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Sammanfattning 
Nedan sammanfattas de yttranden som berör detaljplanen. 

 

Miljönämnden 

Det är lämpligt att använda det öppna diket för dagvattenhantering och att 

anlägga ett gångstråk i anslutning till det. Hela det berörda 

delavrinningsområdet behöver studeras omgående så att resultaten kan 

användas som grund i det fortsatta planarbetet. I området finns det flera stora 

snötippar, framförhållning i frågan behövs för att ha en miljöanpassad 

lokalisering av snömassor.  Kommentar: Miljönämndens synpunkter på 

utformningen av det öppna diket är värdefulla. En omfattande utredning av 

hela delavrinnningsområdet ligger dock inte inom ramen för planarbetet med 

Entré Skogås. En utredning som visar alternativa platser för den befintliga 

snötippen bör utredas parallellt med detaljplaneläggning. 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasienämnden 

Eventuellt behov av förskole-/skolplatser går inte i dagsläget att ta ställning 

till då omfattningen av ny bostadsbebyggelse anges. Nämnderna ställer sig 

tveksamma till en upprustning av Beatebergsskolan och i frågan om vilken 

typ av verksamhet som kan bedrivas där. Kommentar: Bostäder har utgått ur 

programmet på grund av närheten till ställverk/luftledningar samt på grund 

av bullerproblematik. Beatebergsskolan från 1944 är utpekad som solitär i 

kommunens kulturmiljöinventering vilket innebär att särskild hänsyn bör tas 

till denna byggnad. Förhoppningen är att byggnaden går att rusta upp och 

använda på ett ändamålsenligt sätt inom ramen för föreslagen hantverksby.  

Kultur- och fritidsnämnden 

Nämnden har avsatt medel för att genomföra en förstudie vad gäller 

ersättning för rackethallen (befintlig badmintonhall utanför programområdet 

planavd anm.) Förstudien, som är tänkt att vara klar i oktober 2011, ska även 

ta ställning till en placering av en ersättningshall. Nämnden vill inte binda sig 

till programmets förslagna placering av en ny rackethall innan förstudien är 

genomförd. Nämnden hyser mycket stor tveksamhet till att bygga en 
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multisporthall och föreslår att begreppet i det fortsatta arbetet ändras till 

rackethall. Kommentar: Tidigare föreslaget idrottsändamål i nordöstra delen 

av programområdet utgår och ersätts av handel. Ytor för idrott koncentreras 

till ett område söder om Beatebergsskolan där det redan idag finns BMX- och 

skateboardbanor.   

Socialnämnden och Äldreomsorgsnämnden 

Bevara och rusta upp Beatebergsskolans båda skolhus och finn en bra 

verksamhetsinriktning för dessa. Utveckla en del av området så att det 

uppmuntrar till fysisk aktivitet och innehåller rikligt med 

rekreationsmöjligheter. Ett ersättningssystem måste tillskapas för de som 

tvingas lämna sina odlingslotter. Undersök om befintliga kraftledningar går 

att gräva ner eller flytta. Området ska kännas tryggt kvällstid med bra 

belysning och vara överskådbart. För att området ska fungera bra måste man 

lyssna till de som ska använda det. Kommentar: Beatebergsskolan från 1944 

föreslås vara kvar och införlivas i en hantverksby. Programmets intention är 

att en del befintliga rekreationsmöjligheter ska finnas kvar och bör ges 

möjlighet att utvecklas i området såsom de befintliga BMX- och 

skateboardbanorna kring Beatebergsskolan. Området nordöst om befintlig 

cirkulationsplats föreslås exploateras med inriktningen ”handel” med 

motiveringen att ytan är mycket lämplig för handelsändamål då den enkelt 

kan nås till fots eller cykel från övriga Skogås. En föreslagen park stärker 

tillgången på anlagd parkmark för rekreation i området. Ett mindre antal 

lotter måste flyttas men en fullständig flytt av jordlottsföreningen är inte 

längre aktuell. Kommunen har undersökt möjligheten att gräva ner befintliga 

kraftledningar men funnit det orimligt dyrt. Den upplevda tryggheten 

kvällstid är viktig och bör beaktas under kommande detaljplanearbete. 

Samrådet har utökakats med en så kallad medborgardialog med syfte att öka 

inflytandet för berörda och på så vis bredda beslutsunderlaget. 

Hembygdsföreningen Amarillis 

Vi har medlemmar som också är medlemmar i jordlottsföreningen och är 

oroade över den planerade flytten. Föreningen ställer sig frågande inför 

begreppet hantverksby och vad det innebär. Föreningen är positivt inställda 

till en multisporthall och hoppas den kan inrymma mer än bollsporter, till 

exempel kampsporter. Beatebergskolan kanske kan byggas om till 

vandrarhem så att ett billigt boende kan anordnas vid idrottsturneringar. En 

större möteslokal önskas då behovet för detta i området är stort. Kommentar: 

En fullständig flytt av jordlottsföreningen är inte längre aktuell. 

Hantverksbyn bör inte innehålla störande verksamheter utan utformas för 

småskaliga verkstäder, mindre tillverkning och sällanköpshandel. 

Hantverksbyn kommer att utgöra en viktig visuell del av Entré Skogås och 

stor vikt ska därför läggas vid utformning, tillgänglighet och skötsel. 
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Programmets intention är att en del befintliga rekreationsmöjligheter ska 

finnas kvar och bör ges möjlighet att utvecklas i området såsom de befintliga 

BMX- och skateboardbanorna kring Beatebergsskolan. Området nordöst om 

befintlig cirkulationsplats föreslås exploateras med inriktningen ”handel” 

med motiveringen att ytan är mycket lämplig för handelsändamål då den 

enkelt kan nås till fots eller cykel från övriga Skogås.  En föreslagen park 

stärker tillgången på anlagd parkmark för rekreation i området.  

Beatebergsskolan från 1944 är utpekad som solitär i kommunens 

kulturmiljöinventering vilket innebär att särskild hänsyn bör tas till denna 

byggnad. Förhoppningen är att byggnaden går att rusta upp och använda på 

ett ändamålsenligt sätt inom ramen för föreslagen hantverksby En möteslokal 

ingår inte som en del av programmet. 

Huddinge Naturskyddsförening 

Flyttar man det befintliga koloniområdet söderut, är det viktigt att se till att 

den nya platsen är lämpad för koloniverksamhet, med hänsyn till 

skuggningseffekter mm. Kommentar: En fullständig flytt av 

jordlottsföreningen är inte längre aktuell, se reviderad programkarta i 

programhandlingen. 

Beatebergs jordlottsförening 

Det är glädjande att programhandlingen på ett uppskattande sätt tar upp de 

naturvärden som finns i dalgången, en typ av naturvärden som det dessutom 

är ont om i Skogås-Trångsundsområdet. Glädjande är också att 

koloniområdets betydelse för dessa naturvärden lyfts fram, bl.a. med 

födoresurser för fåglar, fjärilar och andra insekter. Videsnåren som finns i 

utkanterna är också av högsta betydelse för de tidiga insekterna. Vi kan till 

programhandlingens lista av fågelarter lägga näktergal (sjungande).Vi ser 

också att programhandlingen lägger stor vikt vid jordlottsföreningens sociala 

och kulturella aspekter. En sakuppgift som behöver korrigeras är den tid som 

jordlottsföreningen har arrenderat området: startåret var 1978 - vi går nu alltså 

in på 34:e säsongen. Desto större är vår bestörtning över att 

jordlottsföreningen föreslås flyttas till den södra avsmalnande delen. Som det 

skrivs i programhandlingen är södra delen till största delen ohävdad. Det 

finns orsaker till att det är på detta vis! Södra området är nämligen ogynnsamt 

på flera sätt: Jorden är dålig. Området är mycket skuggat av berget och 

skogen. Många lotter skulle hamna alltför nära vägen. Det är alltför lätt för 

obehöriga att komma åt lotterna här. Dessutom skulle inte alla lotter kunna få 

plats på denna yta. Den relativa bullerfriheten kan också ifrågasättas. Vi anser 

att det är avgörande att vi far behålla den goda odlingsbara jorden för våra 

lotter. Kommentar: En utredning (Sweco, hösten 2011) av 

odlingsförutsättningarna inom området bekräftar föreningens synpunkter. En 

viktig del av programmets intention är att så långt det är möjligt tillvarata de 
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befintliga kvaliteter som finns på platsen. I programmet görs en avvägning 

mellan ett bevarande av befintligt arrende och möjligheten att skapa nya 

rationella ytor för en hantverksby. Jordlottsföreningen föreslås i det 

reviderade programmet koncentreras till den norra delen av befintligt 

arrende och med ny avgränsning norrut i liv med befintlig 24 kV luftledning. 

Den södra, till största delen ohävdade, delen av arrendet avvecklas. En del av 

lotterna behöver alltså flyttas även i det reviderade programmet. 

Förhoppningen är att samtliga jordlotter kan inrymmas på den yta som i 

skisserna för ny park (i programhandlingen) är redovisade som gult fält 

betecknade med ”koloniområde 2 ha”.  

Huddinge pensionärsråd 

Rådet ställer sig positiva till en hallbyggnad inom området och önskar att en 

sådan hall kan användas för en mängd olika syften. Nya användningsområden 

för Beatebergsskolan från 1944 bör övervägas, som förslaget vandrarhem. 

Cykel- och skatebanor bör finnas kvar men få bättre belysning och en 

tryggare miljö. Planerna på hantverksby måste specificeras tydligare avseende 

utformning, tillgänglighet och skötsel. Rådet motsätter sig flytten av 

jordlottsföreningen med hänvisning till jord- och solförhållanden, partiklar 

från intilliggande väg samt storlek på föreslaget nytt område. En bättre 

lösning för platsen norr om befintliga jordlotter är att låta en 

landskapsarkitekt försköna området med hjälp visningsverksamhet, café samt 

en handelsträdgård. I övrigt anser rådet att kraftledningarna i området borde 

grävas ner, att bostäder kan förläggas på platsen för befintlig rackethall 

(utanför programområdet reds amn) samt att befintlig rondell får en attraktiv 

och inbjudande utformning. Kommentar: I programmet föreslås en så kallad 

hantverksby (nr 1 på programkarta) norr om söder om föreslagen ny 

cirkulationsplats. Området bör inte innehålla störande eller miljöfarlig 

verksamhet utan utformas för småskaliga verkstäder, mindre tillverkning och 

sällanköpshandel. Hantverksbyn utgör en viktig visuell del av Entré Skogås 

och stor vikt ska därför läggas vid utformning, tillgänglighet och skötsel. Ett 

gestaltningsprogram bör fram under detaljplanearbetet och utgör ett ramverk 

för utformningen av byggnader, gator, gc-vägar och andra platser. 

Hyresgästföreningen i Huddinge 

Styrelsen anser att följande skall beaktas vid ev. uppförande av flerbostadshus 

i detta område: minst 50 % av flerbostadslägenheterna skall disponeras som 

hyresrätter på kommunalägd mark. Lägenheterna ljudisoleras för att eliminera 

buller från omgivningen. Erforderligt avstånd till ställverk och kraftledningar 

iakttas. Kommentar: Bostäder har lyft ur programmet med hänvisning till 

buller och närheten till kraftledning/ställverk. 
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AB Storstockholms lokaltrafik 

Närmaste busshållplats ligger precis som programmet redovisar inom 

acceptabelt gångavstånd. Den del av planområdet där bostäder planeras ligger 

ca 500 m från pendeltågsstationen Skogås vilket innebär god tillgänglighet. 

Det är viktigt att kollektivtrafiken i området får en god framkomlighet. Gång- 

och cykelvägar till SL-trafiken ska utformas säkra, trygga, gena, attraktiva 

och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Utformningen ska 

utgå från ett barnperspektiv. För SL är det viktigt att buller från bussar 

beaktas tidigt i planeringen. För de bostäder som vetter mot gator som 

trafikeras av buss ska utformning av fastigheterna ske så att Socialstyrelsens 

riktvärden för lågfrekvent buller innehålls i sovrum. Kommentar: Stor vikt 

har lagts på att förbättra befintliga samt föreslå nya gång- och cykelvägar. 

Bostäder har lyft ur programmet med hänvisning till buller och närheten till 

kraftledning/ställverk. 

Södertörns Brandförsvarsförbund 

Södertörns brandförsvarsförbunds PM 608 samt PM 609 bör beaktas i 

projekteringsarbetet, i syfte att säkerställa räddningstjänstens framkomlighet 

och brandvattenförsörjning. Vattennätet i det nya/ändrade planområdet bör 

klara att försörja sprinkler då det är troligt att de planerade verksamheterna 

(handelsbyggnader) projekteras med sprinkleranläggning som en del av det 

byggnadstekniska brandskyddet. Tidigare detaljplaner i planområdet, 

Beateberg 1 och Skogås III anger industri och småindustri. Södertörns 

brandförsvarsförbund har ingen kännedom om att de verksamheter som finns 

i området idag ska utgöra några risker för sin omgivning, men detta bör 

kontrolleras i det vidare planarbetet. Då verksamheterna som planeras i 

området är av handels- och idrottstyp, vilket kan innebära hög persontäthet 

samt speciellt byggnadstekniskt brandskydd, önskar Södertörns 

brandförsvarsförbund att bli kallad till byggsamråd och även i övrigt delta i 

kommande byggprocess som byggnadsnämndens sakkunnige inom brand. 

Kommentar: Södertörns brandförsvarsförbunds kommentarer ska beaktas 

under kommande detaljplaneskede.  

Sakägare enligt fastighetsförteckning 

Totalt har fem yttranden inkommit från sakägare, nedan sammanfattas och 

besvaras dessa i korthet. 

Trafikverket 

Trafikverket yttrar sig som väghållare för Nynäsvägen, väg 73, och som 

sektorsansvarig för transportsystemet. Området ligger nära väg 73 där 

transporter för farligt gods går. Det är viktigt att förutsättningarna analyseras 

med avseende på risk, buller, partiklar och övriga negativa konsekvenser om 

trafikleden resulterar i. Viktigt är även att eventuella kompenserande 
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förbättringsåtgärder inkluderas i tidigt skede. Trafikverket hävdar ett minsta 

avstånd från motorvägar till bebyggelse om 35 meter. Till ramper kan ett 

lägre avstånd om 15 meter godtas. Dock förutsätter dessa minimiavstånd att 

Länsstyrelsen kan acceptera avståndet med avseende på risk. Kommentar: 

Föreslagen verksamhet i närheten av Trafikverkets anläggningar är inte 

nämnvärt känslig. Angivna minsta avstånd ska beaktas under kommande 

detaljplaneläggning. I det slutgiltiga programmet föreslås en ny 

cirkulationsplats på Österleden vid påfarten till väg 73 för att dels sänka 

hastigheten och dels skapa en möjlig in- och utfart till föreslagen 

hantverksby.  

Stockholm Vatten AB 

För att försörja den planerade bebyggelsen inom planområdet med vatten, 

avlopp och ev. dagvatten krävs delvis utökning av det befintliga allmänna va-

ledningssystemet. Omfattning utreds i samband med plansamrådet. 

Kommentar: ovanstående synpunkt ska beaktas under kommande 

detaljplaneskede. 

