är rådgivande eller

ningen och även ommålning eller konstnärlig gestaltning

samverkar inom ramen för kontorets verksamhetsområ-

av tunnlarna kan vara åtgärder som gör det trevligare att

de, men utan att detta innebär en särskilt riktad satsning

röra sig genom dem mellan bostadsområdet och närna-

eller kostnader.

turen. Tunnlarna kan med fördel utformas på olika sätt
för att förbättra orienterbarheten i området och i sig bli

Åtgärd

platsskapande.

Åtgärdsförslag för hantering i Mål och Budget. Viktigt är
dock att det inför äskanden tas fram en klar bild över såväl
investeringskostnader, reinvesteringskostnader samt
tillkommande driftskostnader och eventuella utrangeringskostnader.

Rådighet:

Inriktning
Rådighet: SP, SGT, U
Delaktighetskoppling:
Fokusgruppsdialog barn åk 3 och 5: Barnen gillar att cykla men det är svårt att hitta och cykelstråken är otydliga
och otrygga. Kopplingen till skogen och sjön är otydlig.

Kultur och Fritid (KoF)

Fokusgruppsdialogunga tjejer: Dålig belysning, skogen är

Privat fastighetsägare (P)

läskig för att den är tät och mörk
Fokusgruppsdialog med fastighetsägare i bostadsområdet och Hovsjö centrum: Hovsjö är separerat från övriga
Södertälje.
Fokusgruppsdialog verksamheter i Hovsjö cetnrum:
Många av de som arbetar här uppskattar närheten till
natur och grönområden

Telge Återbruk (TÅ)
Miljökontoret (MK)
Destination (D)
Samhällsbyggnadskontoret :
Mark och Exploatering (MEX)
Stadsmiljö Park (SP)
Stadsmiljö Gata och Traﬁk (SGT)
Utemiljö (U)

3. Passage för fotgängare och cyklister över
Hovsjövägen mot Eklundsnäs
Passage över Hovsjövägen mellan beﬁntlig gång- och
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cykelväg från bostadsområdet, där del av Sörmlandsleden
passerar, mot Eklundsnäs behövs för att tydligare signalera för bilförare att här passerar fotgängare och cyklister.
Inriktning
Rådighet: SGT
Delaktighetskoppling:
Fokusgruppsdialog barn åk 3 och 5: Barnen gillar att cykla, men det är svårt att hitta och cykelstråken är otydliga
och otrygga. Tryggare och tydligare övergångställen,
Kopplingen till skogen och sjön är otydlig.
Fokusgruppsdialog föreningar i Hovsjö: Tydliga cykelstråk
till natur och vattenområde behövs, Tydligare stråk som
kopplar till viktiga målpunkter
Fokusgruppsdialog unga tjejer: Mörk och tråkig väg ner
till sjön

Åtgärder för park:

Rådighet: SP
Delaktighetskoppling:
Fokusgruppsdialog barn åk 3 och 5: Barnen saknar lekplatser i Hovsjö och platser där de kan vara och utmanas i leken. Inkomna synpunkter: Fler aktiviteter, saknas
ordnad plantering av träd och blommor, avsaknad av
lekplatser för olika åldrar, det finns ingenting att göra
(om man inte gillar att spela fotboll).
Fokusgruppsdialog unga tjejer: I utemiljön efterfrågas framförallt kreativ belysning, mer färg och mysiga
platser. Det finns inget stort utbud av aktiviteter för tjejer
i Hovsjö. Exempel på inkomna synpunkter: Finns inte så
mycket att göra, det är dålig belysning, fler aktiviteter på
fotbollsplanen, aktiviteter för fler runt fotbollsplanen, fler
mysiga platser att hänga på, roligare belysning, mer färg
på marken och överallt, platser där bara tjejer får vara.
Webbenkäten: Hovsjöparken är den plats som flest
enkätdeltagare pekar ut som bästa platsen, där öppenheten och fontänen är exempel på kvaliteter som anges.
Hovsjöparken pekas också ut som en plats med potential
att utvecklas med bättre skötsel och fler aktiviteter för
ökad användning.

4. Utveckling av Hovsjöparken

5. Platser för barn och unga i Hovsjö

Hovsjöparken är stadsdelens gröna hjärta och är den plats

Barn ﬁnns i hela stadsdelen och i åldersspannet 0-18

som pekas ut som mångas favoritplats i webbenkäten och

år, därför bör plats för barn inte begränsas till speciﬁka

omnämns också som en stor kvalitet i Fokusgruppsdialo-

platser så som lekplatser. Viktigt att säkerställa att det

gen. Fontänen är särskilt uppskattad. Samtidigt är parken

ﬁnns platser för olika åldersgrupper och vara medveten

också den plats som pekas ut som en plats med förbätt-

om att platser för barn inte alltid bör placeras intill var-

ringspotential. Webbenkäten anger också att många inte

andra (många yngre barn är rädda för äldre). Belysning är

anser att tjejer/kvinnor har samma möjligheter att använ-

en viktig aspekt för både lekplatser och sittgrupper eller

da det offentliga rummet som killar/män. Särskilda insat-

andra aktivitetsytor så de går att användas även på kvällen

ser behövs för att säkerställa att det offentliga rummet så

eller under årets mörkare månader.

som Hovsjöparken och Hovsjö torg ges förutsättningar att
erbjuda en mer jämställd miljö att vistas i. Likaså anger
svaren från webbenkäten att många inte heller anser att
tillgängligheten för personer med funktionsvariation är
god i dagens offentliga miljöer i Hovsjö. Särskilda insatser
behövs för att säkerställa att det offentliga rummet så
som Hovsjöparken och Hovsjö torg ges förutsättningar att
erbjuda en mer jämlik miljö att vistas i.
Inriktning
Åtgärd

