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Vårbys utveckling fram till år 2050

Nu finns ett förslag på en utvecklingsplan för Vårby. Planen kan 
ses som en möjliggörare som beskriver hur vi tillsammans kan 
utveckla Vårby fram till och med år 2050 eller ännu längre.

Vad är en utvecklingsplan?

Utvecklingsplanen ska fungera som 
ett stöd i fortsatt arbete med att 
bygga bostäder, skapa förutsätt-
ningar för service och arbetstillfäl-
len. Planen fyller glappet mellan 
kommunens översiktsplan och 
detaljplanerna. Planen vägleder 
utvecklingen i ett område på ett mer 
direkt och konkret sätt än vad över-
siktsplanen gör, men är samtidigt 
inte så detaljerad som en detaljplan. 
För att utvecklingen ska bli bra 
behöver vi involvera och skapa en 
gemensam målbild för dem som 
berörs – Huddingebor, fastighets-
ägare, företagare, näringsliv och 
byggaktörer. Utvecklingen av Vårby 
är en viktig del i den hållbara utveck-
lingen av hela Huddinge kommun. 

VÅRA BYAR

VÅR BY

Vårbys delområden- byar- tillsammans bildar 
helheten Vårby. Våra byar bildar Vår by. 

Vårby flyttar gränserna

Tack vare sitt unika läge vid Mäla-
rens strand, i gränslandet mellan 
stad och natur, har Vårby potential 
att utvecklas till en levande och 
variationsrik stadsmiljö och port till 
Stockholm. 

Ambitionen är att tillsammans 
utveckla mötesplatser, kommuni-
kationer, bebyggelse och förenings-
liv som flyttar gränser och skapar 
ett enklare och friare liv som för 
människor närmare varandra. 
Samtidigt vill vi länka ihop områdets 
olika delar till en sammanhållen 
helhet. På så sätt  kan vi flytta grän-
serna för hur vi bor, lever, arbetar 
och reser inom Vårby och mellan 
Vårby och omgivningen. 

Översiktsplan

Detaljplan

Utvecklings-
plan
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En  sammanhållande &  
välkomnande stadsstruktur 
Vårbys stadsstruktur kan upplevas 
splittrad och vi ser ett behov av att 
koppla samman stadsdelens olika 
delar till en helhet. Samtidigt behöver 
Vårby knytas ihop  bättre med 
omgivningen. 

Med ny bebyggelse samt bättre och 
fler gator inom, till och från Vårby 
kopplas stadsdelen ihop. Landskapet 
och byggnaderna, tillsammans med 
tydliga entréer till stadsdelen, stärker 
Vårby som en inbjudande och välkom-
nande plats. På så sätt kan vi skapa en 
mer sammanhållen stadsdel som det 
är lätt att hitta till, från och inom.  

Ett levande & variationsrikt innehåll
Vårbys variationsrikedom är en styrka. 
Här bor, lever och arbetar många 
människor och områdets olika delar 
har sin karaktär och identitet. Sam-
tidigt gör variationen att Vårby inte 
upplevs som en helhet.

Med fler mötesplatser och ett rikt 
utbud av genomtänkt placerad service 
vill vi skapa rörelse och aktivitet mellan 
områdets olika delar som därmed kan 
samspela bättre. Varje område be-
håller sin unika karaktär och livfullhet 
samtidigt som delarna tillsammans 
bildar en helhet som pulserar av liv.

Så når vi dit 
Här beskrivs hur vi tillsammans vill utveckla Vårby samt möjliga 
vägar mot en utveckling som gör att Vårby flyttar gränserna.  
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      Mötesplat-
ser ser olika ut 
och välkomnar 
olika typer av 
människor. 

En hälsofrämjande & trygg stadsdel 
Vårbys boende har nära till naturen, 
staden och Mälaren. Det behöver dock 
bli lättare att nå naturen samtidigt som 
skogen och mötesplatserna ibland kan 
upplevas otrygga. 
 
Vi vill vi möjliggöra för en tryggare 
stadsdel där bostadsområden, mötes-
platser och gångstråk känns trygga och 
välkomnande för alla. Rekreativa stråk 
blir lättare att hitta till och tryggare att 
vistas längs med samtidigt som skogen 
känns mer inbjudande. Vårby blir en 
mer hälsosam stadsdel med utrymme 
för såväl vila och återhämtning som för 
möten, lek och rörelse. Tillsammans 
skapar vi behagliga miljöer för ge-
menskap, välmående och trygghet där 
natur och grönska alltid känns nära.

En identitetsstark stadsdel
Det sjönära läget, höjderna, naturen, 
de historiska platserna, den varierade 
bebyggelsen och invånarna är identi-
tetsskapande värden som gör stadsde-
len till just Vårby.  

I framtiden känns vattnet och land-
skapet ännu närmre eftersom det är 
lättare att se och ta sig till strandlin-
jen och utsiktsplatserna. Känslan av 
stadsdelens historia stärks genom att 
äldre och värdefulla platser görs mer 
synliga och lättare att nå. Platserna 
länkas samman till ett nät av historiska 
upplevelser som tillsammans berättar 
om hur Vårby vuxit fram. 
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Läs och se mer om utvecklingspla-
nen på Huddinge.se/varby2050

Utvecklingsplanen på samråd

Under samrådsperioden den 1 februari–15 april 2021 kan du läsa 
planförslaget (pappersutskrift) i receptionen, Huddinge kommunhus, 
Kommunalvägen 28, Huddinge. Utvecklingsplanen finns också digitalt på 
Huddinge.se/varby2050
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Tyck till

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 
15 april 2021 genom att mejla plan@huddinge.se 
eller skicka brev till:

Huddinge kommun 
Plansektionen 
Kommunalvägen 28 
141 85 Huddinge

Ange projektets namn ”Utvecklingsplan för Vårby”,  
diarienummer KS-2018/266 Skicka gärna dina syn-
punkter med e-post eftersom det underlättar hand-
läggningen.
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Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning

Adress
Kommunalvägen 28

Utvecklingsplan för Vårby
KORTVERSION