 

Södertörns Fjärrvärme AB 

Föreslår att uppvärmning sker med vattenburna system som kan ansluta till 

fjärrvärmenätet. Södertörns Fjärrvärme AB har fjärrvärme i området efter 

Gamla Nynäsvägen där kv. Sirenen 1, Brandsprutan 1, Beatebergsskolan 1 

och Dörren 6, 8, 10 och 11 är ansluten till fjärrvärme. Södertörns Fjärrvärme 

AB har en gasledning som går parallellt med Gamla Nynäsvägen från Skogås 

panncentral ner till kv. Sirenen 1 som sedan går genom södra delen av 

koloniområdet och vidare till Gamla Nynäsvägen. Kommentar: Anpassning 

till befintliga ledningar samt uppvärmningssystem bör tas under kommande 

detaljplanearbete. 

 

Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas 

av bifogad karta, lila linje = 70 kV högspänningsledning av regionnätstyp 

som är av största vikt för hela regionens elförsörjning, turkos = 24 kV 

högspänningsledning svart = 24 kV högspänningsledning ännu inte tagen i 

drift och blå = 0,4 kV lågspänningsledning. Heldragna linjer är luftledningar 

och streckade linjer är markförlagda kablar. Nätstationer visas som svart 

blixtförsedd kvadrat och fördelningsstationer som blå blixtförsedd kvadrat. 

Beskrivningen i programhandlingarna behöver således modifieras för att 

överensstämma med verkligheten. Kommentar: Hänsyn ska tas till befintliga 

ledningar i området och deras respektive skyddsavstånd under kommande 

detaljplanearbete. Vattenfalls bifogade karta har tagits in i 

programhandlingen för bättre förståelse kring placeringen av befintliga 

elanläggningar. Bostäder har lyft ur programmet med hänvisning till buller 



 

MILJÖ- OCH 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Programsamrådsredogörelse SIDA 

7 (48) 

DATUM DIARIENUMMER 

16 maj 2012 SBN PL 2010/18.313 

 
 

och närheten till kraftledning/ställverk. Försiktighetsprincipen bör tillämpas 

under kommande detaljplaneläggning. 

 

Huge Fastigheter AB 

I programhandlingens programbeskrivning anger man att en prövning av 

områdets lämplighet för handel ska påbörjas. Denna prövning saknas i 

programmet. För att förbättra utvecklingsmöjligheterna av Entré Skogås anser 

bolaget att det bör ges möjlighet till handel nedanför Beatebergsskolan och 

närmare rondellen. Därutöver bör skolverksamhet i den befintliga 

Beatebergsskolan inte uteslutas i plan. Markanvändningen bör här vara 

skola/handel/småindustri. Kommentar: I det slutgiltiga programmet anges 

området kring Beatebergsskolan som hantverksby. Området bör inte 

innehålla störande eller miljöfarlig verksamhet utan utformas för småskaliga 

verkstäder, mindre tillverkning och sällanköpshandel. Hantverksbyn utgör en 

viktig visuell del av Entré Skogås och stor vikt ska därför läggas vid 

utformning, tillgänglighet och skötsel. En handelsutredning har aldrig varit 

aktuell inom ramen för programarbetet.  

 

Övriga 

Totalt har 13 yttranden inkommit från hyresgäster i Beatebergs 

jordlottsförening samt två yttranden från organisationer. Nedan besvaras de 

fem vanligaste inkomna synpunkterna. I avsnittet med de fullständiga 

samrådssvaren hänvisas också till nedanstående kommentarer. 

1. Beatebergsskolan 

Beatebergsskolan från 1944 är utpekad som en värdefull solitär i 

kommunens kulturmiljöinventering vilket innebär att särskild hänsyn 

bör tas till byggnaden. En upprustad skolbyggnad bedöms kunna bidra 

till att skapa en attraktiv hantverksby i området och ett lämpligt 

innehåll ska prövas under kommande detaljplanearbete. 

2. Jordlottsföreningen och park 

En viktig utgångspunkt för arbetet med Entré Skogås är att så långt 

det går behålla och utveckla de sociala och kulturella aspekter som 

idag finns på platsen. Den jordlottsförening som sedan ett par 

decennier arrenderar ytan norr och söder om åkerholmen utgör ett 

viktigt inslag. Inriktningen i programförslaget från 2011 att flytta 

samtliga lotter till söder om befintlig åkerholme har ändrats.  Odlingar 

skapas över lång tid och är svårflyttade, dessutom visar en utredning 

(utförd av Sweco hösten 2011) att förutsättningarna för odling på den 

södra delen är sämre än på den norra.  I programmet görs en 
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avvägning mellan ett bevarande av befintligt arrende och möjligheten 

att skapa nya rationella ytor för en hantverksby. Jordlottsföreningen 

föreslås i det reviderade programmet koncentreras till den norra delen 

av befintligt arrende och med ny avgränsning norrut i liv med 

befintlig 24 kV luftledning. Den södra, till största delen ohävdade, 

delen av arrendet avvecklas. En del av lotterna behöver alltså flyttas 

även i det reviderade programmet. Förhoppningen är att samtliga 

jordlotter kan inrymmas på den yta som i skisserna för ny park är 

redovisade som gult fält betecknade med ”koloniområde 2 ha” (i 

programhandlingen). En park föreslås tillkomma i den södra delen av 

programområdet för att säkerställa allmänhetens tillgång till offentliga 

parkrum i stadsdelen.  Två alternativ till utformning av parken har 

tagits fram och ska ses som diskussionsunderlag inför den kommande 

detaljplaneläggningen ”anlagd park” alternativt ”naturpark. Den 

befintliga åkerholmen i parkens mitt lämnas i båda förslagen i 

huvudsak orörd. 

3. Idrott 

Tidigare föreslaget idrottsändamål i nordöstra delen av 

programområdet utgår och ersätts av handel. Ytor för idrott 

koncentreras till ett område söder om Beatebergsskolan där det redan 

idag finns BMX- och skateboardbanor.  Ett samlat grepp bör tas kring 

Beatebergsskolan för att uppmuntra till fortsatt lek och idrott. 

4. Hantverksby och handel 

I programmet föreslås en så kallad hantverksby (nr 1 på programkarta) 

norr om söder om föreslagen ny cirkulationsplats. Området bör inte 

innehålla störande eller miljöfarlig verksamhet utan utformas för 

småskaliga verkstäder, mindre tillverkning och sällanköpshandel. 

Hantverksbyn utgör en viktig visuell del av Entré Skogås och stor vikt 

ska därför läggas vid utformning, tillgänglighet och skötsel. Ett 

gestaltningsprogram bör fram under detaljplanearbetet och utgör ett 

ramverk för utformningen av byggnader, gator, gc-vägar och andra 

platser. Område nordöst om befintlig cirkulationplats, som bla  

inbegriper befintlig fotbollsplan, föreslås exploateras med 

utgångspunkt ”handel” med motiveringen att ytan är mycket lämplig 

för handelsändamål då den enkelt kan nås till fots eller cykel från 

övriga Skogås.  

5. Flytt eller nedgrävning av luftledningar 
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Kommunen har undersökt möjligheten att gräva ner befintliga 

elledningar i området men konstaterar att det i dagsläget blir orimligt 

dyrt. 

Bakgrund 

Projektet finns med i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 

2010-2012. Planarbetet syftar till att skapa en mer inbjudande entré till 

Skogås kring infarten från väg 73 samt att pröva förutsättningarna för 

etablering av verksamheter inom området.  

Programmet har tagits fram av en projektgrupp på miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen bestående av Mattias Carlswärd (mark- och 

exploateringsavdelningen), Lotta Berggren (gatu- och trafikavdelningen) 

Nicklas Johansson, Ludvig Netré, Ann Margret Haglund och Stefan Stahre 

(planavdelningen).  

Förändringar sedan april 2011 
Programmet har efter samrådet utvecklats med hjälp av inkomna synpunkter 

och yttranden. Det färdiga programmet för Entré Skogås har föregåtts av en 

process där ett flertal olika skisser och dispositioner av markanvändning har 

prövats. En utredning av odlingsmöjligheter i södra delen av programområdet 

har utförts av Sweco. Samrådet har vidare fördjupadats genom en så kallad 

medborgardialog där ett antal möten har hållits med utvalda grupper i Skogås. 

Medborgardialogen utfördes av företaget Interacta och finns presenterat i en 

separat rapport (utredning och rapport finns i planavdelningen arkiv).  

Stora delar av ursprungsförslaget återkommer i det slutgiltiga programmet; att 

med hjälp av arbetsplatser (hantverksby), jordlotter, idrott och en upprustad 

offentlig miljö skapa en mer inbjudande entré till Skogås. Fyra större 

förändringar gentemot tidigare programförslag beskrivs i korta drag nedan:  

-En flytt av samtliga jordlotter från norr till söder om befintlig åkerholme är 

inte längre aktuell.  Jordlottsföreningen föreslås i det reviderade programmet 

koncentreras till den norra delen av befintligt arrende och med ny 

avgränsning norrut i liv med befintlig 24 kV luftledning. Den södra, till 

största delen ohävdade, delen av arrendet avvecklas. En del av lotterna 

behöver alltså flyttas även i det reviderade programmet. 

-En park föreslås i södra delen av programområdet för att stärka områdets 

funktion som entré och säkra tillgången på park i stadsdelen. 

-Tidigare föreslaget idrottsändamål i nordöstra delen av programområdet 

utgår och ersätts av handel. Ytor för idrott koncentreras till ett område söder 

om Beatebergsskolan där det redan idag finns BMX- och skateboardbanor.   

-Bostäder vid Österleden plockats ur programmet. Bostäder anses inte 
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lämpliga inom området hänsyn till bullernivån och närheten ställverk och 

kraftledningar. 

-En ny cirkulationsplats föreslås söder om väg 73s ramper för att sänka 

hastigheten och skapa angöring till föreslaget hantverksby. 

Hur har programsamrådet gått till? 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 10 februari 2011 att programsamråd av 

detaljplan för Entré Skogås får ske. Programsamråd har skett under tiden 2 

mars – 29 april 2011.  

Programhandlingar har sänts enligt remisslista till myndigheter, kommunala 

nämnder och organisationer enligt samt till fastighetsägare enligt 

fastighetsförteckning. Handlingarna har funnits tillgängliga i Tekniska 

nämndhuset samt på Huddinge kommuns hemsida. Ett informationsmöte 

hölls i Skogåsskolans aula den 22 mars 2011.  

För att bredda beslutsunderlaget och medge ökad delaktighet under samrådet 

hölls en så kallad medborgardialog. I fokusgrupper med ungdomar (22 feb), 

företagare (9 mars), idrottsföreningar (31 mars) och boende (12 april) har 

programförslaget diskuterats. Resultatet redovisas kortfattat i denna 

redogörelse, se Medborgardialog, och i sin helhet i bilaga 1.   

Ett informationsmöte enbart riktat till Beatebergs Jordlottsförening hölls i 

Tekniska nämndhuset den 13 april 2011. Exempel på frågor från mötet 

redovisas under kommentarer till jordlottsföreningen nedan.  

Yttranden 

Följande remissinstanser har inte svarat 

Lantmäterimyndigheten, Regionplanenämnden, Kommunstyrelsen, 

Hembygdsföreningen i Huddinge, Friluftsfrämjandet, Huddinge 

handikappråd, Företagarna i Huddinge, Stockholms handelskammare, Svensk 

Handel och Stockholms Läns museum 

Följande remissinstanser har ingen erinran 

Länsstyrelsen, Södertörns polismästardistrikt, SRV Återvinning och Svenska 

Kraftnät. 

 

Remissinstanser (yttranden i sin helhet) 

Miljönämnden 

Beslut 

Miljönämnden beslutar att anta tjänsteutlåtandet 2011-03-28 som sitt eget 

svar till samhällsbyggnadsnämnden. 
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Förvaltningens synpunkter 

I programområdets södra dalgång går ett öppet vattendrag/dike som rinner till 

sjön Magelungen. I handlingarna finns ett förslag om att använda det öppna 

vattendraget/diket för dagvattenhantering och att anlägga ett gångstråk i 

anslutning till det. Det är lämpligt att koncentrera behovet av grönstruktur till 

denna del av programområdet och utveckla värdena här istället till ett 

kombinerat grön- och blåstråk för natur, rekreation och dagvattenhantering. 

Det behöver beaktas att för att bland annat öka vattendragets/dikets 

fördröjningsförmåga, genom att göra det slingrande och anlägga dammar eller 

våtmarker, behöver ett tillräckligt brett utrymme för detta avsättas i 

planarbetet. Exempel på utformning kan ses vid till exempel Fullerstaån och 

Flemingsbergsvikens våtmarksanläggning. 

Magelungen är en sådan större vattenförekomst som omfattas av en 

miljökvalitetsnorm. Eftersom Magelungen är övergödd behöver åtgärder 

vidtas och planläggning ske så att sjöns vattenstatus kan förbättras och sjön 

kan uppnå god vattenstatus till år 2021 (miljökvalitetsnormen). 

Vattenfrågorna, med beaktande av hela det berörda delavrinningsområdet, 

behöver studeras omgående så alt resultatet kan användas som grund i det 

fortsatta planarbetet. 

Vid besök i området konstateras att det denna snörika vinter finns flera stora 

snötippar inom programområdet. Även i fortsättningen kommer det att 

behöva finnas ytor för hantering av stora och små snömängder. Frågan 

behöver studeras inom programområdet, men även i ett större sammanhang, 

då det finns fler platser för snötippar i kommunen som planeras att 

ianspråktas av annan markanvändning. Framförhållning i frågan behövs för 

att kunna ha en miljöanpassad lokalisering och hantering av snömassor. 

 

Kommentar: Miljönämndens synpunkter på utformningen av det öppna diket 

kommer att beaktas under kommande planläggning. En omfattande utredning 

av vattenfrågorna som nämnden föreslår ligger inte inom ramen för 

planarbetet med Entré Skogås. En utredning som visar alternativa platser för 

den befintliga snötippen (idag på fastigheten Beatebargsskolan 2) bör 

utredas parallellt med kommande detaljplaneläggning. 
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Förskolenämnden 

Beslut 

Förskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar 

tjänsteutlåtandet som sitt yttrande till samhällsbyggnadsnämnden. 

Grundskolenämnden 

Beslut 

Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar 

tjänsteutlåtandet som sitt yttrande till samhällsbyggnadsnämnden. 

Gymnasienämnden 

Beslut 

Gymnasienämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar 

tjänsteutlåtandet som sitt yttrande till samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens synpunkter 

Förvaltningen ställer sig positiv till programförslagets huvudsyfte att skapa en 

mer inbjudande entré till Skogås kring infarten från väg 73 och att även pröva 

förutsättningarna för etablering av handels- och verksamhetsområde, en 

idrottsanläggning, odlingslotter och eventuellt bostäder. 

Programmets inriktning är på ett tidigt idéstadium och kommer därför att 

förändras och justeras under arbetets gång. Vilka typer av markanvändning 

som slutgiltigt ska föreslås på platsen avses vara öppet för prövning inom 

ramen för programområdet. 

Omfattningen av eventuellt ny bostadsutbyggnad anges inte. Detta kommer 

att utredas vidare under fortsatt detaljplaneprocess. 1 direkt anslutning till 

programområdet ligger två förskolor, Storken och Svanen, samt en grund-

skola, Vretskolan. Eventuellt behov av ytterligare förskole-/skolplatser går 

därför inte i dagsläget att ta ställning till utan kommer att studeras närmare 

inför nästa skede i planarbetet. 