Hovsjöparken är omtyckt men det finns stor utvecklingspotential med aktiviteter för fler och fler sittplatser

Åtgärd
Rådighet: SP och KoF och UK (inom skolområdet).
Kostnadsfördelningen behöver uppdelas tydligare i ett
senare skede när kontoren kommit fram till ett genomförandeförslag.
Delaktighetskoppling:
Fokusgruppsdialog barn åk 3 och 5: Flera platser med
olika teman där ungdomar och äldre barn kan umgås,
sitta och vara utan att nödvändigtvis leka
Fokusgruppsdialog unga tjejer: I utemiljön efterfrågas
framförallt kreativ belysning, mer färg och mysiga platser. Det finns inget stort utbud av aktiviteter för tjejer i

Konstgräsplanen upptar en stor del av Hovsjöparken
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Hovsjö. Skolgården skulle kunna förbättras med fler ytor
för äldre barn, laddningsstationer för telefoner utomhus,
fler mysiga platser att sitta på, mer färg på marken och
överallt

6. Fler sittplatser i Hovsjöparken- gärna varierade efter olika målgrupper

Inriktning
Rådighet: SP tillsammans med KoF. Förslagsvis så tar SP
kostnadsansvaret och KOF är konsulterande.

Idag är det för få sittplatser i Hovsjöparken med två rast-

9. Större, synligare och mer välplacerade papperskorgar

platsbänkar och några få bänkar, samtliga utan ryggstöd.

Nedskräpningen i Hovsjö är ett stort problem. Dumpning

I fokusgruppsdialogen med unga tjejer har plats att träffa

förekommer i naturen runt bostadsområdet, men ned-

sina vänner efterfrågats och gärna mer färg i det offentliga

skräpningen är också påtaglig i bostadsområdet. Många

rummet. Möjlighet att genom dialog eller genom testbeds/

papperskorgar är små och för få eller för dåligt placerade.

temporära installationer tillföra ﬂer och unika sittplatser

Omtag behövs med strategisk placering och större och

i Hovsjö. Genom taktisk urbanism ﬁnns möjlighet att ut-

gärna mer synliga papperskorgar. Möjlighet till sortering i

reda vilka platser som är bäst lämpade för sittmöbler och

Hovsjöparken bör studeras.

vilken utformning som är mest uppskattad.
Åtgärd
Rådighet: SP
Delaktighetskoppling:
Fokusgruppsdialog barn åk 3 och 5: Fler platser med
olika teman där ungdomar och äldre barn kan sitta och
umgås
Fokusgruppsdialog unga tjejer: Fler sittplatser, fler mysiga
platser att hänga på

Inriktning
Åtgärd
Rådighet: SP
Delaktighetskoppling:
Fokusgruppsdialog barn åk 3 och 5: Barnen är stolta över
Hovsjö men poängterar problem med nedskräpning,
slitna möbler, trasig belysning och otrygga stråk.
Fokusgruppsdialog unga tjejer: Området är skräpigt
Fokusgruppsdialog föreningar i Hovsjö: Det är problem
med nedskräpning , framtidens Hovsjö ska vara rent och
fint

7. Utegym i Hovsjöparken för mer jämlik folkhälsa

10. Effektbelysning i parken

Medianinkomsten i Hovsjö är låg och området är so-

Idag ﬁnns endast funktionsbelysning längs med

cioekonomiskt segregerat. Socioekonomisk utsatthet

gångstråk längs med Hovsjöparken. Det ﬁnns goda förut-

brukar också sammanfalla med sämre folkhälsotal både

sättningar att använda belysning för stämningsbelysning

psykiskt och fysiskt. Barn och unga i socioekonomiskt

eller dylikt som gör miljön attraktiv även när det är mörkt.

utsatta hushåll har mer psykosomatiska besvär än andra

Val av belysning bör göras i samråd med ekolog då rödlis-

barn och ungdomar. Många av de boende i Hovsjö har inte

tade arter ﬁnns inom området.

samma ekonomiska möjligheter att bekosta gymkort eller
annan fysisk aktivitet som i socioekonomiskt välmående områden. Därför bör möjlighet till centralt lokaliserat
utegym och andra rörelsefrämjande aktiviteter utredas
som åtgärd för att minska ojämlikhet i hälsa. Det är viktigt

Åtgärd
Rådighet: SP med konsultation av MK
Delaktighetskoppling:
Fokusgruppsdialog unga tjejer: Rolig belysning

att utegym utformas så det är attraktivt och tillgängligt för såväl tjejer/kvinnor och killar/män. Belysning är
viktigt så det kan användas även under kvällar och under

11. Gräsmatta blir till ängsmark

årets mörkare månader.

Värdefulla beﬁntliga grönytor utvecklas och lyfts fram
som viktig resurs för området för såväl rekreation som för

Åtgärd
Rådighet: SP tillsammans med KoF. Kostnadsfördelningen
behöver uppdelas tydligare i ett senare skede när kontoren kommit fram till ett genomförandeförslag.

utveckling av ekosystemtjänster. Hovsjö har många stora
gräsytor som kräver drift i form av gräsklippning. Alla
gräsytor är inte lämpliga för vistelse, utan dessa kan istället omvandlas till ytor för ängsmark som kräver mindre
drift men som kan stärka pollinatörer inom området. En

8. Etablera en ”hälsostig” för promenader och
löpturer i bostadsområdet

utredning/inventering av vilka gräsytor som kan omvandlas till ängsmark föreslås.

