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Platsen

Björkhagen är en stadsdel i söderort inom Stockholms kommun. Stadsdelen 
gränsar till Kärrtorp, Hammarbyhöjden, Södra Hammarbyhamnen samt till 
Sickla strand och Nackareservatet i Nacka kommun

Björkhagen är en av de första förorterna som planerades med den kom-
mande tunnelbanan som förutsättning. 
Tunnelbanan drogs i en vid sväng, delvis på en viadukt, tvärs genom stads-
delen med centrumbebyggelse vid stationen. Bebyggelsen bestod av lamell-
hus och radhus i lägre partier, och punkthus placerade i höjdlägen, vilket 
förstärkte intrycket av den kuperade terrängen. Utbyggnaden genomfördes i 
huvudsak mellan åren 1946-50.

Efter 1990 har en viss förtätning skett i de centrala delarna och i södra ut-
kanten har två områden tillkommit. Dels uppfördes Understenshöjdens eko-
by, och väster om detta ett mindre bostadsområde i kvarteret Tjockan.

Bebyggelsens karaktär
Norra delen av Björkhagen är i princip obebyggd och utgör delvis en del av 
Nackareservatet. Här ligger Lilla Sickla gård och västra delen domineras av 
Hammarbybacken. I den södra delen har naturens dramatiska kupering lett 
till att den ganska täta bebyggelsen anpassats efter topografin. Variationen 
av byggnader är större än i de tidigare förorterna även om smalhusen utgör 
huvuddelen av bebyggelsen. Dessa har dock en friare placering än i t.ex. det 

tidigare bebyggda Hammarbyhöjden. En annan påtaglig skillnad är att punk-
thusen nu tillåts synas över trädtopparna. Bebyggelsen är vackert placerad i 
terrängen och håller i allmänhet en hög kvalitet med omsorgsfullt utformade 
detaljer och grönskande gårdar.

På senare tid har det skett ett stort generationsskifte i Björkhagen/Hammar-
byhöjden. Många av de som flyttade till området när det var nybyggt har bott 
kvar och åldrats här. En ny generation har tagit över och många unga och 
barnfamiljer har på senare tid flyttat in. Detta har medfört ett stort tryck på 
områdets förskolor. Bara i Björkhagen finns det för näravarande tre stycken 
såkallade “barackförskolor” som redan brukats i minst fem år vardera. Det är 
generationer av barn som startar sina liv i undermåliga och trista lokaler. 
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Barnens aktiviteter i relation till pedagogernas stressnivå