En upprustning av den ena av två byggnader som kallas för Beatebergsskolan 

utgörs av en mycket nedsliten byggnad från 1944. Den illustreras i bild på 

sidan 13 i programförslaget och föreslås tillsammans med en upprustning av 

ytan söder om byggnaden kunna skapa en mer inbjudande entrésituation för 

Skogås. 

Den andra byggnaden, "Folkskola uppförd av Huddinge socken 1909", ny-

renoverades exteriört i tidstypisk anda av Huge Fastigheter AB så sent som 

2009.  
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Förvaltningen lämnade Beatebergsskolans två byggnader till höstterminen 

2010 för vilken vi hade haft ett rivningskontrakt för den ena lokalen från 

1944. Lokalen/byggnaden hade haft vattenskador och var i ett mycket dåligt 

skick och vi ställer oss därför tveksamma till en upprustning av ekonomiska 

skäl och i fråga om vilken typ av verksamhet som i så fall skulle kunna be-

drivas där. 

Den andra lokalen, "Folkskolan från 1909", har förvaltningen sagt upp men 

kontraktet löper till och med den 30 juni 2013. Byggnaden borde ha ett högre 

kulturhistoriskt värde och en väsentligt större användningspotential. 

Förvaltningen ställer sig positiv till att det i programförslaget föreslås utrym-

me för idrott och fysisk aktivitet, vilket skulle gynna även skolorna i närom-

rådet. Skogås Rackethall, som ligger längs Österleden mellan Skogåsskolan 

och Vretskolan, togs i bruk 1985. Hallen används under tema- och lovdagar 

av områdets skolor. Rackethallen är i mycket dåligt skick och är i stort behov 

av en omfattande renovering.  

Kultur- och fritidsnämnden har i november 2010 beslutat att genomföra en 

förstudie i syfte att utreda möjligheterna till att uppföra en ny rackethall i 

Skogås. Förstudien beräknas vara klar under hösten 2011. 

Förvaltningen föreslår att frågan om en ny rackethall utreds vidare i det 

fortsatta planarbetet och att en lämplig lösning på placering utreds inom det 

aktuella planområdet.  

Kommentar: Bostäder har utgått ur programmet på grund av närheten till 

ställverk/luftledningar samt på grund av bullerproblematik. Beatebergsskolan 

från 1944 är utpekad som solitär i kommunens kulturmiljöinventering vilket 

innebär att särskild hänsyn bör tas till denna byggnad. Förhoppningen är att 

denna byggnad, liksom den äldre skolbyggnaden, går att använda på ett 

ändamålsenligt sätt inom ramen för föreslagen hantverksby. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar enligt 

tjänsteutlåtande daterat 21 mars 2011 och skickar det till 

samhällsbyggnadsnämnden som sitt eget. 

Förvaltningens synpunkter 

I sitt remissvar (KFN-2010/581.389) på initiativet från demokratiforum i 

Skogås-Länna ställde sig kultur- och fritidsnämnden vid sitt sammanträde den 

12 oktober 2010 (§76) positiv till att mark ska avsättas i detaljplanen för 

idrottsändamål för att möjliggöra en framtida ersättning av rackethallen i 
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Skogås. Nämnden har därefter i budgeten för 2011 avsatt medel för att 

genomföra en förstudie vad gäller ersättning för rackethallen. Förstudien, som 

är tänkt att vara klar i oktober 2011, ska även ta ställning till en placering av 

en ersättningshall. 

I föreliggande förslag till detaljplan har, enligt idéskissen på sidan 14, den 

norra delen av programområdet avsatts för idrott/hantverksby. På sidan 12 

utpekas två alternativa platser för en hall, söder om Beatebergsskolan 

respektive på den befintliga fotbollsplanen. Det är tänkbart att någon av dessa 

skulle kunna vara en lämplig plats för en ny rackethall, men förvaltningen vill 

inte binda sig vid den lokaliseringen innan förstudien är genomförd. Därför är 

det viktigt att den alternativa användningen av den norra delen av 

programområdet bibehålls tills vidare. Skulle det visa sig finnas någon annan 

plats i östra Huddinge som är mer lämpad för en ny rackethall så faller ju en 

del av behovet av plats för idrottsändamål inom programområdet. 

Vid sitt sammanträde den 14 december 2010 (§95) beslutade kultur- och 

fritidsnämnden att anse ett medborgarförslag om en ny multihall i Skogås 

(KFN 2010/848.389) besvarat med hänvisning till ett tjänsteutlåtande där det 

bland annat framfördes att förvaltningen är positiv till en ersättning för 

nuvarande rackethall i Skogås, men hyser en mycket stor tveksamhet till att 

bygga en multisporthall enligt förslagsställarens förslag. Av den anledningen 

anser förvaltningen att begreppet multisporthall i det fortsatta arbetet med 

detaljplanen bör ändras till rackethall. 

I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på föreliggande förslag till 

detaljplan. 

 

Kommentar: Tidigare föreslaget idrottsändamål i nordöstra delen av 

programområdet utgår och ersätts av handel. Ytor för idrott koncentreras till 

ett område söder om Beatebergsskolan där det redan idag finns BMX- och 

skateboardbanor.  Ett samlat grepp bör tas kring Beatebergsskolan för att 

uppmuntra till fortsatt lek och idrott.  

 

Socialnämnden 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och 

lämnar det som sitt yttrande till samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Äldreomsorgsnämnden 
Beslut 

Äldreomsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande 

och lämnar det som sitt yttrande till samhällsbyggnadsnämnden. 
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Social och äldreomsorgsförvaltningen synpunkter 

Social- och äldreomsorgsförvaltningen är mycket positiv till det föreslagna 

programförslaget. Denna del av Skogås ger inget bra intryck för de trafikanter 

som kommer från väg 73, även om Skogåsborna själva känner sig hemma 

med miljön och vet vad den står för. 

Programförslaget ger ett antal bra initiativ till ny utformning av planområdet 

och talar mycket om att rusta upp, förnya och ta till vara de spontana 

verksamheter som uppkommit i området och fördjupa dessa. Förvaltningen 

vill betona följande: 

-Bevara och rusta Beatebergskolans båda skolhus och finna en bra 

verksamhetsinriktning som, passar dessa byggnader och bevarar dem för 

framtiden. 

-Utveckla en del av området så att det uppmuntrar till fysisk aktivitet och 

innehåller rikligt med rekreationsmöjligheter. Det kan handla om 

fotbollsplaner, utvecklande av skateboard - och BMX- parker och 

terrängcyklingsbanor tillsammans med de unga. En seniorpark för 

motionsmöjligheter och rekreation i anslutning till en "Hälsans stig" och 

byggandet av en eventuell sporthall i östra kommundelen. 

-I programmet föreslås jordlottsföreningen stanna i området men koncentreras 

till den södra delen av programområdet. Att byta bort/flytta från jordlotter 

som anlagts och brukats ett antal år kan bli svårt. Att anlägga nya 

odlingslotter på ett område som varit för fäfot under mycket långt tid, är 

kraft- och tidsödande, så ett ersättningssystem måste tillskapas och det nya 

odlingsområdets mark måste markberedas till en status som ersätter den lott 

man tidigare hade och varit tvungen att lämna. 

-Kommunen borde undersöka möjligheten att flytta, gräva ner 

kraftledningarna genom Skogås. Att flytta ett ställverk är säkert inte lätt, men 

det kanske kan finnas alternativ som tilltalar även nätbolaget som äger 

anläggningen 

Förvaltningen har naturligtvis ett antal krav på tillgänglighet för alla. Området 

ska också kännas tryggt att vistas i även under den mörka delen av dygnet, 

vilket betyder insatser i närmiljön med bra belysning och ett område som 

känns överskådligt. Lyckas man tillskapa ett område som även befolkas 

kvällstid, ökar möjligheten att känna sig trygg. Satsningen på gång- och 

cykelbanenätet är också mycket positiv. Troligen finns goda förutsättningar 

för att området ska komma att fungera på ett bra sätt. Det förutsätter att man i 

detaljplaneringen av planområdet lyssnar till dem som ska använda det - barn 

- ungdomar - vuxna - seniorer - förskola - skola - föreningslivet - 

funktionshindersområdet och äldreomsorgen.  
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Kommentar: Kommentar: Beatebergsskolan från 1944 är utpekad som en 

solitär i Huddinge kommuns kulturmiljöinventering vilket innebär att särskild 

hänsyn bör tas till denna byggnad. Området kring Beatbergsskolan fungerar 

idag som rekreationsområde med BMX och skateboardåkning och 

programmets intention är att området även i fortsättningen ska fungera i 

rekreationssyfte. En nedgrävning eller flytt av befintliga luftledningar bedöms 

vara orimligt dyrt i relation till nyttan det skulle kunna innebära. 

Odlingslotterna föreslås i det slutgiltiga programmet till största delen vara 

kvar på befintlig plats. Se programkartan i programhandlingen. 

Hembygdsföreningen Amarillis 
Vi har tagit del av Beatebergs Jordlottsförenings yttrande i denna fråga, som 

vi ställer oss bakom. Vi har medlemmar som också är medlemmar i jordlotts-

föreningen och är oroade över den planerade flytten. 

Vad menas med handels och hantverksby (industri)? Köpcentra fins det gott 

om i vårt närområde och industriområde finns ju redan . När nu Plantagen 

skall läggas ner i Farsta vore väl en Handelsträdgård en trevligare entré till 

Skogås, och ett bra komplement till jordlottsföreningen. 

Till en multisporthall gläds vi. Och som vi hoppas kan inrymma mer än 

bollsporter exempelvis kampsporter som karate, judo, brottning, boxning, 

sporter som ofta intresserar ungdomar ”på glid". 

Beatebergskolan kanske kan byggas om till vandrarhem, så ett billigt boende 

kan anordnas vid idrottsturneringar. Vi hoppas också att en stor bra 

möteslokal tas med i planeringen, den största vi har nu är Mariakyrkans 

samlingslokal för ca 60 personer. Flera av oss är med i någon 

pensionärsförening där medlemsantalet är stort, Trångsund har över 500 

medlemmar, Skogås har mellan 300-400 så behovet är stort. Lokalfrågan har 

varit akut länge så vi hoppas på en snar lösning.  

 

Kommentar: Hantverksbyn bör inte innehålla störande eller miljöfarlig 

verksamhet utan utformas för småskaliga verkstäder, mindre tillverkning och 

sällanköpshandel. Hantverksbyn utgör en viktig visuell del av Entré Skogås 

och stor vikt ska därför läggas vid utformning, tillgänglighet och skötsel. En 

handelsträdgård är ett utmärkt exempel på en verksamhet som passar i en 

hantverksby. Beatebergsskolan föreslås ingå i området angett som 

hantverksby men användning anges inte utan får prövas under kommande 

detaljplaneläggning. 

Huddinge Naturskyddsförening 
Föreningen ser positivt på att det aktuella området rustas upp och blir mer 
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inbjudande. Området är dock bullerstört från Nynäsvägen, och torde därför 

främst vara lämpat för kontor och arbetsplatser. 

Det är även viktigt att ta vara på de naturvärden som finns, exempelvis bör 

träddungen/åkerholmen i dalgångens mitt bevaras. Flyttar man det befintliga 

koloniområdet söderut, är det viktigt att se till att den nya platsen är lämpad 

för koloniversamhet, med hänsyn till skuggningseffekter m.m. 

I övrigt har föreningen i dagsläget inga ytterligare synpunkter, utan tillstyrker 

ett fortsatt planarbete för området i enlighet med programförslaget. 

 

Kommentar: En fullständig flytt av jordlottsföreningen är inte längre aktuell. 

Åkerholmen bör bevaras men ingå i en nybildad park. 

Beatebergs Jordlottsförening 

Det är glädjande att programhandlingen på ett uppskattande sätt tar upp de 

naturvärden som finns i dalgången, en typ av naturvärden som det dessutom 

är ont om i Skogås-Trångsundsområdet. Glädjande är också att 

koloniområdets betydelse för dessa naturvärden lyfts fram, bl.a. med 

födoresurser för fåglar, fjärilar och andra insekter. Videsnåren som finns i 

utkanterna är också av högsta betydelse för de tidiga insekterna. Vi kan till 

programhandlingens lista av fågelarter lägga näktergal (sjungande). 

Vi ser också att programhandlingen lägger stor vikt vid jordlottsföreningens 

sociala och kulturella aspekter. En sakuppgift som behöver korrigeras är den 

tid som jordlottsföreningen har arrenderat området: startåret var 1978 - vi går 

nu alltså in på 34:e säsongen. 

Desto större är vår bestörtning över att jordlottsföreningen föreslås flyttas till 

den södra avsmalnande delen. Som det skrivs i programhandlingen är södra 

delen till största delen ohävdad. Det finns orsaker till att det är på detta vis! 

Södra området är nämligen ogynnsamt på flera sätt: Jorden är dålig. Området 

är mycket skuggat av berget och skogen. Många lotter skulle hamna alltför 

nära vägen. Det är alltför lätt för obehöriga att komma åt lotterna här. 

Dessutom skulle inte alla lotter kunna få plats på denna yta. Den relativa 

bullerfriheten kan också ifrågasättas. 

Vi anser att det är avgörande att vi far behålla den goda odlingsbara jorden 

för våra lotter. Till det intresse vi har av detta idag kan även läggas ett 

långsiktigt perspektiv, ett perspektiv som dock tar sin början redan i dessa 

tider. Vi har med all sannolikhet redan passerat oljetoppen (peak-oil), vilket 

innebär att samhället måste planeras på ett annat sätt än vi varit vana vid 

under en kort tid på ca 150 år. En av de viktigaste faktorerna är då att 

tillvarata och förvalta all odlingsbar jord som finns, även i och nära tätorter. 
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Generellt måste en helhetssyn till i förvaltandet av ekosystemen, varvid 

sådant som våtmarker/fuktängar och videsnår är viktiga. 

Yttrandet antaget i samråd med samtliga närvarande vid Beatebergs 

Jordlottsförenings årsmöte 2011: (Närvarolistan.) Vi hoppas att kommunen 

menar allvar med de uppskattande orden om vår odlargärning och lägger den 

största vikt vid vårt yttrande. Vi deltar gärna med konstruktiva förslag i 

diskussionen med Huddinge kommun.  

Kommentar: En utredning av odlingsförutsättningarna inom området 

bekräftar föreningens synpunkter. En viktig del av programmets intention är 

att så långt det är möjligt tillvarata de befintliga kvaliteter som finns på 

platsen. I programmet görs en avvägning mellan ett bevarande av befintligt 

arrende och möjligheten att skapa nya rationella ytor för en hantverksby. 

Jordlottsföreningen föreslås i det reviderade programmet koncentreras till 

den norra delen av befintligt arrende och med ny avgränsning norrut i liv 

med befintlig 24 kV luftledning. Den södra, till största delen ohävdade, delen 

av arrendet avvecklas. En del av lotterna behöver alltså flyttas även i det 

reviderade programmet. Förhoppningen är att samtliga jordlotter kan 

inrymmas på den yta som i skisserna för ny park (i programhandlingen) är 

redovisade som gult fält betecknade med ”koloniområde 2 ha”. Se 

programhandlingen för mer utförligt beskrivna förslag kring en 

parkanläggning. 

