
 

 

 

Bygg ett grönare 

Hägersten-Älvsjö! 

- Däcka över E4:an 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Arkitekter, författare och kontakt 

 

Arkitektförslaget är gjort av Tanja Van De Meulebrouk & Valný Aðalsteinsdóttir på uppdrag 

av Vänsterpartiet Älvsjö-Hägersten.  

 

Författare till PM:et är Sebastian Wiklund (V) fullmäktigekandidat till Stockholms kommun 

och ledamot i Vänsterpartiet Älvsjö-Hägerstens styrelse. För närvarande också ersättare i 

Stockholms kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden. 

 

För frågor om förslaget ring eller skriv till:  

 

Sebastian Wiklund 

0708439341 

sebbe_wik@hotmail.com 

 

  



Bygg bostäder i ett grönare Hägersten! 
 

Bostadsbristen angår speciellt dem som inte vill eller kan köpa en bostad, därför vill vi bygga 

ikapp behovet av hyresrätter med rimlig hyra. Vi ska bygga där det finns mark som inte är 

värdefull såsom parkeringsytor, industrimark och i ödsliga områden. I samband med 

byggande i ytterstaden ställer vi krav på att det ska finnas affärer, bankomater, sociala 

mötesplatser, allmän service och god kollektivtrafik.  

 

Ett sätt att skapa byggbar mark, grönare områden, bättre luft och minskat buller är att däcka 

över hårt trafikerade vägar. Vänsterpartiet i Stockholm vill se över vilka platser som kan vara 

bäst för en överdäckning men det finns flera bra platser längst E4, E18 och Bergslagsvägen. 

Vi i Vänsterpartiets lokalförening Älvsjö-Hägersten har därför utvecklat ett förslag på hur vi 

kan möta stadens utmaningar genom ett bra lokalt exempel med överdäckning av E4:an 

mellan Hägersten och Älvsjö-Solberga.  

 

 

 

 

 

Bättre boendemiljö 

På Stockholms bullerkarta går det att se att vid Personnebadet råder bullernivåer på 65-70 dB 

från trafiken. Med tung trafik rivs också farliga partiklar upp ur gatan som påverkar 

människors hälsa. Här spenderar många barnfamiljer sina semesterar när de badar på detta 

omtyckta bad. Här bor många och berörs av buller och farliga partikelhalter. Här ligger skolor 

och förskolor som påverkas av miljön dagligen.   

 

Detta är faktorer som direkt påverkar hälsa och livslängd och därför bör vi försöka bygga bort 

det ohälsosamma bullret och förbättra luften. Vilket vi gör med en överdäckning som denna.  

  



Bostäder 

Överdäckningen frigör mark. Både mer grön mark och mer byggbar mark som vi inte hade 

kunnat få fram på något annat sätt. Vi kan få in 500 bostäder bara genom att däcka över ca 

500 meter på denna plats. Referensprojektet för förslaget är Tenstaterassen där husen placeras 

bredvid vägen på överdäckningen. Förslaget är ett exempel på flera etapper. Vidare vill vi 

fortsätta däcka över hela vägen till Västbergarondellen. Här skulle vi kunna få in ytterligare 

1000-2000 bostäder.  

 

 
 

Av de 500 bostäderna är det blandade storlekar från fem rum och kök till bara ett rum och 

kök. Vi motsätter oss den rådande tanken om att alla måste bo i små lägenheter i Stockholm. 

Kanske några vill dela lägenhet eller kanske det finns stora familjer. Vi måste vara öppna för 

olika konstellationer. Därför är variationen på lägenhetsstorlekarna viktig. 

 

I de bostäder som vi bygger ska det också finnas 5 procent servicebostäder eller 

gruppbostäder beroende på behov.  

 

Vi vill att staden ställer höga hållbarhetskrav på att de nya hus som byggs. Byggnaderna ska 

vara energieffektiva och använda miljö- och hälsovänliga material, resursanvändningen och 

avfall under byggnation och användning ska minskas samt god innemiljö säkras.  

 

I Stockholm finns för närvarande ingen ambition bygga så att alla har råd att bo i vår stad. 