En tydligare promenadslinga i bostadsområdet kan

12

uppmuntra ﬂer till rörelse i vardagen. Exempelvis så kan

Åtgärd

markeringar göras i marken som kommunicerar avstånd.

Rådighet: SP

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, SÖDERTÄLJE KOMMUN

STRUKTURPLAN | ÅTGÄRDSLISTAN

12. Offentliga planteringar ska gynna pollinatörer
I Hovsjöparken ska planteringar planeras på ett sätt som
gynnar pollinatörer genom exempelvis val av växter.
Rådighet: SP
Delaktighetskoppling:
Fokusgruppsdialog barn åk 3 och 5: Plantera träd och
blommor vid målpunkter som t.ex. Centrum och Hubben

13. Kommunicera habitat i den byggda miljön
Genom att skapa synliga insektshotell, fjärilsrestauranger,
fågelholkar och ﬂaddermusholkar i den mer urbana miljön

Hovsjöparken flankeras av flerbostadshus i tre respektive
åtta våningar

blir boende och besökare mer medvetna om stadens minsta invånare som vi delar våra livsmiljöer med. Informationsskyltar kan med fördel placeras på offentlig plats där
många passerar som informerar om detta.
Åtgärd
Rådighet: SP

14. Multifunktionell och översvämningsbar yta
i Hovsjöparken
En skyfallskartering har pekat ut Hovsjöparken som en
lågpunkt med risk för översvämning vid kraftig nederbörd. Åtgärder bör därför göras i parken så att stora

Hovsjö Hub är en uppskattad mötesplats

regnmängder kan omhändertas och samtidigt kan del av
parken brukas och viktiga kommunikationsstråk behöver
inte påverkas. Med multifunktionella ytor menas ytor som
har en användning i torrt väder men som tål att översvämmas och då ges en annan funktion.
Inriktning och Åtagande
Rådighet: SP i samråd med MK vattenstrateg

Åtgärder på kvartersmark:
15. Sittplatser i Hovsjö centrum (privat fastighetsägare)

Hovsjöparkens fontän är omtyckt

Det är idag få sittplatser i Hovsjö centrum, både på torget
och längs med centrumstråket ﬁnns goda förutsättningar
att tillskapa sittplatser för såväl vila som för möten.
Åtgärd
Rådighet: P
Delaktighetskoppling: Fokusgruppsdialog barn åk 3 och
5: Bättre torg med lekpark och annan utrustning som t ex
bänkar, papperskorgar och cykelparkeringar
Fokusgruppsdialog unga tjejer: Hovsjö har många otrygga utrymmen och stråk. Torget är läskigt. Fler sittplatser
behövs.
Hovsjö torg pekas ut som slitet och otryggt i både fokusgruppsdialoger och webbenkät
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16. Plats för barn i Hovsjö centrum (privat fastighetsägare)

som kan dels underlätta orienterbarheten under kvällen

Barn ﬁnns i hela stadsdelen och därför bör plats för barn

bör göras i samråd med ekolog då rödlistade arter ﬁnns

inte begränsas till speciﬁka platser så som lekplatser.

inom området.

eller bidra till attraktivitet även kvällstid. Val av belysning

Möjlighet till lek i den urbana miljön genom exempelvis
sittskulptur, markbeläggning som uppmuntrar till rörelse
eller annan stimulerande gestaltning bör ﬁnnas i centrum.
Viktigt att det ﬁnns plats för barn i olika åldersgrupper.
Åtgärd

Åtgärd och Åtagande
Rådighet: P i samråd med MK naturvårdare
Delaktighetskoppling:
Fokusgruppsdialog unga tjejer: Dålig belysning som befintlig brist, Rolig belysning i Hovsjö i Framtiden

Rådighet: P
Delaktighetskoppling:
Fokusgruppsdialog barn åk 3 och 5: Till torget går de
unga barnen ofta med sina föräldrar, men de saknar en
plats att leka eller vistas på medan föräldrarna handlar.
Fokusgruppsdialog unga tjejer: Torget är läskigt, det behövs fler sittplatser, platser där bara tjejer får vara

17. Väl omhändertagna grönytor i Hovsjö centrum (privat fastighetsägare)
En stor del av de planteringar som ﬁnns i Hovsjö centrum
är inte omhändertagna och dåligt skötta. Genom bättre
drift och skötsel av centrum kan medföra en minskning av

20. Odlingsstråk (privat mark)
Möjlighet att utveckla grönyta närmast ett av de primära
gångstråken från Hovsjöparken till närnaturen (kommande skogspark) med mer odling. Odlingslotter ﬁnns i
anslutning till stråket idag och den funktionen kan med
fördel fortsätta längs med stråket.
Åtgärd
Rådighet: P

Kulturmiljö

nedskräpningen i stadsdelen då skräp föder skräp och en
nedsatt skötsel signalerar att nedskräpning är mer tillåtet
Åtgärd
Rådighet: P
Delaktighetskoppling:
Fokusgruppsdialog barn åk 3 och 5: Plantera träd och
blommor vid målpunkter som t.ex. Centrum och Hubben
Fokusgruppsdialog verksamheter i Hovsjö centrum: Genom att utveckla centrum kan Hovsjös rykte förbättras,-