Huddinge Pensionärsråd 
Arbetsutskottet beslutar enligt pensionärsrådets beslut § 16 den 22 mars 2011 

att Huddinge Pensionärsråds remissvar är följande: 

Huddinge Pensionärsråd är mycket positivt till att kommunen tar initiativ till 

ett samlat grepp för att utveckla Entré Skogås. Att rusta upp, förnya och ta till 

vara de förslag som framkommit under programsamrådet och utveckla dessa 

är viktigt för att Skogås entré ska bli mer attraktiv. God tillgänglighet för alla, 

bra belysning för ökad trygghet och handikappanpassad miljö är viktiga 

frågor som pensionärsrådet vill framhålla. Pensionärsrådet har i möten och 

kontakter med företrädare för olika intressenter som t ex Rackethallen, 

Kolonisterna och Skogås Företagarförening försökt få en djupare insikt om de 

olika frågeställningarna. Pensionärsrådet vill därvid framföra följande: 

Rackethallen 

Kommunen har dömt ut den befintliga rackethallen pga. fukt- och 

mögelskador. Skogås badmintonklubb har tagit fram ett förslag till en ny 

Multihall. Grunden i förslaget är en flexibel hall utformad utifrån 

racketsporternas behov med badminton- och squashbanor, tennisplaner (också 

anpassade för t.ex. handboll och basket) samt gym och café. Någon 
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motsvarande anläggning finns inte inom den östra kommundelen. 

Pensionärsrådet tycker att badmintonklubbens idéer om att utveckla 

sportfritids och sportfritidsgård i en drog- och alkoholfri miljö, tillsammans 

med möjligheter till tränarledd spontanidrott, är mycket intressanta. 

Spontanidrotten kan dessutom befrämja jämställdhet och integration. En bra 

gång- och cykelväg till Skogås centrum skulle även göra detta till en plats där 

många kan mötas och umgås. För äldres del nämns boule, mattcurling, 

bordtennis, badminton och dans (inte minst linedance) som aktiviteter i en 

framtida hall. Pensionärsrådet vill här framhålla vikten av att lokalerna är väl 

anpassade för personer med funktionshinder. Vi blir fler och fler pensionärer 

där många numera är vana vid olika motionsaktiviteter och pensionärsrådet 

ser här ett ökande behov av denna typ av motionsmöjlighet och rekreation i 

en Multiaktivitetshall i anslutning till en "Hälsans stig". Pensionärsrådet är 

medvetet om begränsningarna i kommunens budget för nya idrottshallar, men 

gör bedömningen att denna anläggning i mycket stor utsträckning kan bära 

sina egna kostnader. En modell för finansiering och drift har presenterats. 

Egna intäkter kan genereras genom extern uthyrning av lokalerna samt att 

framför allt badminton och squash kan attrahera företagskunder även från 

Farsta- och Haningeområdena. Möjligheten att också bygga en kommersiell 

bowlinghall som skulle kunna ge ett bidrag till finansieringen och ytterligare 

bidra till anläggningens attraktivitet för såväl företagskunder som boende i 

kommundelen bör prövas. Närmaste bowlinghall finns idag i Brandbergen. 

En framtida Multihall kommer att kunna utnyttjas från tidig morgon till sen 

kväll genom sin flexibla utformning.  

Beatcbergsskolan 

Beatebergsskolans framtid har diskuterats under många år. Hur kan skolan 

användas? Den gamla folkskolan från 1909 skulle kunna användas för 

uthyrning till föreningar, speciellt om området i övrigt blir mer tillgängligt än 

idag. Den nyare skolbyggnaden är mer svåranvänd, speciellt som den uppges 

vara olämplig för skoländamål. Nya användningsområden bör övervägas. 

Spontanidrotten med skate- och cykelbanor bör finnas kvar men få bättre 

belysning och en tryggare miljö. 

Vandrarhem/lågprishotell 

Pensionärsrådet är övertygat om att ett vandrarhem eller lågprishotell skulle 

vara attraktivt inom planområdet. Badmintonklubben har många arrangemang 

där det behövs inkvartering och det finns inga alternativ i närområdet. Läget 

med på- och avfart från Nynäsvägen i både norr- och södergående riktning 

borde vara relativt attraktivt. Eventuellt skulle den nyare skolbyggnaden 

kunna byggas om för ändamålet. 
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Hantverksby 

Planerna på en hantverksby måste specificeras. En hantverksby längs med 

infarten till Skogås måste ge ett gott intryck varför stor vikt måste läggas på 

utformning, tillgänglighet och skötsel. Även alternativa lösningar finns (se 

under Beatebergs jordlottsförening).  

Beatebergs Jordlottsförening 

Kolonistverksamheten inom Beatebergs Jordlottsförening är en 

folkhälsofrämjande verksamhet där människor i olika åldrar och från olika 

delar av världen deltar. 30% av jordlottsinnehavarna är pensionärer. 

Möjlighet till utomhusvistelse och fysisk aktivitet är ofta avgörande för god 

hälsa och välbefinnande. Viktiga faktorer är också närhet, tillgänglighet och 

handikappanpassning. Det är stora skillnader mellan det område där 

kolonilotterna idag är belägna och det föreslagna området i södra delen av 

planområdet. Det södra området är betydligt smalare och de skuggande åsarna 

ligger närmare inpå. Den västra kanten av området ligger helt i skugga och 20 

m av den östra kanten kan inte odlas pga. damm och föroreningar från Gamla 

Nynäsvägen. Att flytta kolonistverksamheten till det södra markområdet 

innebär i praktiken en nedläggning av verksamheten. Sämre jordart, frånvaron 

av både morgonsol från öster och eftermiddags/ kvällssol från väster samt 

sumpmark i de lägst liggande partierna gör området olämpligt ur 

odlingssynpunkt. Det södra området kan dessutom omöjligen ge plats för 

befintliga jordlotter. Pensionärsrådets rekommendation är dock att en 

landskapsarkitekt anlitas för förskönande och anpassning av den norra delen 

av markområdet till kolonistverksamhet. En handelsträdgård och 

odlings/visningsytor skulle kunna anläggas i den norra delen mot infarten. 

Sommarcaféverksamhet skulle kunna bedrivas i nära anslutning till 

föreningshusen. Överskott av ekologiskt odlade grönsaker skulle också kunna 

erbjudas till försäljning. 

Kraftledning 

Pensionärsrådet rekommenderar en nedgrävning av de kraftledningar som går 

genom planområdet och västra Skogås för ett bättre markutnyttjande. Det 

skulle inte bara ge mer mark för bebyggelse inom planområdet för Entré 

Skogås utan även utmed Studievägen, framförallt i korsningen 

Storvretsvägen/Studievägen. 

Bostäder 

När rackethallen rivs och verksamheten flyttas frigörs området för byggande 

av bostäder. Med bra gångvägar till Skogås Centrum skulle området kunna 

användas för trygghetsboende. 

Pensionärsrådets vision 

Pensionärsrådets vision är att rondellen får en attraktiv och inbjudande 
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utformning, att Multihallen blir en symbol motion, hälsa och välbefinnande 

samt att jordlotterna får vara kvar, blomstra och utvecklas. 

Kommentar: Tidigare föreslaget idrottsändamål i nordöstra delen av 

programområdet utgår och ersätts av handel. Ytor för idrott koncentreras till 

ett område söder om Beatebergsskolan där det redan idag finns BMX- och 

skateboardbanor.  Ett samlat grepp bör tas kring Beatebergsskolan för att 

uppmuntra till fortsatt lek och idrott. Hantverksbyn bör inte innehålla 

störande eller miljöfarlig verksamhet utan utformas för småskaliga 

verkstäder, mindre tillverkning och sällanköpshandel. Hantverksbyarna utgör 

en viktig visuell del av Entré Skogås och stor vikt ska därför läggas vid 

utformning, tillgänglighet och skötsel. En fullständig flytt av 

jordlottsföreningen är inte längre aktuell. En nedgrävning eller flytt av 

befintliga luftledningar bedöms vara orimligt dyrt i relation till nyttan det 

skulle kunna innebära. Bostäder har lyft ur programmet med hänvisning till 

buller och närheten till kraftledning/ställverk. Cirkulationsplatserna bör 

utformas utifrån deras viktiga funktion som entrémotiv för Skogås.  

Hyresgästföreningen i Huddinge 
Då planen alltför vagt beskriver ev. bostäders utformning har vi svårt att 

lämna konkreta synpunkter. Tydligen kan man tänka sig att norr om 

Österleden, i programområdets nordöstra del, uppföra någon form av 

bostäder. Platsen är utsatt för buller, ställverk och kraftledning. 

- styrelsen anser att följande skall beaktas vid ev. uppförande av 

flerbostadshus i detta område: minst 50% av flerbostadslägenheterna skall 

disponeras som hyresrätter på kommunalägd mark 

- lägenheterna ljudisoleras för att eliminera buller från omgivningen 

- erforderligt avstånd till ställverk och kraftledningar iakttas 

 

Kommentar: Bostäder har lyft ur programmet med hänvisning till buller och 

närheten till kraftledning/ställverk. 

AB Storstockholms lokaltrafik 
Området ligger i RUFS 2010 inom regional stadsbyggd med 

utvecklingspotential. Det innebär att det finns stråk och områden som 

människor kan nå med matarbussar, på cykel eller till fots inom ca 1200 m 

från stationer i spårsystemen eller från större bussterminaler. Den regionala 

tillgängligheten till dessa områden varierar mellan kommunerna, men den är 

generellt högre i de centrala delarna och lägre längre ut. Bebyggelsen bör vara 

tät och områdena kan innehålla lokal grönstruktur och i några fall även 

naturreservat.  
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Närmaste busshållplats ligger precis som programmet redovisar inom 

acceptabelt gångavstånd. Den del av planområdet där bostäder planeras ligger 

ca 500 m från pendeltågsstationen Skogås vilket innebär god tillgänglighet. 

Det är viktigt att kollektivtrafiken i området får en god framkomlighet. Gång- 

och cykelvägar till SL-trafiken ska utformas säkra, trygga, gena, attraktiva 

och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Utformningen ska 

utgå från ett barnperspektiv. 

SL ställer sig tveksamma till att avstegsfall för buller skulle vara aktuellt i 

detta fall mot bakgrund av nedanstående. Ur Boverkets Allmänna råd: 

"Riksdagen förutsåg också att de vägledande riktvärdena skulle komma att 

tillämpas olika, eftersom förutsättningarna för beslut skiljer sig åt i olika 

situationer. Det uttalades dock klart att riktvärdena bör klaras vid nybyggnad 

av bostäder. Vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av trafikanläggningar 

ska riktvärdena klaras så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 

Viktigt är också uttalandet att i de fall utomhusnivåerna inte kan uppfylla 

riktvärdena bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids." 

Ur Trafikbuller och planering del 1 (utgiven av bl.a. Länsstyrelsen) "Det är 

viktigt att alltid söka en lösning där avsteg från riktvärdena minimeras. I varje 

situation där överskridanden blir aktuella är det nödvändigt att redovisa att 

man tagit tillvara alla möjligheter att nå låga värden och att man gjort vad 

som kan anses tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt 

motiverat med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Avsteg från 

riktvärdena kan inte utan vidare accepteras överallt. Huvudregeln bör vara att 

avsteg av detta slag kan diskuteras främst vid utbyggnad i centrala lägen med 

goda kollektivtrafikförbindelser." 

För SL är det viktigt att buller från bussar beaktas tidigt i planeringen. För de 

bostäder som vetter mot gator som trafikeras av buss ska utformning av 

fastigheterna ske så att Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller 

innehålls i sovrum.  

 

Kommentar: Stor vikt läggs på att förbättra befintliga och skapa nya, gång 

och cykelvägar Bostäder har lyft ur programmet med hänvisning till buller 

och närheten till kraftledning/ställverk.  

Södertörns brandförsvarsförbund 
Programmets inriktning är på ett tidigt idéstadium vilket gör att alla detaljer 

inte finns redovisade, vilket är fullt förståeligt. Följande punkter bör beaktas i 

kommande planarbete: 
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1. Södertörns brandförsvarsförbunds PM 608 samt PM 609 bör beaktas i 

projekteringsarbetet, i syfte att säkerställa räddningstjänstens framkomlighet 

och brandvattenförsörjning. 

2. Vattennätet i det nya/ändrade planområdet bör klara att försörja sprinkler 

då det är troligt att de planerade verksamheterna (handelsbyggnader) 

projekteras med sprinkleranläggning som en del av det byggnadstekniska 

brandskyddet. 

3. Tidigare detaljplaner i planområdet, Beateberg 1 och Skogås III anger 

industri och småindustri. Södertörns brandförsvarsförbund har ingen 

kännedom om att de verksamheter som finns i området idag ska utgöra några 

risker för sin omgivning, men detta bör kontrolleras i det vidare planarbetet. 

Då verksamheterna som planeras i området är av handels- och idrottstyp, 

vilket kan innebära hög persontäthet samt speciellt byggnadstekniskt 

brandskydd, önskar Södertörns brandforsvarsförbund att bli kallad till 

byggsamråd och även i övrigt delta i kommande byggprocess som 

byggnadsnämndens sakkunnige inom brand.  

Kommentar: Södertörns brandförsvarsförbunds PM 608 samt PM 609 

kommer att beaktas under kommande detaljplanearbete. 

Sakägare (yttranden i sin helhet) 

Trafikverket 

Programsamråd för Entré Skogås inom Huddinge kommun 

Rubricerat ärenden har inkommit till Trafikverket Region Stockholm för 

synpunkter. Syftet med planen är dels att skapa en ny entré till Skogås kring 

infarten från väg 73 och dels att skapa förutsättningar för verksamheter, en 

idrottsanläggning, odlingslotter och eventuellt bostäder. Trafikverket yttrar 

sig som väghållare för Nynäsvägen, väg 73, och som sektorsansvarig för 

transportsystemet. 

Området ligger nära väg 73 där transporter för farligt gods går. Det är viktigt 

att förutsättningarna analyseras med avseende på risk, buller, partiklar och 

övriga negativa konsekvenser om trafikleden resulterar i. Viktigt är även att 

eventuella kompenserande förbättringsåtgärder inkluderas i tidigt skede. 

Trafikverket hävdar ett minsta avstånd från motorvägar till bebyggelse om 35 

meter. Till ramper kan ett lägre avstånd om 15 meter godtas. Dock förutsätter 

dessa minimiavstånd att Länsstyrelsen kan acceptera avståndet med avseende 

på risk. 
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Kommer åtgärder att krävas där Trafikverkets vägområde påverkas ska verket 

ges möjlighet att granska och godkänna åtgärderna. En eventuell förändring 

ska relegeras i avtal och vara undertecknat innan planen antas. 

 

Kommentar: Föreslagen verksamhet i närheten av Trafikverkets 

anläggningar är inte nämnvärt bullerkänslig. Angivna minsta avstånd ska 

beaktas under kommande detaljplaneläggning. I det slutgiltiga programmet 

föreslås en ny cirkulationsplats på Österleden vid påfarten till väg 73 för att 

dels sänka hastigheten och dels skapa en möjlig in- och utfart till föreslagen 

hantverksby. Kontinuerligt uppdaterad information kring denna och andra 

åtgärder kommer att kommuniceras med Trafikverket. 

Stockholm Vatten AB 

Va-försörjning 

För att försörja den planerade bebyggelsen inom planområdet med vatten, 

avlopp och ev. dagvatten krävs delvis utökning av det befintliga allmänna va-

ledningssystemet. Omfattning utreds i samband med plansamrådet.  

