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FÖRNYELSEAVDELNINGEN

Utkast till Vision Hässelby-Vällingby 2030
Visionstexten kommer att utvecklas med hjälp av svaren på frågorna i remissen
inom staden, dialoger med boende, föreningar och verksamma i HässelbyVällingby.
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 uppdelningen mellan olika
typer av bostadsområden 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 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 etablerat
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.
Det finns många arbetsplatser där medborgarna i Hässelby-Vällingby arbetar.
Den starka utvecklingen kombineras med ett långtgående miljötänkande.
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Det hållbara samhället är på väg att bli en realitet. Målet om ett fossilbränslefritt
samhälle är på väg att uppfyllas.

Medborgarnas Hässelby-Vällingby
Medborgarna står självklart i fokus för allt som sker i stadsdelen. I medborgarnas
Hässelby-Vällingby är alla trygga.
Miljöerna är väl underhållna och upplysta. 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
utvecklad och de boende i Hässelby-Vällingby har goda möjligheter att påverka
utformningen av servicen. Äldreomsorgen präglas av personligt inflytande,
trygghet, respekt samt möjlighet till ett meningsfullt liv.
Det finns ett stort och brett utbud av bostäder med olika upplåtelseformer,
storlek och standard. Nya bostäder byggs miljöanpassade. Bostäderna
ligger blandade och nära varandra. Den äldre bebyggelsen har upprustats så att
arvet från såväl 1950-talets ABC-förorter och de betydligt äldre byggnaderna
som Hässelby Slott och Riddersviks herrgård bevaras.
Stockholm är en sammanhållen stad. Olika delar av staden och HässelbyVällingby 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 transportsystem med minimal klimatpåverkan,
som gör att människor snabbt och enkelt kan röra sig i hela regionen
och till viktiga kommunikationscentra. Tvärförbindelserna har utvecklats.
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