21. Skyltning för att informera om Hovsjös
historia
Med anledning av en kommande omvandling och förtätning i enlighet med Översiktsplanen och Utbyggnadsstrategin
Åtgärd
Rådighet: KoF

centrum kan bli en attraktionspunkt för hela kommunen

22. Inventering av Hovsjö innan omvandling
18. Cykelparkeringar nära målpunkter i centrum (privat fastighetsägare)

När det blir aktuellt med detaljplanering i Hovsjö inför

Beﬁntliga cykelparkeringar är både trasiga och överväxta,

mentation samlas in och sammanställs

de behöver rustas upp eller ersättas så det ﬁnns förutsätt-

Behöver utredas vidare, vilka möjligheter som ﬁnns till

ningar att parkera sin cykel i Hovsjö centrum. För att göra

exempel café i den vackra trädgården nära vattnet. Skriva

det attraktivt bör även tak över cykelparkering tillkomma,

med daglig verksamhet även i framtidsscenario

omvandling bör inventering av Hovsjö göras där doku-

förslagsvis över cykelparkering närmast vårdcentralen.
Inriktning
Åtgärd
Rådighet: P

Rådighet: KoF

Delaktighetskoppling:
Bättre torg med lekpark och annan utrustning som t ex-

23. Reparation av Rättarbostadens uthus

bänkar, papperskorgar och cykelparkeringar

herrgård med huvudbyggnad och ﬂyglar ner mot sjön,

Mangården Hovsjö Gård var utformad som en liten
men förstördes i en brand för några år sedan. Kvar är de

14

19. Effektbelysning på gavlarna till flerbostadshusen (privata fastighetsägare)

tillhörande husen till gården som är från tidigt 1900-tal.

Samtliga gavlar på ﬂerbostadshusen är idag slutna.

en viktig del av Hovsjös historia och som en del av kul-

Storskaligheten och den homogena färgsättningen kan

turlandskapet kring Måsnaren. Flera av de uthus som hör

försvåra orienterbarheten i området. Möjlighet ﬁnns att

till Rättarbostaden (lada, hönshus och tidigare smedja)

använda belysning för effekt eller stämningsbelysning

är i behov av reparation för att kunna bevaras. Lista med

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, SÖDERTÄLJE KOMMUN

Hovsjö gårds tillhörande bebyggelsemiljö bör värnas som

STRUKTURPLAN | ÅTGÄRDSLISTAN

förslag på åtgärder och kostnadsuppskattning för dessa

att det moderna kulturarvet inte förvanskas. Varierande

har tagits fram i samarbete med MEX. Daglig verksamhet

färgsättning i området kan också medföra att orienterbar-

nyttjar idag Rättarbostaden tillfälligt, utredning pågår om

heten i området förbättras.

de fortsättningsvis kan använda Rättarbostaden. Avtal
krävs med SK.
Åtgärd och Åtagande
Rådighet: MEX har kostnadsansvar och KoF är konsulte-

Inriktning och Åtagande
Rådighet: SBK plan ansvarar för beställning, KoF är konsulterande.
Bör beaktas innan renovering startar.

rande gällande kulturmiljön.

26. Fönsterupptagning
24. Strategisk utredning om framtida användning av Rättarbostaden
Rättarbostaden och dess ekonomibyggnader är en
värdefull resurs för såväl Hovsjös kulturmiljö som för
Södertälje med sitt läge intill Måsnaren. Byggnaden ligger
inom strandskyddat område och därför bör byggnaderna
omhändertas eftersom det inte är möjligt att idag bygga i
strandnära läge. En strategisk utredning bör göras kring
hur byggnaderna kan användas i framtiden. Fram till 2020
så har rättarbostaden använts som bostad, men många av
ekonomibyggnaderna har stått mer eller mindre oanvända
och är i behov av underhåll. Kan det exempelvis bli café
i anslutning till den vackra trädgården vid vattnet, kan
dagliv verksamhet driva caféet?
Inriktning och Åtagande
Rådighet: MEX i konsultation med KoF.

Flerbostadshusens slutna gavlar medför att det saknas ”ögon” mot Hovsjöparken och mot Gröndalsvägen
samt Granövägen, det påverkar den upplevda tryggheten negativt och underlättar för vandalisering. I samråd
med stadsantikvarie har förslag om fönsterupptagning
diskuterats som en möjlig åtgärd (om planlösningarna
tillåter det). Det bedöms inte påverka områdets kultumiljö
negativt sålänge som fönsterupptagningarna görs på ett
sammanhållet sätt, där skillnad görs mellan fönsterutformning på de höga husen och de låga husen. Förslagsvis
kan de höga husens vertikalitet accentueras genom stående fönster och de låga byggnadernas horisontalitet kan
förstärkas med liggande fönster.
Åtgärd och Åtagande
Rådighet: P tillsammans med Bygglov där KoF är konsulterande.
Delaktighetskoppling:

25. Färgprogram

Fokusgruppsdialog unga tjejer: Hovsjö har många otrygga

Flera av ﬂerbostadshusen i Hovsjö har under åren getts

utrymmen och stråk.

en annan färgsättning än ursprunglig och även vissa bottenvåningar har getts en avvikande färgsättning än övriga
byggnaden. Med anledning av ﬂera fastighetsförsäljning-

Åtgärder i närnaturen:

ar som har gjorts bör framtagandet av ett färgprogram
färgställningar, som samtidigt säkerställer att färgskalan

27. Skyltning för att informera om det intilliggande rekreationsutbudet

är förenlig med den tid från då byggnaderna uppfördes så

Hovsjö har ett stort rekreations- och motionsutbud inom

beaktas inför renovering. På så sätt ﬁnns möjlighet till nya

promenad- och cykelavstånd. Men det saknas idag skylt-

Rättarbostaden med ett av uthusen i bakgrunden

Rättarbostadens lada föreslås repareras
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ning inom bostadsområdet som kommunicerar dels vad

bidrar med är viktigt för att förmedla varför vi behöver ta

som ﬁnns och hur nära. Genom skyltning kan intilliggan-

hand om den. Artrikedomen inom Hovsjö ska synliggöras

de utbud medvetandegöras och leda till att ﬂer nyttjar det.

och kommuniceras (ej rödlistade).