 

Södertörns Fjärrvärme 

Fjärrvärme 

Föreslår att uppvärmning sker med vattenburna system som kan ansluta till 

fjärrvärmenätet. Södertörns Fjärrvärme AB har fjärrvärme i området efter 

Gamla Nynäsvägen där kv. Sirenen 1, Brandsprutan 1, Beatebergsskolan 1 

och Dörren 6, 8, 10 och 11 är ansluten till fjärrvärme. 

Gasledning 

Södertörns Fjärrvärme AB har en gasledning som går parallellt med med 

Gamla Nynäsvägen från Skogås panncentral ner till kv. Sirenen 1 som sedan 

går genom södra delen av koloniområdet och vidare till Gamla Nynäsvägen. 

Se kartskiss över området på sidan 2 (finns i planakten i planavdelningens 

arkiv)  

 

Kommentar: Hänsyn ska tas till befintliga ledningar i området under 

kommande detaljplanearbete. 

 

Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av 

samrådshandlingarna för rubricerat planprogram och lämnar följande 

yttrande. 

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas 

av bifogad karta, lila linje = 70 kV högspänningsledning av regionnätstyp 
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som är av största vikt för hela regionens elförsörjning, turkos = 24 kV 

högspänningsledning svart = 24 kV högspänningsledning ännu inte tagen i 

drift och blå = 0,4 kV lågspänningsledning. Heldragna linjer är luftledningar 

och streckade linjer är markförlagda kablar. Nätstationer visas som svart 

blixtförsedd kvadrat och fördelningsstationer som blå blixtförsedd kvadrat. 

Beskrivningen i programhandlingarna behöver således modifieras för att 

överensstämma med verkligheten. 

För att klara av att strömförsörja den kommande detaljplanen så måste ett 

flertal nya nätstationer uppföras. Dessa kommer att behöva erhålla E-

områden. Kontakta […] för lämplig placering av nätstationer samt hur nätet 

skall byggas upp. 

För Vattenfalls befintliga fastighet Isolatorn 1 yrkar vi på ett E-område som 

är fritt från prickmark för att underlätta framtida ombyggnader. Vattenfalls 

anläggning, bestående av kontrollrums- och ställverksbyggnader, två 

utomhusplacerade krafttransformatorer samt utomhusställverk, är inhägnad 

efter gällande starkströmsföreskrifter och branschregler. Närmare än 2 meter 

från anläggningens stängsel får inget placeras, varken tillfälligt eller 

permanent. Detta omfattar förutom byggnader, fordon m.m. även träd, buskar 

och markförändringar. Anledningen är att alla föremål som står för nära 

stängslet underlättar olovligt intrång med risk för både person - och 

egendomsskada. 

Våra anläggningar alstrar ljud, huvudsakligen buller från transformatorerna. 

Vi vill därför alltid lämna våra kommentarer innan bostäder och annan 

bebyggelse uppförs eller på annat sätt förändras så att buller kan komma att 

uppfattas som störande för omgivningen. Vi rekommenderar att sådan 

bullerkänslig bebyggelse inte bör förläggas nära våra stationer. Om Vattenfall 

ändå samtycker till byggnation så åligger det exploatören att i dialog med 

Vattenfall säkerställa att rätt åtgärder vidtas för att bullernivåer inte 

överskrider av Naturvårdsverket fastställda gränsvärden, både inom- och 

utomhus. Åtgärderna måste vara anpassade så att kraven på 

isolationshållfasthet och underhållstillgänglighet behålls. Kostnader för att 

bullerdämpa vår anläggning, inom fastigheten eller utanför, bekostas till sin 

helhet av exploatören. 

Tillfartsvägen, som Vattenfall idag nyttjar för transporter till och från 

transformatorstationen får varken blockeras eller göras smalare. Det innebär 

till exempel att inga träd får planteras så att de kommer i konflikt med 

transportvägen. Transformatortransporter är stora och tunga och kräver därför 

särskild bärighet samt minimihöjd under eventuella broar. 
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Vattenfall har befintliga ledningar inom området. Befintliga elanläggningar 

får inte byggas över och måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av 

Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Eventuell flytt/förändring av 

befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. 

För lågspänningsledningar gäller 2 meters skyddsavstånd till närmaste 

byggnad och för 24 kV högspänningsluftledningar gäller 5 meter. Hamnar 

våra 24 kV högspänningsluftledningar inom kvartersmark så yrkar Vattenfall 

på I-område på 5 meter på vardera sidan av ledningen och hamnar våra 24 kV 

högspänningskablar inom kvartersmark yrkar vi på u-område på minst 4 

meter. För våra befintliga 70 kV ledningar står det i detaljplanen att 

skyddsavståndet till byggnad skall vara minst 10 meter. Vattenfall vill göra 

detaljplanemyndigheten uppmärksam på att beroende på byggteknik m m så 

kan avståndet till byggnad bli så långt som 25 meter. Vid idrottsbad- och 

lekplatser skall avståndet vara minst 20 meter, för väg och gc-väg gäller ett 

minimiavstånd på 10 meter till vägområdet och ledningens yttersta fas. 

Belysningsstolpar skall placeras minst 6 meter horisontellt och vertikalt från 

våra kraftledningar. 

Förutom skyddsavståndet till byggnad vill Vattenfall pga. den allmänna 

opinionen att kommuner och exploatörer använder sig av den av 

myndigheterna rekommenderade försiktighetsprincipen vid nybyggnation vid 

våra anläggningar. Det övergripande syftet med försiktighetsprincipen är att 

på sikt reducera människors exponering av magnetfält i vår omgivning. Detta 

gäller, våra nätstationer fördelningsstationer samt ledningar som alla avger 

magnetfält. Vattenfall misstänker att den 30 meters gräns som omtalas i 

programhandlingen åsyftar försiktighetsprincipen. Vattenfall vill meddela att 

magnetfälten varierar i styrka om behov av beräkningar och avstånd till 

ledningarna uppkommer så kontakta Vattenfalls kundtjänst. I planen beskrivs 

en åkerholmen denna kan leda till sprängningsbehov. Våra fördelnings-

stationer samt ledningar är känsliga för sprängningar och kontakt skall alltid 

tas med oss innan detta sker. Vattenfall förutsätter att AFS2007-1 följs. 

I övrigt gäller att befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla 

skeden av plangenomförandet. Vid eventuella schaktningsarbeten skall 

kabelutsättning begäras. […] (karta som visar kabellägen finns i planakten i 

planavdelningens arkiv)  

Kommentar: Hänsyn ska tas till befintliga ledningar i området och deras 

respektive skyddsavstånd under kommande detaljplanearbete. Vattenfalls 

bifogade karta har tagits in i programhandlingen för bättre förståelse av 

befintlig situation Bostäder har lyft ur programmet med hänvisning till buller 

och närheten till kraftledning/ställverk. Försiktighetsprincipen bör tillämpas 

under kommande detaljplaneläggning. 
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Huge Fastigheter AB 

Huge Fastigheter AB har erhållit programförslag för Entré Skogås och får 

härmed avge följande synpunkter. Huge anser att förslaget är bra och att de 

nya förutsättningarna gynnar utvecklingen av Skogås. Huge har inga 

synpunkter gällande placeringen av bostäder. 

I programhandlingens programbeskrivning anger man att en prövning av 

områdets lämplighet för handel ska påbörjas. Denna prövning saknas i 

programmet. För att förbättra utvecklingsmöjligheterna av Entré Skogås anser 

bolaget att det bör ges möjlighet till handel nedanför Beatebergsskolan och 

närmare rondellen. Därutöver bör skolverksamhet i den befintliga 

Beatebergsskolan inte uteslutas i plan. Markanvändningen bör här vara 

skola/handel/småindustri.  

Huge ser positivt på att det möjliggörs för byggnation med idrottsändamål i 

det nya området.  

Kommentar: I det slutgiltiga programmet anges området söder om 

Beatebergsskolan som hantverksby och idrott. Området bör inte innehålla 

störande eller miljöfarlig verksamhet utan utformas för småskalig verksamhet 

såsom verkstäder, mindre tillverkning och sällanköpshandel. Hantverksbyn 

utgör en viktig visuell del av Entré Skogås och stor vikt ska därför läggas vid 

utformning, tillgänglighet och skötsel. Beatebergsskolan föreslås ingå i 

området angett som hantverksby men användning anges inte utan får prövas 

under kommande detaljplaneläggning. Området norr om befintlig 

cirkulationsplats bedöms lämpligt för handel. En handelsutredning har aldrig 

varit aktuell inom ramen för programarbetet.  

 

Övriga 

DHR-Huddinge 
Om Beatebergsskolan ska bli kvar måste man installera hiss. Glöm ej att 

tillgodose behovet av H-platser i Skogåsporten. Den gamla badmintonhallen 

ska rivas och ersättas med en hall för flera aktiviteter. Samma här gäller om 

behov av H-platser och naturligtvis att anläggningen blir tillgänglig och 

användbar. I planerna för nybyggnation av bostäder föreslås, att alla 

lägenheter görs tillgängliga och användbara. Att ett antal 2:or och 3:or kan 

komma väl till pass för äldre som avyttrar sina radhus/villor.  

Kommentar: Frågor om tillgänglighet och parkering kommer att behandlas 

närmare under fortsatt planering och bygglovprocess.  
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Trångsund/Skogås S-förening 
Vi har inte fått rubricerade ärende på remiss men tar oss trots det friheten att 

komma med några kommentarer till detaljplanen: 

- att det i den nya multihallen eller den ombyggda Beatebergsskolan planeras 

in lokaler som föreningar i Trångsund/Skogås (idrottsföreningar, 

pensionärsföreningar och övriga föreningar) kan använda för möten, både 

mindre lokaler för styrelsemöten och större för medlemsmöten. 

- att kraftledningen, som går genom området om möjligt grävs ned. 

- att hantverksbyn, eller småindustriområdet, planeras så att den förblir 

prydlig. Normalt blir det efter något år ganska stökigt i småindustriområden 

och det kan knappast anses vara den inbjudande entrén till Skogås som 

detaljplanen syftar till att vara.  

Kommentar: Se svaren till de fem vanligaste synpunkterna i redogörelsens 

början.. 

 

Medlem 1, Beatebergs jordlottsförening 

Eftersom jag inte kan närvara på mötet 13.4, vill jag kommentera några saker 

som medlem i BJF. 

Varför hålls mötet i Huddinge centrum?  De berörda personer bor i Skogås, 

det finns lokaler här också. Det borde vara lättare för de få tjänstemen, som 

deltar, att ta sig till Skogås, än att vi, de flesta bilfria kolonister ska resa till 

Tekniska nämdhuset.  

Men till saken. 

Jag har tittat på detaljplanen och vill protestera flytten av koloniområdet helt 

till södra delen för att: 

- många av oss har haft samma lott flera år (själv 26 år) och vi har satsat 

mycket arbete och även pengar på våra lotter. T.ex jordförbättring med sand o 

mull, planterat buskar, bärplantor och blommor, byggt växthus och staket 

mm. ,  

- flytten innebär att vi får börja om. Det tar några år innan bärbuskar mm. har 

tagit sig och börjar ge skörd igen. De gamla stora bärbuskarna går ej ens att 

gräva upp och flytta. 

- många av odlarna är pensionärer och har svårt att gräva tungt. De mår bra i 

sina redan färdiga oaser med blommor och ute platser att vistas i. Men 

de har kanske inte orken att börja på nytt.   
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- södra delen av koloni området är väldigt skuggigt, speciellt på våren och 

hösten, när solen  fortvarande ligger lågt. Både växter och människor vill ha 

sol. 

Det finns säkert något annat, som passar bättre på det tänkta området, än att 

flytta alla redan rotade odlare dit. Det vore synd, om våra äldsta odlare "ger 

upp" och orkar ej med flytten. Att vistas i naturen gör människor friskare och 

kondition får vi på köpet.  

Hoppas vi får ha kvar våra lotter! 

Kommentar: Anledningen till att vi la infomötet i Huddinge centrum berodde 

bland annat på den dåliga uppslutning som varit på tidigare infomöte för 

allmänhet och sakägare. I övrigt se svaren till de fem vanligaste 

synpunkterna i redogörelsens början under rubriken Jordlotter och park. 

 

 

Medlem 2, Beatebergs jordlottsförening 

För att odla behövs det sol. För att odlarna ska må bra behövs det sol. 

Det får vi nu på vårt område. Vi är värda den bästa platsen! 

  

Små företagare arbetar inte utomhus och behöver ingen sol. Bullret från Väg 

73 stör oss inte. Komplettera gärna, men konkurrera inte ut Skogås Centrum. 

Rondellen borde få ett fint konstverk. Kanske kan den föreställa ett träd eller 

flera och vara upplyst? Plantera en trädallé längs infartsvägarna, vi bor ju i 

Skogås. 

  

Kanske området vid gamla skolorna kan användas vid Valborg och 

Midsommarfirande ute, det finns ingen sådan plats i Skogås. 

Det saknas ett fik, ungdomens hus och ett hembygdshus. 

  

Kommentar: Föreslagen handel bör inte konkurrera utan komplettera utbudet 

i Skogås. En trädallé längs infarten finns redovisad i det slutgiltiga 

programmet som en idé att pröva under kommande detaljplaneläggning. I 

övrigt se svaren till de fem vanligaste synpunkterna i redogörelsens början. 

 

Medlem 3, Beatebergs jordlottsförening 

Odlingslotterna är en del av Skogås friskvård! Vilket andhämtningshål det är 

och har varit under alla år att komma hem till odlingslotten efter jobbet. För 

att inte tala om att tassa ned till lotten en tidig morgon och krypa ned i 

växtligheten när daggen ligger kvar, solen värmer och fukten ångar och kunna 
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se och lyssna till humlor och bin som surrar, naturen lever. Eller att efter en 

stressig dag på jobbet få pula och jobba på lotten. Det ger sinnesro. 

 

Varje år gläds jag åt att besöka Trädgårdsmässan i Älvsjö, och jag hade sett 

fram mot den i år också. Jag var där och det var halvroligt kan jag säga att 

köpa lite lökar och växter kanske för sista gången. 

 

Min kära odlingslott, som jag haft i 33 år. Vilken sorg det blivit i hjärtat när 

jag tänker på att gräva upp, och eventuellt kasta mina röda- och svarta 

vinbärsbuskar, hallonhäckarna, krusbärsbuskarna och alla mina 20  

sparrisplantor. De två amerikanska blåbärsbuskarna som nu börjar ge skörd. 

För att inte tala om mina 10 pionbuskar, samt 2 stycken trädpioner som har 

överlevt sina första år och snart kommer med sin första blomning. De två 

stora humlebuskarna och min vackra Kanadensiska ros. Och alla, alla mina 

andra perenner! Och alla mina hälsosamma icke besprutade grönsaker som 

jag odlat genom åren och vill fortsätta med. Vilket antagligen har hållit mig 

friskare. 

 

Jag kommer snart att gå i pension och jag har nu i flera år bara längtat efter att 

få vara ledig efter ett långt strävsamt yrkesliv och sett fram emot all den tid 

som jag kan lägga ned på trädgårdsarbetet och den njutning som jag kan få ut 

av allt det. 

 

Att ha en odlingslott är ren och skär odlarglädje. Det är också i allra högsta 

grad en kulturellt gränsöverskridande verksamhet. Alla nationaliteter blandas 

och grannsämjan frodas mellan de olika kulturerna och de olika språken. 

Utbyte sker av odlingserfarenheter och intressanta nya grönsaker. Tolerans 

till alla olika människor är viktiga beståndsdelar för att motverka utanförskap 

och främlingsrädsla. Vi har fått många nya invandrare i Skogås under senare 

år. 

