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Detaljplan för Beachvolleyanläggning, Flemingsberg 

Sammanfattning 
Huddinge Naturskyddsförening känner sympati för ambitionerna att bidra till en ny 
samlingspunkt i Flemingsberg men anser att den valda platsen är fel. 

Synpunkter i detalj 
Huddinge Naturskyddsförening (nedan kallad föreningen) har lämnats tillfälle att yttra sig över 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till detaljplan för ny 
beachvolleyanläggning i Flemingsberg. Vi vill härmed lämna några synpunkter.	  Grunden för 
dessa är främst naturskyddsföreningens strävan att i alla sammanhang slå vakt om vår natur 
men också behovet av långsiktigt arbete mot alla former av miljöförstöring liksom av 
beredskap inför klimatförändringarna. 

Den föreslagna anläggningen beskrivs i lokalpressen som världens största anläggning för 
beachvolley. Anläggningen förväntas bli en samlingspunkt för främst intresserade ungdomar 
och berika Flemingsberg med nya upplevelser. Den stora hallen antas också kunna fungera 
som bullerskärm mot trafiken på Huddingevägen och järnvägen. Dessa omständigheter kan tala 
för detaljplaneförslaget. 

Mot förslaget talar lokaliseringen. Den föreslagna platsen är ett markområde intill 
Huddingevägen axialt beläget nedanför Flemingsbergs gård. Området utgörs idag av dels en bit 
av Västra Flemingsbergs odlingslottsförening, dels naturmark i anslutning till Flemingsbergs 
gårdspark. Den visuella kulturkrocken mellan Flemingsbergs herrgårdsanläggning och en 
modern sportanläggning kan knappast bli större. Flemingsbergs historia och herrgårdens 
betydelse för platsen kommer bokstavligen att skymmas. Även mötet mellan anläggningen och 
de lågmälda kolonilotterna är svårsmält. 

Också det faktum att området är en topografisk sänka inom riskområde för översvämning i 
kombination med anläggningens omfattande behov av hårdgjorda ytor talar mot föreslagen 
lokalisering. Förorenat dagvatten från parkeringarna riskerar att bidra till försämring av 
Orlångens hydrologiska status. 

Ytterligare negativa konsekvenser är att etablerade odlingslotter måste bort liksom lövträd i 
skogsbrynet mot Flemingsbergs gårdspark. Omfattningen av dessa åtgärder är relativt små men 
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kan uppfattas symboliskt. Enligt föreningens mening bör all uppodlad mark värnas liksom all 
ädellövskog. En beachvolleyhall är knappast heller uttryck för den agrara verksamhet, som 
enligt kommunens riktlinjer ska bevara Glömstadalens karaktär av odlingslandskap. 

En alternativ lokalisering skulle enligt föreningens mening vara i anslutning till Visättra 
sportanläggning. Det eventuellt sämre annonseringsläget kan vägas mot en samlokaliserings 
alla fördelar med olika sorters synergieffekter. T ex bör flera olika idrotter kunna ha större 
dragningskraft än enstaka sådana. Möjlighet till samutnyttjande av kostsamma investeringar 
bör också väga positivt. 

Med hänvisning till ovanstående motsätter sig Huddinge Naturskyddsförening en 
beachvolleyanläggning på föreslagen plats. 

 

 

Vår kontaktperson i detta ärende är Kerstin Lönngren, remissansvarig i Huddingekretsen, 
0705-72 12 72, kerstin.lonngren@telia.com. 
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