Inriktning och Åtagande
Rådighet: SP och KoF, där KoF är konsulterande gällande
skyltning utanför anläggningarna kring informationsinnehållet.

Inriktning

Delaktighetskoppling:
Fokusgruppsdialog barn åk 3 och 5: Bättre stråk och
kopplingar

Rådighet: MK

31. Vistelseplats i naturen längs med Sörmlandsleden (sittplats för möte/ sittplats med
utblick)
I skogsparken ska det ﬁnnas plats för människor att vistas genom exempelvis naturlek, sittplatser för utblickar

28. Naturentréer

eller umgänge men stor hänsyn ska tas till ﬂora och fauna

Flera webbenkät- och fokusgruppdialogdeltagare beskrev

vid lokalisering och gestaltning.

att de är obekväma med att vistas i naturen. Gång- och
cykelstråk i naturen beskrivs som mörk och läskig. Några
beskriver också att de är osäkra på vad en får lov att göra

Inriktning
Rådighet: SP ansvarar och MK är konsulterande

och inte göra, hur en går tillväga. Önskemål om att hugga
ner träden i närnaturen men också i Hovsjöparken framkommer under dialog och i enkätsvaren. Särskild insats

32. Tydligare koppling med belysning mellan
Sörmlandsleden och Gröndals motionsspår.

behövs för att minska det upplevda avståndet till natu-

Hovsjö ligger väldigt nära Gröndals motionsspår, men det

ren för att få ﬂer att vistas i naturen och se värdet med

saknas idag en tydlig koppling mellan bostadsområdet och

naturen för att på sikt ta hand om den. (Kan t.ex motverka

elljusspåret. Sörmlandsleden är försedd med belysning och

dumpning av skräp i naturen)

motionsspåret likaså, den smala stig som idag går genom

Inriktning och Åtagande
Rådighet: SP och SGT tillsammans med MK som konsulterande

skogen till motionsspåret saknar både skylt om vart den

Delaktighetskoppling:
Fokusgruppsdialog unga tjejer: Hovsjö har många otrygga utrymmen och stråk.. Mörk och tråkig väg ner till sjön,

med belysning som gör det möjligt att lätt ta sig till eljjus-

Skogen är läskig för att den är tät och mörk

ställa att hänsyn tas till ﬂora och fauna. Informationsskylt

leder och belysning. Stigen föreslås breddas, förses med
spån, grus eller annan lämplig marktäckning samt förses
spåret även kvällstid och under årets mörkare månader.
Belysning behöver konsulteras med ekolog för att säkermed karta över spårsträckning m.m. behövs också vid

29. Informationsskylt allemansrätten

entrén till motionsspåret närmast bostadsområdet. Idag

Informationsskylt om allemansrätten bör sättas upp i

ﬁnns skylt endast vid Grödals Hälsocenter som är i privat

anslutning till naturområde. Lämplig plats bör beslu-

ägo, där ligger även utegym. Viktigt att motionsspåret inte

tas i samråd mellan Stadsmiljö, Kultur- och fritid samt

upplevs som privat utan tillgängligt för ﬂer.

Miljökontoret. Skylten behövs då det framkommit genom
webbenkäten att det ﬁnns många som är osäkra på vad
man får och inte får göra i naturen. Viktigt att informationens huvuddrag ﬁnns tillgänglig på ﬂera språk.

Åtgärd och Åtagande
Rådighet: SP och KoF, där KOF är konsulterande kring
informationsinnehållet.

Åtgärd
Rådighet: MK

33. Utegym i ”naturstil” intill koppling till Gröndals motionsspår

Delaktighetskoppling: Webbenkäten - inkommen synpunkt om osäkerhet kring vad som är tillåtet och inte att

Utegym i Hovsjöparken bör prioriteras, men på sikt

göra i naturen

ling mellan Sörmlandsleden och Gröndals motionsspår.

kan även utegym tillskapas i skogsparken intill koppUtegymmet bör vara i naturstil för att passa bättre in på

30. Informationsskylt ekosystemtjänster och/
eller naturvärden

platsen och funktionerna kan också skilja sig från utegym

Informationsskylt om ekosystemtjänster kan med fördel

viktigt för bättre nyttjandegrad även kvällstid och under

placeras i anslutning till Hovsjöparken eller intill Skogs-

årets mörkare månader. Val av belysning görs i samråd

park där två naturentréer ﬁnns. Att informera om varför

med ekolog.

människan är beroende av naturen och de tjänster naturen

16

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, SÖDERTÄLJE KOMMUN

i Hovsjöparken för att bli en ny målpunkt. Belysning är

STRUKTURPLAN | ÅTGÄRDSLISTAN

Inriktning och Åtagande
Rådighet: SP, KoF med konsultation av MK

34. Naturlek i skogsparken
En eller ﬂera små platser för naturlek kan tillskapas i
skogsparken för att användas av såväl barn som förskolor
på utﬂykt. Belysning är viktigt för bättre nyttjandegrad
även kvällstid och under årets mörkare månader. Val av
belysning görs i samråd med ekolog.
Åtgärd
Rådighet: SP ansvarar och MK är konsulterande för att
säkerställa hänsyn till djur och natur