 

Idag använder vi inte hela odlingslottsområdet dvs. den ohävdade södra 

delen. Det har varit färre odlare under en tid men det har blivit ett uppsving 

av intresset igen på senare år. På åkerholmen har vi dessutom en biodling som 

främjar blom och insektlivet i hela området i allra högsta grad. 

 

Att vi blivit "erbjudna" att flytta till den föreslagna södra delen som har den 

absolut sämsta odlingsjorden (tung styv lera) och som är mindre till ytan där 

inte ens alla nuvarande odlare får plats, känns faktiskt kränkande. De som 

odlade där från början gav upp. Vi har dragit oss från den södra delen för att 

det är betydligt bättre odlingsjord på norra sidan, där Ni vill bygga hus!! Vet 

inte om jag kommer jag att orka flytta alla mina buskar och plantor och gräva 
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upp en lott till i detta område, om jag har turen att dra en "vinstlott" och få en 

odlingslott. 

 

Den södra smala delen ligger dessutom närmre skogen vilket innebär skugga 

på halva odlingsområdet och dessutom är den överlag mycket närmre Gamla 

Nynäsvägen vilken är trafikerad mer än vad man tror, högt trafikbuller från 

bilar, bussar, lastbilar och inte minst motorcyklar sommartid som drar på 

uppför backen, det är tydligen lite extra kul att åka på den gamla vägen. Det 

har dock blivit bättre efter vägens ombyggnad. Det finns heller inga boende i 

närheten som kan övervaka området från sina fönster. 

 

Belyst gångväg 

Nu under hösten 2010 färdigställdes en säker gång- och cykelväg utmed 

Gamla Nynäsvägen (mycket bra, önskad sedan länge, den har jag och många 

med mig använt flitigt sedan dess) och som har förbindelse med gång- och 

cykelvägen utmed Österleden under motorvägen och ut till Ågestaområdet. 

Så den inritade planerade belysta gångstigen genom odlingslotterna blir en, 

helt parallell väg på samma sträcka och riskerar att bli en utmärkt extra 

smygväg (gent sätt säger ni) för de som inte kan respektera ditt och mitt! 

Samtidigt som odlingsområdet i och med det blir ännu mindre. 

 

Naturvärden 

Koltrastarnas paradis. Ni skulle hört dem i våras! Sen har vi Gulmesar, 

Svalor, häckande Tradgårdssångare/Lövsångare, Svart-vit hackspett, Fasan m 

fl. Hök/falk bytes jagar över området. Vi har gott om råttor och sork. Vackra 

stora larver funna av Brunsprötad skymmningssvärmare (har den på bild, 

otrolig) och många andra olika fantastiska fjärilslarver. Humlor, bin, 

blomflugor, fjärilar m fl. Jag odlar gärna sådant som lockar insekterna. 

Biodlingen på åkerholmen bör naturligtvis bevaras eftersom den främjar 

blom-, insekts- och fågelvärlden. Tyvärr rinner vatten från G:la Nynäsvägen 

efter ombyggnaden 2010 och översvämmar våra odlingar . 

 

Övrigt 

Multihall tycker jag låter jättebra, där många olika fritidsaktiviteter kan få 

plats. Hoppas då att den fina gräsplanen för fotbollsträning och matcher inte 

får stryka på foten. Spela fotboll inomhus kan väl inte vara kul. 

 

Handelscentrum 

Har någon marknadsundersökning gjorts om hur bra det går för företagarna i 

lilla Skogås Centrum, de har det ju tufft redan i nuvarande läge. Bägge 

mataffärerna har tvingats förlänga öppethållningstiderna till kl 2200 för att 

kunna konkurrera med alla de stora affärscentra, som poppat upp runt om i de 
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nära omgivningarna. Det behövs knappast fler handlare i konkurrens med lilla 

Skogås Centrum. 

 

Hantverksby 

Låter gammeldags och rart. Finns det hantverkare som nappar på det så är det 

ju mycket positivt.  

 

Undertecknad ber Huddinge Kommuns Miljö- och Samhällsbyggnads 

förvaltnings Planavdelning inför arbetet i Programsamrådet för Entré Skogås, 

att inte flytta och tränga ihop våra odlingslotter så att det mynnar ut i en 

ledsam sluthistoria av vårt långa fina odlarliv i Skogås. 

 

Kommentar: Den belysta gångväg som föreslås i programmet kommer 

ytterligare att studeras och diskuteras i detalj under kommande planfaser 

innan den eventuellt fastslås i en plan. Intentionerna är inte att skapa 

konkurrens utan kompletterande handel som inte finns i centrum. I övrigt se 

svaren till de fem vanligaste synpunkterna i redogörelsens början. 

 

Medlem 4, Beatebergs jordlottsförening 

Jag tycker det är väldigt positivt att man har börjat titta på området kring 

infarten till Skogås för att göra det mer välkomnande, men jag blir ledsen och 

förvånad att Huddinge kommun som strävar efter att vara en ledande 

ekologisk kommun tänker nu köra bort odlarna från området. Odlarna som i 

åratals har satsat tid och pengar för att förbättra jorden och äntligen fått 

skörda skall nu förpassas till en mindre lämpligt odlingsmark och börja om 

från början. Jag tror inte att till exempel Gerd, 88 år, som har varit odlare 

sedan starten och som sköter sin lott exemplariskt skulle orka med detta. 

 

Det har hävdats från de sociala myndigheternas håll att Skogås har komplexa 

sociala problem – speciellt västra Skogås - och jag tror att dessa problem 

skulle öka om folk i flerfamiljshusen inte har möjlighet till rekreation och 

socialt umgänge som fritidssysslan med odlingslotterna erbjuder. Vi är många 

nationaliteter i föreningen och vi har många gemensamma aktiviteter och 

samarbete med andra föreningar i Skogås. 

 

Ungdomarna som har varit med i fokusgrupperna och tittat på Entré Skogås 

är mycket positiva till att odlingslotterna är kvar. Varför inte erbjuda 

ungdomarna möjlighet att pröva på trädgårdsodling i stället för betong och 

ödsliga torg där de hänger sysslolösa på kvällarna? 
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En hantverksby skulle erbjuda deltagande för färre personer än vad antalet 

odlare än nu. De flesta odlare har en familj och många är flerbarnsfamiljer. 

Enligt min mening skulle en hantverksby med fördel placeras i den södra 

delen av området där jorden är sämre. 

 

Kommentar: Se svaren till de fem vanligaste synpunkterna i redogörelsens 

början. 

 

 

Medlem 5, Beatebergs jordlottsförening 

Tack för inbjudan till mötet den 13/4. Dessvärre har jag inga möjligheter att 

närvara, då jag jobbar till 19 på Gåshaga Lidingö. Synd att ni kallade till en så 

tidig tid på kvällen. 

 

Jag har, som alla andra i jordlottsföreningen, tagit del av era planer. Vi har 

gemensamt inlämnat en skrivelse. Det som är problemet i er planering är att 

ni vill ha koloniodling där det inte går att odla, i den igenvuxna södra delen 

som skuggas av berget och skogen. En koloniodlare är beroende av sol och 

värme. Annars växer det inte. 

 

Dessutom är många av våra medlemmar pensionärer och inte i kondition att 

börja bryta upp ny mark. Det är synd, att de gamla mister sin oas med tillfälle 

till frisk luft, motion och samvaro. Jag tror att många har hållit sig uppe just 

genom att ha sin kolonilott att gå till och vara på. Vår äldsta medlem, tror jag, 

är 88 år i år. Förra året hoppade hon fortfarande på grepen, men om hon 

skulle behöva börja från början igen är jag säker på att hon ger upp. 

 

Själv skulle jag också bli tvungen att ge upp. Efter en ryggskada 2003 har jag 

inte orken att börja bearbeta igenvuxen mark. Jag har kämpat tappert med min 

lott i 21 år, från lera och ogräs, och har nu en perfekt jord och orkar med 

arbetet med nöd och näppe. Men bryta ny mark finns inte på kartan. Då är jag 

tvungen att lägga av. 

 

Jag hoppas ni kan komma fram till att odlingslotterna kan få finnas kvar där 

de är idag. Det är ett populärt inslag i miljön, dit många förlägger sina 

promenader för att titta på blommor och annat. Jag har t o m haft konstnärer 

vid min lott som suttit där och målat av mina blommor. 

 

Kommentar: Se svaren till de fem vanligaste synpunkterna i redogörelsens 

början under rubriken Jordlotter och park. 
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Medlem 6, Beatebergs jordlottsförening 

Jag har en odlingslott inom Beatebergs Jordlottsförening sedan flera år 

tillbaka och bor i Skogås. Jag vill protestera mot planerna att flytta 

jordlotterna från sin nuvarande placering till den södra delen. Den föreslagna 

ytan har flera nackdelar vilket gör att det kommer att vara betydligt mindre 

attraktivt att odla en lott inom Beatebergs jordlottsföreningen om den 

föreslagna förändringen blir verklighet. 

 

Den föreslagna ytan söder om nuvarande jordlotter är ogynnsamt på flera sätt 

för odling: 

•   Ytan är skuggad av berget till stora delar, många av lotterna skulle få 

begränsat med soljus 

•  Jordmånen är dålig, det tar lång tid och kostar mycket pengar att förbättra 

jordmånen så att den uppnår samma kvalitet som på de nuvarande lotterna 

•   Ytan är avsmalnanden vilket innebär att flera lotter skulle komma mycket 

nära vägen, att påstå att ytan är bullerfri kan starkt ifrågasättas! 

 

Risken är överhängande att personer som idag är aktiva inom föreningen, 

kommer att hitta andra lotter, med bättre förutsättningar för odling på annat 

håll. Detta skulle vara mycket negativt för Skogås på sikt. Skogås skulle inte 

bara förlora möjligheten att erbjuda de boende i närområdet tillgång till 

möjligheten att bruka sin egen lilla jordlott med allt var det innebär att 

friskvård och social samvaro. Jordlottsföreningen Beateberg utgörs idag av 

mer än 30 olika nationaliteter, där jordlotten för många utgör ett sätt att 

träffas och umgås, arbeta tillsammans oavsett ursprung och nationalitet. För 

många blir jordlotten och brukandet av jorden i samvaro med andra ett fint 

sätt att komma in i det svenska samhället och ett fin möjlighet för många 

svenska familjer att få intryck och kontakt med andra kulturer och att knyta 

kontakter utanför sin egen sociala sfär. 

 

Flytten av Beatebergs jordlottsförening från sin nuvarande placering riskerar 

att förstöra allt detta och jag vill med detta brev protestera mot planerna på 

flytten! 

 

Kommentar: Se svaren till de fem vanligaste synpunkterna i redogörelsens 

början under rubriken Jordlotter och park. 

 

Medlem 7, Beatebergs jordlottsförening 

Jag undrar om ni tänker ta bort våra odlingslotter. Jag pratade med 3 från 

kommunen i höstas, o dom sa att det skulle ni inte. Enl. er planritning så ser 

det så ut. Tycker det är tråkigt att man ska ta bort all grönska i området. 
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Entrén till Skogås duger som den är. Finns andra ställen ni kan bygga på, 

andra sidan ser mycket jäkligare ut. Ni måste ju tänka på att det är ett väldigt 

socialt liv o ha lotterna o kunna odla på. Så snälla förstör inte för oss. Är vårt 

liv som vi gillar. Annars är det som vanligt man kan inte lita på politikerna. 

  

Kommentar: Se svaren till de fem vanligaste synpunkterna i redogörelsens 

början under rubriken Jordlotter och park. 

 

Medlem 8, Beatebergs jordlottsförening 

Vi har hört att kommunen planerar att flytta våra jordlotter och uttrycker våra 

starka protester. 

 

Vi började med lotten sedan år 2005, rensade ogräs, insekter, stenar och 

gödslade. Vi har lagt ner mycket arbete och pengar. Två råmarker har blivit 

åkermarker. 

 

Varje år har vi 5,6 månader, 4,5 timmar per dag arbetar i lotten. Där kan vi 

umgås med andra. Under de 6 år byggde vi växthuset, köpte verktyg, utsäde, 

gödselmedel och har redan investerat mer än 20000 kronor. Arbeta utomhus, 

solen, kontakt med andra är bra för behandling av min depression. Även om 

det finns ny plats att flyttas, men vi är gamla och svaga, har ingen förmåga att 

börja från början igen. Detta kommer att påverka våra liv negativt. 

 

Kommentar: Se svaren till de fem vanligaste synpunkterna i redogörelsens 

början under rubriken Jordlotter och park. 

 

Medlem 9, Beatebergs jordlottsförening 

Rör inte våra odlingslotter på den norra delen om åkerholmen. Det går inte att 

odla på den nya föreslagna marken. Den består mest av näringsfattig lerjord 

samt att platsen skuggas av ett trädbevuxet berg. Nästan i varje trädgårds-

program talas det om hur viktigt det är med bra matjord för att växter skall 

kunna växa och trivas. 

 

Har snart odlat i 20 år och har idag en fin matjord, med mycket mask  

och annat. Det tar således många år med mycket sand och annan jord- 

förbättring innan jorden är odlingsbar. 

 

Allt levande behöver Sol, i synnerhet växter. 

   

Utöver detta kommer enligt detaljplanen många av lotterna att ligga några 

meter från Gamla Nynäsvägen. Vem vill odla så nära en väg , enbart ca 2800 

bilar/dygn söderifrån om man läser detaljplanen.  
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Det är många med mig som inte enbart har odling som en hobby utan det är 

även en livsstil. Den bidrar till ett friskare och sundare liv, både för kropp och 

själ. På köpet får man ett socialare och mångkulturellare liv. Man kommer ut i 

naturen bland blommor, fågelsång, fjärilar och surrande bin mm. Man får röra 

på sig . Jag hör en del äldre vittna om, att utan odlingslotten skulle de inte 

kunna röra sig idag. De kommer ut, får röra på sig, träffa andra människor, 

fika och ha ett socialt liv. 

 

Kommentar: Se svaren till de fem vanligaste synpunkterna i redogörelsens 

början under rubriken Jordlotter och park. 

 

  

Medlem 10, Beatebergs jordlottsförening  

Jag […]mina föräldrar [...] lotterna […]och […] vill inte att vi ska behöva 

flytta våra lotter till södra sidan av jordlottsområdet. Våra anledningar är att 

det tar alldeles för lång tid att gräva upp motsvarande område och vi har 

varken tid eller energi att göra detta. Våra vinbärsbuskar (5 st svarta vinbär 

och 3 röda, och 1 vita vinbär) kommer att ta flera år innan de kommer att ge 

skörd igen, om vi ska behöva plantera om dem. Frågan är också om de ens 

överlever en flytt. Vi har även en massa hallonbuskar som ger en god skörd. 

Mamma har sina blommor, bland annat en som vi kallar för “mormors-

blommor” -vi glömmer bort vad det riktiga namnet är så vi kallar dem bara 

Mormorsblommor. Mormorsblommorna är en växt som också växer upp 

varje år. En flytt av dem gör att mamma inte får sina blommor på flera år. 

Både mamma och jag brukar ta hem en massa blommor varje gång vi har 

varit på lotten. 

 

För mammas del är det väldigt viktigt för hon verkligen älskar sina blommor 

och det väldigt viktigt då hon är psykiskt sjuk och att plocka blommorna är en 

av hennes få intressen och något hon längtar efter och tycker är roligt. Vi 

odlar även andra typer av blommor men de är sådana vi får sätta om för varje 

år. När vi fick detta besked om att kommunen vill göra hantverksby av våra 

lotter så grät mamma i veckor över detta besked. Detta skulle innebära att hon 

inte får sina blommor. 