Undersökningar som Vänsterpartet har gjort visar att yrkesgrupper som till exempel 

förskolepersonal och busschaufförer har mycket dåliga förutsättningar att få en lägenhet som 

passar deras inkomst. Förutom att det är direkt orättvist att bygga en sådan stad så kommer det 

också att bidra till den arbetsbrist som vi ser hotar staden i framtiden. Därför ska hälften av 

dessa hus byggas med markupplåtelse där vi kräver av den som är intresserad av att bygga 

också bygger smarta bostäder där hyran pressas och folk har råd att bo. Det har exempelvis 

redan gjorts i Göteborg och på andra ställen. Genom att bygga hyresrätter till rimliga priser 

motarbetas den segregering som mer och mer breder ut sig i vår stad. 

  



Trafik 

Kollektivtrafiken i tvärled i Söderort är undermålig. Länge har vi väntat 

på Spårväg syd. Sanningen är att det fortfarande efter alla dessa år är på 

idéstadiet på grund av politisk motvilja. Det kommer att ta tid att bygga 

och tills vidare vill vi bygga trådbuss från Flemingsberg till Globen via 

Skärholmen, Västertorp, Älvsjö och Östberga. För den som vill ta sig från 

Västertorp till Älvsjö tar det lång tid idag. Med vår trådbuss finns 

dessutom hållplatser kring parken på överdäckningen och badet. Det gör 

det lätt för familjer att ta sig till och från badet på sommaren.  

 

Personnevägen är också en alltför bred gata som är ganska överflödig. Vi 

vill därför satsa på att smalna av vägen och att försöka sänka hastigheten 

direkt. Det ska inte vara högre hastighet än 30 km/h vid en förskola. Idag 

är det tyvärr 50 km/h och många upplever att inte ens den hastigheten 

hålls.  

 

När vi smalnar av vägen uppstår plats för några mindre lamellhus där det 

ska vara förskola i bottenplan. 

 

 

Om Mellanbergsparken 

Idag har vi hela Västertorpshallen med bad lite längre ned på 

Personnevägen. Spontant spelar folk olika bollsporter på 

Mellanbergsparken och det vill vi gärna värna om och utveckla. Därför 

vill vi förlägga en konstgräsplan mitt i parken för spontanidrott. Vidare 

bör Personnebadet rustas upp. På överdäckningen har vi tänkt att flytta minigolfbanan som 

ligger längre bort på Personnevägen. Minigolfen får då en mer central plats. Där den ligger 

idag kan vi bygga ytterligare bostäder. På överdäckningen finns det också plats för en 

skatepark och för stadsodling.  

 

Överdäckningen möjliggör för boende på Hägerstensåsen och Västertorp att ta sig till 

Solbergaskogen. Solbergaskogen är närmsta skogen i området och det saknas motsvarighet på 

västra sidan av E4:an. Skogen är ur rekreativ och ekologisk synvinkel mycket värdefull och 

Vänsterpartiet driver frågan om att göra skogen till ett naturreservat.  

 

Vid en satsning av detta mått på Mellanbergsparken uppstår mer rörelse i området. Vi kan se 

vackra oaser lite varstans. En sådan är en utkiksplats som skapas uppe på berget mot 

Hägerstensåsen. Denna plats tror vi kan bli lugn och rofylld och vara ett mål för många att 

med lite ansträngning ta sig upp till.  



Så här ser det ut idag.  

 

 
Så här kan det se ut imorgon. 

 

Skola och förskola 

I en allt tätare stad växer också behovet av fler skolor och förskolor. Vi tror inte på tillfälliga 

lösningar som finns idag och som har begränsade bygglov. Idag tas stora delar av parken upp 

av två förskolor. Det är slöseri av grönyta. Istället vill vi förlägga våra förskolor i 

bottenvåningarna i de lamellhus som ligger längst den avsmalnade Personnevägen. Vi vill 

också förlägga en skola på bergsknallens fot på berget som går upp mot Hägerstensåsen.  

 

Byggnaderna som trots allt vetter mot E4:an i slutet av överdäckningen vill vi ska vara i 

huvudsak kontor. I samband med att vi förbättrar kommunikationerna till platsen så tror vi att 

platsens attraktivitet kan öka. Staden ska ta initiativet tillsammans med näringslivet för att 

undersöka möjligheten för kontorshus på platsen. 