35. Bänkar för vila och utblickar längs med
stråk

Stråken till både närnaturen och rekreationsområden
går genom olika gång- och cykeltunnlar

Längs med stråket ner från Hovsjöparken, innan en utveckling av parkstråket sker, samt längs med del av Sörmlandsleden behövs bänkar för att möjliggöra för äldre och
andra som behöver ta en paus och där så tillåter kan bänk
placeras med utblick över Måsnaren eller över skogen.
Åtgärd
Rådighet: SP

36. Utsiktsplats på höjden i slutet av Granövägen
I slutet av Granövägen ﬁnns en höjd bestående av häll-

Trots att Hovsjö ligger högt och nära Måsnaren saknas
visuell koppling till sjön

mark med tallar. Här föreslås en mindre promenadslinga
som passerar dels sittplats med utblick över måsnaren,
sittplatser runt grillplats och här föreslås även ett utkikstorn som då ger utsikt över hela Måsnaren. Lokalisering
och utformning behöver göras i samråd med ekolog.
Inventering avgör om staket behövs, brantaste partiet är
mellan +55 och +43.
Inriktning och Åtagande
Rådighet: SP ansvarar och MK är konsulterande

37. Taggtråd koloniområde
Mellan beﬁntligt gång- och cykelstråk, söder och sydväst

Otydlig koppling mellan Hovsjö och Gröndals motionsspår

om Granövägen och Eklundsfältets Koloniträdgårdsförening löper ett gunnebostaket som kröns av dubbla rader
taggtråd. Arrendets utbredning stämmer inte överens
med detaljplanens användningsgräns, staketet står på
kommunal parkmark, vilket också medför att parkmark
annekterats för parkering m.m. Staketet löper stundtals
väldigt nära beﬁntlig gång- och cykelväg och ger med
sin taggtråd ett otrevligt intryck. Dialog med koloniföreningen bör ske och en översyn av arrendeavtalet.
Inför nästa arrendeavtal bör det beslutas att taggtråden
närmast gång- och cykelvägen ska tas bort. Förslag om
att kompensera borttagningen av taggtråden med andra

Längs med del av Sörmlandsleden intill Hovsjö passerar

säkerhetshöjande åtgärder. Staketet föreslås också ﬂyttas

den intill taggtrådsklätt stängsel vid koloniområde
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så viss distans skapas mellan gång- och cykelvägen.

kunna konkretisera ett möjligt genomförande.

Åtgärd
Rådighet: MEX

Inriktning och Åtagande
A: MEX, MK, KoF, SP, U och SGT

Övergripande åtgärder för upprustning
av grönområden:

Delaktighetskoppling:
Fokusgruppsdialog föreningar: Båda föreningarna tycker
att grönområdet och vattnet har ett väldigt högt värde
men mer belysning, skötsel och underhåll behövs.

41. Tydligare ledmarkeringar och informationsskyltar längs med Måsnarenleden

38. Låt död ved ligga kvar i naturen efter röjning, kommunicera varför

Måsnarenleden är en rekreationsled som går runt sjön och

Viss slyröjning och gallring kommer behövas både för till-

nas större informationsskylt med utmarkerad led samt

skapandet av skogspark samt parkstråket i Hovsjöparkens

målpunkter längs med leden som med fördel kan placeras

förlängning. Död ved bör samlas på lämplig plats och ligga

på olika platser längs med spårets entrépunkter. Ledmar-

kvar för att sakta förmultna och bli hem åt ﬂera insekter.

keringar behöver inventeras och kompletteras för att bli

Då många förbipasserande kan uppfatta kvarliggande

tydliga, kompletterande skyltar i stil med ”Eklundsnäs X

träd/sly som ”skräpigt” behövs informationsskyltar som

km” kan med fördel tillkomma. Då Måsnarenleden också

beskriver varför veden ligger kvar.

passerar kulturmiljöer kan informationsskyltar om dessa

länkar samman ﬂera rekreationsområden. Idag sak-

också sättas upp så de går att ta del av under promenaden.
Inriktning
Rådighet: U ansvarar inom parkmark och MK inom naturområde

39. Värdefulla träd identifieras för att kunna
skyddas i vid utveckling av offentliga platser

Likaså kan skyltar med information om naturtyper, ekosystemtjänster och arter tillkomma längs med sträckan.
Åtgärd och Åtagande
Rådighet: MK ansvarar och KoF är konsulterande med
skyltar om kulturmiljö och aktiviteter

Inför utveckling av park och skogspark behöver värdefulla
tätning görs inmätning i samband med detaljplaneringen.

42. Slyröjning kring gångvägar och leder runt
Måsnaren och Gröndal

Äldre träd inom vistelsemiljöer kan tydliggöras och kom-

Gångvägar och vandringsleder runt Måsnaren behöver rö-

municeras gentemot allmänheten.

jas ifrån sly och det behöver tydliggöras vem som ansvarar

träd identiﬁeras och mätas in för att skyddas. Inför för-

både för drift och investeringskostnader. Risk att otydInriktning
Rådighet: MK och GIS - mätingenjör

ligheten resulterar i att det handlar mellan stolarna.
Inriktning och Åtagande
Rådighet: Samarbete mellan MEX, MK, KoF, SGT

Åtgärder i friluftsområden:
40. Helhetsgrepp behövs för utveckling av
rekreationsområdet kring Måsnaren