 

Vi vet inte om vi skulle orka flytta allt och även om vi gör det så kommer det 

att ta evigheter innan vi får skörd på vinbär och mormorsblommorna.  

 

Mina föräldrar kanske inte ens lever då, pappa är väldigt dålig idag. […] 

(pappa) som började att ha odlingslott i starten av jordlottsföreningen, är 

numera förhindrad att gräva - han går med rullator och har ingen energi kvar 
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och mamma och jag mer eller mindre tvingar honom med ut för att han ska få 

sol och även träffa sina vänner. För mammas del är det terapi att få komma ut 

i solen och plocka blommor. 

 

Vi brukar även grilla korv eller hamburgare när vädret tillåter och även det 

längtar mamma efter mycket. Vi har byggt en liten sittplats med stenplattor 

och gjort ett grillområde där vi kan grilla med engångsgrill eller använda kol. 

Ert förslag att flytta allas lotter till södra sidan låter verkligen inte som ett 

brilliant förslag. Först så räcker inte området för oss alla. Sen är det sämre 

jord där och mycket mindre sol. Att sedan tro att man ska orka gräva bort 20-

40 cm med jobbiga rötter (som det är på ett ogrävt område) skulle innebära att  

 

1) en hel del av jordlottsägarna kommer att överväga om att strunta i att ha 

lott.  

2) att det tar lång tid innan vi får skörd igen - speciellt av buskar och saker 

som behöver rota sig.  

3) att det tar lång tid innan vi hunnit gräva upp en lott igen. Bara den grejen 

får ju en att vilja avstå från att flytta. 

 

Jag själv vet inte om jag har ork att behöva gräva upp 200 m2. Mina föräldrar 

är i 80-årsåldern och jag själv är medelålders och är trött ändå eftersom jag 

arbetar. Det är nog att hålla lotterna i odlingsbart skick varje år. 

 

En annan aspekt ur vår idé med lotten, är att mina föräldrar håller sig friskare 

genom att de kommer ut och även får träffa lite vänner. De brukar visserligen 

försöka gå ut och promenera lite var och varannan dag hemma också, men 

lotten är bättre. Om vi nu skulle tvingas att byta lott, vilket gör att jag måste 

försöka gräva upp 200 kvadrat ny jord, skulle innebära att jag kanske inte 

orkar och då orkar jag kanske inte hjälpa mina föräldrar med att bo kvar 

hemma. Vi kommer inte heller att få varken bär eller mammas blommor på 

flera år tills de rotat sig ordentligt och bara det gör att det blir tråkigare på 

lotten. Vi behöver lotten, där den är idag.  

 

Ekologiskt odlat 

Eftersom vi bara gödslar med vanligt gödsel så är allt vi odlar ekologiskt. Vi 

gör sylt av bären, odlar en massa morötter som vi gör morotsjuice av och 

därmed håller oss friskare - för vi slipper en massa tillsatser som finns i mat i 

övrigt. Visserligen får man i sig en massa konstigheter ändå när man äter, 

men vi har minskat vårt intag genom vår odling. 

 

Lotten ger glädje 

Både mamma och jag gör en massa sylt och saft av bären och gläds resten av 

året av våra bär (hallon, jordgubbar och vinbär). Vi gläds över våra blommor 
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och kommer hem med fina buketter varje gång. Pappa gläds att få se vad som 

händer på lotten och att träffa sina vänner och få sol och lite promenader där. 

Vi byter fröer och plantor med andra odlare, vi pratar och får tips och råd av 

varandra. Det finns en massa olika nationaliteter bland odlarna och vi får lära 

känna folk av helt andra kulturer än vi är vana vid. Kanske man inte ens 

skulle ha känt dem alls om inte lotterna fanns. 

 

Övriga aspekter 

Dessutom att det ska bli ännu en hantverksby så nära både Länna industri-

/hantverksby och Haninge med alla stora varuhus och alla möjliga affärer, 

tycker vi verkar att överdriva fruktansvärt. Vilka skulle handla i Skogås 

hantverksby, när Länna och Haninge finns?  

 

Sen ang. sportplanerna: Renoverka Skogåshallen istället, det känns som det 

finns tillräckligt med sportanläggningar, fotbollsplaner och liknande grejs i 

området. Behövs det verkligen ännu mer? 

 

Däremot att göra själva infarten snyggare och mer inbjudande kan vara en bra 

ide. Ta lärdom av avfarten mot Haninge där man årligen planterar blommor 

så det ser inbjudande ut. 

 

Kommentar: Brevet framställer väldigt fint och personligt de många fördelar 

som ett bevarande av jordlotterna har mot en flytt. Till brevet fogas bilder 

som sparas i ärendeakten tillsammans med övriga yttranden. I övrigt se 

svaren till de fem vanligaste synpunkterna i redogörelsens början.. 

 

 

Medlem 11, Beatebergs jordlottsförening 

ARGUMENT MOT EXPLOATERINGEN AV BEATEBERGS 

JORDLOTTSFÖRENING 

 

1. Hälsa 

2. Kulturlandskapet 

3. Integrationen 

4. Odlingsförutsättningar 

5 Investeringar 

6. Sällsynt flora och fauna 

7 Kostnader för exploatering – sjöbotten 

8.  Alternativ mark 

9. Kostnader för relokalisering 

10. Utveckling av befintligt område – belysning, byggrätt 

11. Ekonomiska förutsättningar i en recession 
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1.  Hälsa 

Något som märks väldigt tydligt på vårt odlingsområde är den varierade 

åldern på kolonisterna. Ett flertal är i de övre åldersklasserna och den social 

gemenskapen samt att alltid ha ett ställe att gå till vare sig det regnar eller är 

soligt, visar sig i att alla håller sig friska. Detta avspeglar sig säkert i att 

kostnaderna för hälso- och sjukvård i vår grupp är i det närmaste obefintlig. 

Flera av de äldre odlarna går till området varje dag, i många fall flera km. 

 

2.  Kulturlandskapet 

En sådan variation av växter som förekommer på vårt område är svårt att 

finna någon annanstans. Här finns gamla svenska kulturväxter tillsammans 

med mera moderna inhemska sorter, växter från olika delar av Asien, 

Latinamerika, Europa, Afrika, mm. Alla sätter sin prägel på området och 

individualismen är stor. Bevarandet av svenska växter finns högt på 

dagordningen. 

 

3.  Integrationen 

På området samsas människor från många nationer och vi delar med oss av 

erfarenheter i odlingen, samlas för gemensamma aktiviteter och hälsar på hos 

varandra. Att dela ett gemensamt intresse som odling är underlättar verkligen 

integrationen i det svenska samhället. Det finns så oerhört mycket att dela 

med sig av och lära av varandra! 

 

4.  Odlingsförutsättningar 

Att odla på ett område som Beateberg har sina sidor. Mycket arbete har lagts 

ner och mycket återstår innan man slutfört hälften. Men det är det som är en 

del av tjusningen med att odla sina egna grönsaker och att ha ett litet 

sommarställe att tillbringa fritid och semester på. Vi kämpar alla med att 

hindra mördarsniglar och rådjur från att kalasa på våra härliga grönsaker, men 

det är något som ingår. Vi har alla skapat oss ett litet paradis med mycket 

individuella skapelser och lösningar och bidrar därmed till att sprida vår 

kreativitet till alla de som njuter av att besöka området. Många föreningar och 

privatpersoner besöker oss och de ser hur vi berikar området. Att slå sönder 

ett fungerande och uppskattat område som Beatebergs Jordlottsområde skulle 

skada så oerhört mycket och vinsten bli försumbar. 

 

5.  Investeringar 

Många har varit på området sedan det startade för över 30 år sedan. Jag är 

inne på min sjunde säsong och har i likhet med det allra största flertalet 

investerat inte bara min tid utan åtskilliga tusentals kronor på att göra min 

plätt till en plats jag vill trivas på. Många odlare har skrämts av 
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exploateringsplanerna och har därför skrinlagt många planer på en förbättring 

av sin odlingslott. Jag har t ex sett framemot en start av säsongen för att 

kunna bygga mitt eget växthus där jag planerat att odla en del exotiska sorter 

samt skydda andra från angrepp av mördarsnigeln. Frågan är vad jag och 

andra ska göra nu när allt hänger i luften? Dessutom finns det ingen chans att 

återfå något av alla investeringar om området skulle exploateras och våra 

lotter förflyttas. 

 

6.  Sällsynt flora och fauna 

Vi odlare bidrar till en omväxlande artrikedom som attraherar allehanda 

insekter. Bin hjälper oss med pollineringen och producerar sedan honung. 

Fjärilar finns i alla färger och arter. En av de skyddade arterna av blåvinge har 

synts till av ett flertal odlare och därför skulle en inventering av dessa och 

andra arter vara önskvärt. 

 

7. Kostnader för exploateringen – sjöbotten 

Bara ca 30 cm i marken stöter vi på blålera från den tiden området var en sjö. 

Detta innebär att vi släpat dit åtskilliga ton jord för att förbättra 

odlingsförutsättningarna. Ett bebyggande av området innebär ej endast att 

mer än 30 års odlande försvinner, utan även att kostnaderna för ett byggande 

drivs i höjden genom ett avancerat iordningställande och ett drygt 

grundarbete med t ex pålning. 

 

8.  Alternativ mark 

Flera av odlarna har redan påpekat att alternativ finns. Det saknas inte mark 

för de som så önskar skaffa sig lokaler, men det ska inte ske på vårt område 

där det redan bedrivs verksamhet. Området kring fotbollsplanen ligger även 

den i anslutning till motorvägsinfarten till Skogås och även platsen där den 

enorma snöhögen ligger och smälter. 

 

9.   Kostnader för relokalisering 

Att flytta alla oss som odlar idag är en omöjlighet. Den södra delen av 

området räcker inte till för oss alla, även om den skulle förbättras med 

skogsröjning och ditkörda tusentals ton jord. Dessutom finns ett berg som 

begränsar utrymmet. Ett antal av oss odlare har mer än en lott och att därför 

förflytta oss till ett mindre område skulle innebära att ett flertal av våra 

investeringar går förlorade för all framtid. Det gäller både växter och sådant 

vi byggt som t ex redskapslådor och uteplatser, specialdesignade 

odlingsutrymmen och staket, mm. 

 

10. Utveckling av befintligt område – belysning, byggrätt 

Vi som älskar att vara på vårt område och gräva, så, sätta, vattna, rensa ogräs, 

grilla, umgås, städa, och, så småningom skörda, skulle gärna se en 
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statushöjning genom att vi tillåts bygga en mindre byggnad. Maximera det 

gärna till 8-10 kvm. Det skulle förutom statushöjningen även vara ett skydd 

för väder och vind och en plats där vi kan förvara våra redskap mer skyddat. 

Alla kanske inte är intresserade av ett sådant projekt, men det stora flertalet 

har uttryckt ett stort intresse för det. Vi är inte ute efter att skapa ett område i 

stil med Skarpnäck eller Tanto, utan enbart en mindre byggnad att ha som 

skydd när skyfallen sätter in. Som det är idag har många mer än 300 m till 

närmaste skydd och när man kommer fram dit är man redan genomsur. En 

förbättrad belysning skulle även göra att området känns tryggare för de som 

gärna stannar lite längre. 

 

11. Ekonomiska förutsättningar i en recession 

Frågan är vad ett planerat område har för syfte. Dels pågår en recession, dels 

finns det redan ett flertal marknadsplatser i närområdet (Länna, Farsta, 

Haninge), och dels lär kostnaderna för eventuella företag (och det verkar vara 

ett fåtal intresserade som dessutom har liten omsättning) bli relativt höga i 

förhållande till beräknade intäkter. 

 

Med en förhoppning om att de kommunala planerna på en exploatering av 

Beatebergs odlingsområde skrinläggs avslutar jag mitt inlägg. 

 

Kommentar: Se svaren till de fem vanligaste synpunkterna i redogörelsens 

början under rubriken Jordlotter och park. 

 

 

Medlem 12, Beatebergs jordlottsförening 

Den 13 april deltog jag i ert möte angående detaljplan för entré Skogås, som 

medlem av Beatebergs jordlottsförning. 

Det var mycket intressant information och viktiga synpunkter som framfördes 

på mötet. Det finns stora möjligheter när det gäller området vid infarten, så 

idén om en mer inbjudande entré till Skogås anser jag är utmärkt. Då syftar 

jag förstås på en hantverksby med småföretag och hantverkare i koppling till 

jordlotterna och att de aktiva jordlotterna inte placeras i det sydläge som 

framgick av det förslag vi fick se. Närmast höjden och skogen på södra 

området är det ingen idé att försöka odla alls, eftersom de flesta 

trädgårdsväxter behöver sol och den del av detta område där växter kan få lite 

sol ligger för nära vägen. 

Räknar man bort den del där det är för skuggigt att odla (där lotterna placerats 

enligt planförslaget) och den del där som ligger alldeles för nära vägen, så blir 

det på sin höjd ett tiotal lotter som får plats där. Så majoriteten odlare blir av 

med sina lotter, om det förslaget går igenom. Man riskerar dessutom att 
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förstöra bärbuskar och en hel del andra plantor som de som hyr lotter har 

investerat i, om de måste flyttas. 

Förutom själva odlandet och det positiva i att vara ute i friska luften och 

syssla med något som man trivs med som ger bra motion, så är ett 

jordlottsområde en fin möjlighet till social samvaro mellan människor av 

olika ursprung, som det är mycket viktigt att bevara. 

Om man tar hänsyn till miljön och småföretagares behov av etablering, ger 

ungdomar en chans att få praktik och jobb och tillgodoser människors behov 

av att ha en jordlott där det går att odla, och de möjligheter till social samvaro 

och fruktbart mellan människor av olika ursprung som det ger, så är chansen 

betydligt större att människor vill fortsätta att bo i Skogås eller vill flytta dit. 

Detta är en möjlighet för Huddinge kommun att kunna visa upp ett lyckat 

exempel på nysatsning och att behålla sin positiva stämpel som en kommun 

som dessutom värnar om miljön. De mycket stora högar med rester från årets 

vinter, som nu ligger på båda sidor om korningen i nära anslutning till 

infarten, innehåller en hel del jord och grus. Där högarna ligger nu är ett stort 

område där ett flertal småföretag och hantverkare kan etablera sig, som 

komplement till de butiker och företag som har sina lokaler i Skogås centrum. 

Med tanke på att det redan finns ett föreningscenter i Skogås centrum, med en 

naturlig kontakt mellan en mångfald människor med olika kunskaper, 

bakgrund och intressen, så är grunden redan lagd för gott samarbete mellan 

olika typer av verksamheter. Så förutsättningarna är stora att skapa ett 

attraktivt område vid infarten, som kan få stor genomslagskraft i nutiden, om 

man tar tillvara de värdefulla kunskaper som detta nätverk kan bidra med. Det 

gäller nu att koppla ihop dessa "världar" på ett klokt, praktiskt och kreativt 

sätt och låta barn och ungdomar vara med och planera sin framtid. 

Nyligen skickade jag in ett förslag till projekt till Huddinge kommun, där jag 

tog upp ett av de exempel på lyckat nytänkande som finns i Sverige. Då 

nämnde jag ett projekt i Malmö, som går ut på att skapa förståelse för 

varandra och naturlig samhörighet mellan människor i olika åldrar och från 

olika kulturer. Där ingick även odling. Det var de boende själva och inte 

minst barnen, som var med och skötte odlingen och det resulterade i att ingen 

fick lust att förstöra något. Så sådana satsningar är ett bra sätt att förebygga 

brott också. Se mer om detta på […] 

Kathrine Hultman Eriksson, som är vår ordförande i Beatebergs 

jordlottsförening, är mycket intresserad av ett delta i ett projekt där unga får 

följa utvecklingen från frö till blomma eller grönsak. Ett antal nya lotter kan 

få plats på den norra delen, där föreningen planerar att ta bort buskage. Några 

http://www.barnistan.info/
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av dessa lotter kan användas till experiment- och undervisningslotter. Det 

finns odlare från hela världen bland medlemmarna som kan bidra med 

värdefull kunskap och annan hjälp. Kontakta gärna Kathrine för mer 

information […] 

Vägen från grönsak till maträtt, kan och måste vara en spännande del av detta 

projekt. När det gäller att förvandla grönsakerna till välsmakande maträtter, 

som även är en fröjd för ögat, så finns dessa värdefulla talanger och 

kunskaper bl.a. hos Grazyna Kulpa, ordförande i Kulturföreningen Lyktan i 

Skogås. Grazyna är utbildad kock med mångårig och stor erfarenhet på detta 

område och har, precis som Kathrin Hultman Eriksson, mångårig och 

mångsidig erfarenhet av ledarskap och föreningsverksamhet. 

Själv är jag, bl.a. genom mitt arbete på Naturvårdsverket, engagerad i frågor 

som rör aktiv rörelse, framför allt med fokus på barn och ungdomar och 

oskyddade trafikanter i allmänhet. Detta är ett område som absolut kan 

kopplas till detta projekt. Olika gång- och cykelaktiviteter som kan ha en 

naturlig slutstation på Beatebergs kolonilottsområde under odlingssäsongen, 

där man kan njuta av ekologiskt odlade läckerheter och bli inspirerad av olika 

odlares praktiska och konstnärliga kreativitet, är en av de möjligheter som jag 

ser framför mig som kan genomföras i praktiken. 

Jag vill slutligen betona att jag lämnar dessa synpunkter som medlem av 

Beatebergs jordlottsförening och inte som Naturvårdsverkets representant.  

 

Kommentar: Se svaren till de fem vanligaste synpunkterna i redogörelsens 

början under rubriken Jordlotter och park. 

 

 

Medlem 13, Beatebergs jordlottsförening 

Ni har tidigare fått in ett gemensamt yttrande från Beatebergs 

Jordlottsförening, vilket jag varit med och utformat samt undertecknat 

tillsammans med övriga närvarande på vårt årsmöte. 

Här kommer nu ett enskilt yttrande från mig personligen. 

I programhandlingen skriver ni om dalgångens naturvärden "i ett i övrigt 

relativt slutet, skogklätt alternativt exploaterat hårdgjort område". Ni skriver 

också om vikten av att "behålla och utveckla de sociala och kulturella 

aspekter som idag finns på platsen". Det är bra utgångspunkter. Till detta vill 

jag se att man lägger ett långsiktigt perspektiv på biologisk mångfald, 

ekosystemtjänster och livsmedelsförsörjning (även tätortsnära), vilket betyder 

bevarande av odlingsbar mark och naturområden. Överallt hotas den goda 

jorden av exploatering med asfaltering och bebyggelse. När vi går mot 
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oljesamhällets slut måste samhället planeras på ett helt annat sätt än under det 

resursslösande industrisamhällets tid, som på så kort tid som ca 150 år hållit 

på att fullständigt föröda planeten. Att ta konsekvenserna av ett ändrat 

tänkande måste ske redan här och nu. Vi kommer heller aldrig mer att få 

tillgång till så billig och tät energi som oljan, vilket gör att bevarande och 

hushållning åter måste bli ledord, och det mer än någonsin. 

Under informationsmötet den 13 april talade ni om "en skriande brist" på 

mark för småindustri och handel. Det finns också en skriande brist på 

odlingsmark, bl.a. just i form av odlingslotter. Vår förening får förfrågningar 

från andra håll där lottområden har exploaterats eller hotas därav. 

Huddinge kommun har även tagit bort befintliga industrimarker till förmån 

för bostadsbyggande. Det är ett val som kommunen har gjort och det ligger 

ingen självklarhet i det. Och vad säger att det är självklart att exploatera vårt 

odlingsområde för industrier (eller hantverksby som ni väljer att kalla det)? 

Det tas som utgångspunkt för planerna för Entré Skogås att området ska 

förskönas. Erfarenheten visar dock att industrier och handel knappast brukar 

vara förskönande. Snarast är byggnaderna oftast fula, skräp och smuts samlas 

genom emballage, sopor och kemikalier. Nedklottring är också vanligt. 

Vi har inom föreningen många trevliga idéer till utveckling av området. Men 

det förutsätter att odlingslotterna får ligga kvar på norra delen av området. 

Som vi tidigare har informerat er om finns det flera skäl till att södra delen 

knappast alls utnyttjas längre, (se vårt gemensamma yttrande). Ni skriver att 

"föreningen skall ges möjlighet att utvecklas" och att attraktiviteten skall 

kunna höjas, men ni drar den märkliga slutsatsen att detta skulle gynnas av en 

flytt till en oattraktiv plats. Det ser enkelt ut på en kartbild att flytta en 

pusselbit till en annan plats och det sägs att "kommunen kommer att vara 

föreningen behjälplig i flytten". Så enkel är inte verkligheten. Vi som odlar 

arbetar på naturens villkor, är beroende av bra jord och goda ljusförhållanden 

m.m. Med kontinuerliga arbets- och ekonomiska insater verkar vi långsiktigt 

med att bevara och förbättra jorden. Det är ett helt annat perspektiv än 

"maskintänkandet". Beträffande bullret från motorvägen är det betydligt mer 

avskärmat än bullret från Gamla Nynäsvägen vid södra området. Som vi har 

framfört vid informationsmötet anser vi i föreningen att hantverksbyn bättre 

hänvisas till södra området. Vi har några få lottinnehavare kvar där, men 

dessa kan lättare erbjudas alternativ på norra delen. Mycket stränga krav bör 

ställas på hantverksbyn för att motverka förfulning och nedsmutsning, såsom 

jag beskrivit ovan. Huges upplagsplats behöver också snyggas till. Vi deltar 

gärna i en positiv och framtidsinriktad planering med bevarande av 

odlingsjord och angränsande naturmiljöer med biologisk mångfald och 

levande ekosystem, av vilket människan är ytterst helt beroende. Dessutom 
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har vi idéer om försköning och ökad attraktionskraft för vårt lottområde och 

Beatebergsdalgången. (Till yttrandet bifogade bilder finns i planakten i 

planavdelningens arkiv. reds anm) 

 

Kommentar: Se svaren till de fem vanligaste synpunkterna i redogörelsens 

början under rubriken Jordlotter och park. 

 

 

Medborgardialog 

Följande är utdrag ur rapporten Medborgardialog om Entré Skogås av Teresa 

Lindholm och Sofia Wiberg, Inter Acta. Inter Acta har på uppdrag av miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen i Huddinge kommun genomfört en 

medborgardialog. Dialogen har ägt rum parallellt med det ordinarie samrådet 

för programförslaget.  

I dialogen ingick fyra fokusgrupper, Ungdomar, Företagare, 

Idrottsföreningar och Boende (allmänt). De har tyckt till och bidragit med 

synpunkter kring fyra centrala teman i programförslaget:  

 Hantverksby 

 Idrottshall 

 Grönområde 

 Bostäder  

Hela rapporten biläggs programhandlingen inför beslut i 

samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Sammanfattning och reflexioner  

Likheter och skillnader  

Trots att materialet är långt ifrån entydigt går det att urskilja ett antal teman 

som återkommer och ofta fått hög prioriterat av deltagarna. Här redovisas 

sådana teman som kommit upp i minst två av de fyra grupperna.  

I fokusgrupperna med boende och idrottsföreningar var deltagarna till 

övervägande delen skeptiska till idén om en hantverksby. Den främsta 

orsaken tycks vara att man har svårt att se framför sig hur en trevlig 

hantverksby skulle kunna se ut och det finns en uppenbar rädsla för att det 

snarare ska bli ett ogästvänligt industriområde med störande verksamheter. 

Företagargruppen är positiv till själva idén men anser att området är för litet 

för att de företag som etablerar sig där ska kunna expandera. Trots viss 

skepsis i flertalet grupper har deltagarna ändå bidragit med konstruktiva 

synpunkter. Många föreslår att kommunen istället borde satsa på att locka 

företag inom tjänstesektorn och i två av grupperna dyker även tanken om en 
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”grön” profil upp. Därtill finns flera förslag som handlar om hur miljön kan 

göras trivsam och välkomnande, bl.a. med hjälp av växtlighet, glada färger 

och snygg modern arkitektur.  

När det gäller förslaget om en multiidrottshall är alla mycket positivt 

inställda. Dels finns ett mer generellt behov av mötesplatser och dels finns ett 

behov av fler idrottsanläggningar. De flesta tycks även vara överens om att 

ungdomar är en viktig målgrupp och att man borde satsa på att skapa någon 

typ av fritidsgård eller mötesplats för unga i lokalerna. Att lokalerna ska vara 

flexibla och möjliga att använda till en mängd olika aktiviteter är också ett 

önskemål som återkommer. Två av grupperna betonar att det är viktigt att 

miljön utanför hallen är trevlig med grönska och plats för spontanidrott eller 

boule. Andra vanliga önskemål handlar om parkeringsplatser, café och hiss. 

Vid flera tillfällen diskuteras även andra möjliga placeringar av hallen, t.ex. 

vid Beatebergsskolan och Östra gymnasiet.  

De flesta verkar tycka att de gröna ytorna har potential att utvecklas till ett 

trevligt rekreationsområde. Viktigast är att området är lugnt och barnvänligt 

med plana ytor och gärna någon liten lekplats. I övrigt önskar man sig bänkar, 

en hundrastgård och plats för spontanidrott eller någon typ av spel. I flera 

grupper betonas att nya bostäder är den absolut viktigaste frågan. Man har lite 

olika uppfattning om hur höga husen bör vara men är överens om att 

byggnadernas höjd gärna får variera. Att husen får fasader i fina glada färger 

är också något som många tycker är viktigt. En bra blandning av 

upplåtelseformer nämns i så gott som alla grupper men har inte hamnat bland 

de högst prioriterade frågorna. Däremot är behovet av ungdomslägenheter en 

fråga som fått hög prioritet i två av grupperna.  

Därtill finns några frågor som lyfts fram i anslutning till flera av de fyra 

huvudtemana. Det handlar till exempel om vikten av bra belysning, 

funktionsblandning och folkliv för att området ska upplevas som tryggt. 

Snygg modern arkitektur och ett uppseendeväckande landmärke är också en 

fråga som återkommit och fått hög prioritet. Flera grupper har pratat om att 

man borde göra något snyggt i rondellen med hjälp av belysning, vatten, 

blommor eller någon annan typ av konstverk. En välkomstskylt vid rondellen 

eller vid infarten från väg 73 har också nämnts upprepade gånger liksom 

förslaget om att göra gamla Beatebergsskolan till vandrarhem.  

Förutom de gemensamma teman som presenterats ovan syns också vissa 

intressekonflikter i materialet. Både företagargruppen och boendegruppen 

föreslår att programområdet utökas men gör det av olika skäl. Medan de 

boende efterfrågar mer mark till bostäder är företagarnas främsta skäl att man 

vill ha mer plats till den eventuella hantverksbyn. Samtidigt anser företagarna 

att nya bostäder trots allt är den absolut viktigaste frågan för Skogås vilket 

gör att motsättningen trots allt framstår som relativt obetydlig.  
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En annan potentiell intressekonflikt handlar om kolonilotterna. Medan 

odlarna själva sannolikt har starka intressen av att få vara kvar på sina 

jordplättar framgår också att inte alla uppskattar odlingen som den bedrivs 

idag lika mycket.  

 

Några reflexioner  

Inom miljöpsykologi och kulturgeografi används ibland begreppen 

”platsidentitet”, ”platskänsla” och ”platsanknytning” för att beskriva olika 

dimensioner av en plats. Det är begrepp som vi funnit användbara för att 

bättre förstå och reflektera kring materialet.  

Platsanknytning betecknar en persons relation till en plats och handlar om hur 

viktig man anser att platsen är i ens liv. I det här fallet har det blivit tydligt att 

deltagarna i våra fokusgrupper nästan uteslutande har en mycket svag 

platsanknytning till området. Det är helt enkelt en plats man sällan besöker 

och inte heller har särskilt mycket att säga om. Det beror sannolikt på att det 

för de allra flesta finns få anledningar att söka sig dit eftersom det är en plats 

med få attraktionspunkter. Med utgångspunkt i det resonemanget kan man 

däremot förvänta sig att de förändringar som planeras – t.ex. nya bostäder och 

en multiidrottshall – kommer att medföra att allt fler människor får en 

starkare anknytning till platsen.  

Begreppet platskänsla handlar om hur en plats upplevs och vilka känslor som 

är knutna till den. I vårt material beskrivs området främst med ord som fult, 

öde, tråkigt och otryggt. Det är negativt laddade ord med kopplingar till 

känslor som obehag och rädsla. Något förenklat skulle man kunna säga att 

projektets syfte huvudsakligen är att ändra människors ”platskänsla”. Istället 

för ful, tråkig och otrygg vill man att den ska upplevas som trevlig och 

välkomnande. Många av de förslag och önskemål som framförts handlar 

också om att skapa just de känslorna. Man vill göra det vackert och trevligt 

genom blommor och växtlighet, glada färger på husen, grillplatser och 

möjligheter till spontanidrott och spel. 

Platsidentitet är ett begrepp som beskriver vad människor upplever som en 

plats utmärkande drag eller egenskaper - det som gör den till en unik plats. I 

det här fallet beskrivs platsen många gånger som anonym och bortglömd. 

Lika ofta beskrivs den även som ful och tråkig. I den mån man 

överhuvudtaget kan tala om en platsidentitet så är den uteslutande negativt 

laddad. Samtidigt är det värt att notera att många av de förslag som hela tiden 

återkommer i materialet och som ofta fått hög prioritet handlar om att skapa 

utmärkande drag och markera platsens identitet. Det talas om ett snyggt och 

uppseendeväckande landmärke som ska sätta Skogås på kartan, om läckra 

konstverk och modern arkitektur, skyskrapor och ”coola terasshus”, ett 

område med miljöprofil och en välkomstskylt som markerar övergången till 
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Skogås. Det verkar med andra ord finnas en stark önskan om att skapa en 

positiv platsidentitet. Deltagarna har överlag en mycket svag anknytning till 

platsen men är väl medvetna om att den på många sätt fungerar som Skogås 

ansikte utåt och därför har stor betydelse för hur deras bostadsområde 

uppfattas av omvärlden.  

Kommentar: synpunkter inkomna i medborgardialogen har beaktats under 

programskedet så långt det varit möjligt. Att området ska ges en tydlig och 

positivt laddad identitet är viktigt. Rapporten och dess slutsatser bör beaktas 

inom ramen för kommande detaljplanearbete 

 

Ludvig Netré 

Arkitekt 