43. Tillgänglighetsanpassad sträcka längs
med Måsnarens strand.
Möjligheten till tillgänglighetsanpassning av sträcka längs

Området runt Måsnaren, med Tveta och Eklundsnäs har

med del av Måsnarenleden inom planområdet bör utredas.

många kvaliteter som friluftsområde. Genom en mer sam-

Läge har inte studerats inom strukturplanen, men behov

lad syn på området som ett av Södertäljes främsta rekre-

ﬁnns att säkerställa så att ﬂer kan ta del av Södertäljes

ations- och friluftsområden kan området utvecklas som

naturupplevelser.

besöksmål. Det kräver ett helhetsgrepp och ökad transparens kring investeringar och prioriteringar mellan olika

Inriktning och Åtagande

enheter som är verksamma med friluftsliv, aktiviteter,

Rådighet: MEX med konsultation av MK

natur, parker och traﬁk. En arbetsgrupp föreslås arbeta
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med den strategiska rekreationsutvecklingen av området

44. Cykelparkeringsplatser vid Eklundsnäs

och hur den blir tillgänglig för ﬂer. Inom den närmaste

Eklundsnäs ska utvecklas till att bli en plats för rekrea-

perioden syftar förslaget till Mål och Budget att kunna

tion. Idag ﬁnns redan bland annat bad, lek och grillplats.

frigöra en mindre ﬁnansiering för att planeringsmässigt

Då platsen inte går att nås med kollektiva färdmedel är
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ringsplatser att tillgå för att uppmuntra hållbart resande

47. Våtmarksparken utvecklas vidare ner mot
Måsnaren och förses med promenadstråk

till platsen.

En våtmarkspark håller på att anläggas på sank jordbruk-

det viktigt att det ﬁnns attraktiva och säkra cykelparke-

smark som ej längre kan brukas. Istället utvecklas yta
Åtgärd

som syftar till att fördröja och rena dagvatten som rinner

Rådighet: SGT

ut i Måsnaren som idag har Dålig ekologisk status och
ska nå God till 2027. Våtmarksparken föreslås utökas och

45. Utveckla Eklundsnäs

fortsätta längs med dike till Måsnaren. Våtmarksparken

Eklundsnäs ska utvecklas till att bli en plats för rekreation

föreslås också kompletteras med promenadstråk och på så

och har stor potential att upptäckas och användas av hela

sätt koppla samman Gröndals motionsspår med Måsna-

Södertälje. Platsen kan utvecklas med ytor för spontanlek

ren. Längs med promenadstråket kan besökare ta del av

eller idrott och styrd yta för exempelvis basket, volleyboll,

information om våtmarksparkens funktioner och dagvat-

utegym eller tennis där campingen tidigare låg. Fler grill-

tenhantering som ekosystemtjänst.

platser kan också tillskapas, gärna en bit ifrån badet för
naturvärden som kan kommuniceras, likaså kan sitt-

Inriktning och Åtagande
MK och MEX tillsammans med SP, som kan vara konsul-

platser med utblickar över vattnet tillkomma. Vindskydd

terande

att inte orsaka störande matos. Den norra delen har höga

med grillplats kan tillskapas på lämplig plats på udden
eller i södra delen för mer avskildhet men med utblick. På
sikt kan även möjlighet till bastu studeras, då möjlighet
till bad redan ﬁnns. Inom den närmaste perioden syftar
förslaget till Mål och Budget att kunna frigöra en mindre
ﬁnansiering för att planeringsmässigt kunna konkretisera
en vision och ett möjligt genomförande.
Inriktning
Rådighet: D i samråd med MK, KoF, SP och SGT
Delaktighetskoppling:
Fokusgruppsdialog barn åk 3 och 5: Bättre skötsel vid
sjön

46. Utveckla entré till Vasaskogen från Hovsjö
Vasaskogen har idag sin entré från den bortre änden av
Hantverksgatan, från Hovsjö sett. Möjlighet ﬁnns att
utveckla en entré till naturområdet även från Hovsjö, men
möjlighet till samutnyttjande av parkering för Måsnarens koloniträdgårdsförening alternativt tillskapande av
yta för besöksparkering för både bil och cykel till Vasaskogen. I anslutning till entrén bör bland annat sopkorg
och informationsskylt ﬁnnas. I anslutning till entrén för
Vasaskogen ﬁnns en glänta där exempelvis grillplats med
sittplatser kan anordnas. Entrén kan också användas av
besökare som ska vandra längs med Måsnarenleden eller
de som vill cykla på den gamla banvallen. En aktivering av
platsen kan också medföra minskat antal sopdumpningar
i naturen då ﬂer vistas i närheten och platsen ser ianspråktagen ut.
Inriktning och åtagande
A: MK tillsammans med MEX som ansvarar med KoF som
är konsulterande.

Eklundsnäs föreslås utvecklas för rekreation och har stor
potential att bli en målpunkt för hela Södertälje
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Kampanjer/Evanemang:

lockning (t.ex plogga) och som vänder sig till barn såväl
som vuxna.

48. Informations-och kommunikationskampanj med syfte att uppmuntra fler att cykla
För att uppmuntra ﬂer att välja hållbart resande framför
bilen kan en informations- och kommunikationskampanj hållas. Under kampanjen kan det också utredas om
det ﬁnns behov av kurser att lära sig cykla för vuxna men
också informera om de många fördelar som cykeln har,
både som ett gent och smidigt transportmedel som för lågt
inköpspris och underhållskostnad (att jämföra med bilen)

Inriktning
Rådighet: TÅ
Fokusgruppsdialog fastighetsägare: . Det är viktigt att arbeta med Hovsjös rykte, minska kriminaliteten och jobba
med sociala frågor är viktigt för att göra Hovsjö attraktivt,
både för boende, verksamheter och investerare.
Webbenkät: En av de främsta orsakerna till varför flera
platser pekas ut som otrygga är på grund av nedskräpning.

bidrar till stora hälsofördelar. Möjlighet att få hjälp med
cykelreparation på plats.
Inriktning

Övrigt:

A: SGT

49. Informations- och kommunikationskampanj eller evanemang med syfte att bjuda ut
hovsjöbor till naturen

51. Tillfällig byteslokal för att uppmuntra återbruk
Hitta strategisk lokal som kan utgöra tillfällig byteslokal
för till exempel möbler, kläder, böcker, teknik och verktyg

För att minska barriäreffekten som naturen kan ha för de

som boende kan ha nytta av och som kan leda tillminskad

som inte är vana eller bekväma att vistas i naturen kan en

dumpning av exempelvis möbler och annat i naturen. Ut-

informations- och kommunikationskampanj hållas som
syftar till att bjuda ut ﬂer att upptäcka naturen. Det kan
göras i samarbete med föreningar så som friluftsfrämjandet eller naturskyddsföreningen. Aktiviteter, lek och föreläsningar tillsammans med förtäring i naturen kan bidra
till att bygga relation till Hovsjös gröna omgivningar.
Inriktning
Rådighet: MK tillsammans med KoF.
Förslagsvis leder dock MK ett eventuellt projekt och KOF
kan vara med och engagera föreningslivet. KOF kan även
se över möjligheten att bistå med bidrag till föreningslivet under förutsättning att de kan uppvisa en bra ansökan. Denna åtgärd avser endast driftsmedel. För projektet bör därför finnas en tydlig överenskommelse kring om
kontoren ”gratis” bistår med personella resurser eller inte.
Delaktighetskoppling:
Fokusgruppsdialog fastighetsägare i Hovsjö bostadsområde och Hovsjö centrum: Hovsjö blir en destination/
besöksmål dit besökare från hela Sverige kommer för att
uppleva Hovsjös fina natur.
Webbenkät: Flera synpunkter om osäkerhet kring vad
som är tillåtet att göra i naturen och inte samt att naturen upplevs som otrygg.

50. Informations-och kommunikationskampanj om nedskräpning
Hovsjö har idag en stor problematik med nedskräpning,
både i bostadsområdet men också i den omkringliggande
naturen där dumpning sker. Informations- och kommunikationskampanj om nedskräpningens effekter kan med
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fördel hållas i området. Förslagsvis i kombination med

Det finns en stor problematik med nedskräpning i Hovsjö

aktiviteter som syftar till återbruk, kunskap och skräpp-

och i den omkringliggande naturen
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red om det ﬁnns intresse för att lära sig reparera eller laga.
Förslag om att utreda förutsättningarna att del av Hovsjöladan kan nyttjas till detta och eventuellt i samarbete med
daglig verksamhet som idag arbetar med vedhuggning i
delar av ladan.
Inriktning och åtagande
Rådighet: MEX med konsultation av TÅ och SK

52. Dialog kring utveckling av Hovsjö centrum
Hovsjö centrum och särskilt Hovsjö Torg återkommer som
en plats många upplever som otrygg och med bristande
underhåll. Dialog tillsammans med fastighetsägare för
att tydliggöra problematiken och ta fram en plan för att

Centrumstråket går från Gröndalsvägen och passerar
Hovsjö centrum på väg mot Hovsjöparken

förbättra vardagsmiljön kring Hovsjö centrum och särskilt
Hovsjö torg.
Inriktning
Rådighet: P i samarbete med MEX och politiker
Delaktighetskoppling:
Fokusgruppsdialog barn åk 3 och åk 5: Bättre torg med
lekpark och annan utrustning som t ex bänkar, papperskorgar och cykelparkeringar
Fokusgruppsdialog unga tjejer: Torget är läskigt
Fokusgruppsdialog verksamheter i Hovsjö centrum: Det
finns många mörka ytor och otrygga hörn i Hovsjö cetnrum. Centrum behöver rustas upp. Hovsjö Centrum har
stor utvecklingspotential. Hovsjö centrum behöver rumsligt och visuellt få en starkare koppling till sin omgivning,
t. ex. genom skyltning. Genom att utveckla centrum kan
Hovsjös rykte förbättras, centrum kan bli en attraktionspunkt för hela kommunen.
Fokusgruppsdialog fastighetsägare: Området är slitet
och behöver rustas upp. Det råder brist på en gemensam
vision mellan fastighetsägarna, tjänstepersoner och politiker. Det är viktigt att arbeta med Hovsjös rykte, minska
kriminaliteten och jobba med sociala frågor är viktigt för
att göra Hovsjö attraktivt, både för boende, verksamheter
och investerare.
Webbenkät: Hovsjö centrum och i synnerhet Hovsjö Torg
pekas ut som platser som upplevs som otrygga med stor
utvecklingspotential. Hovsjö torg pekas också ut som
sämsta platsen i området med hänvisning till brist på
underhåll, nedskräpning, bristande belysning och hotfull
stämning som orsak till varför Hovsjö torg pekas ut som
den mest otrygga platsen och sämsta platsen.

Vandaliserad skulptur av Hertha Hillfon som står på del
av centrumstråket

Både offentliga och privata ytor har idag ett bristande
underhåll

Hovsjö torg pekas ut som den plats som flest upplever
som otrygg och med bristande underhåll
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