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Detaljplan för Beachvolleyanläggning inom del av Grantorp 5:1, Flemingsberg 

Naturskyddsföreningen i Huddinge (nedan kallad föreningen) har lämnats tillfälle att granska 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till detaljplan för ny 
beachvolleyanläggning i Flemingsberg. Föreningens i samrådsskedet lämnade synpunkter har 
bemötts av samhällsbyggnadsförvaltningen. Planområdet har flyttats marginellt mot norr och 
väster samt utökats något och en dagvattenutredning har genomförts. 

I den i juni 2014 antagna översiktsplanen ÖP 2030 är området fortfarande bevarandeområde 
och innefattar ett grönt samband, som behöver stärkas. I FÖP Flemingsberg (samrådshandling 
2009) liksom i RUFS 2010 markeras betydelsen av sambandet mellan de regionala grönkilarna 
Bornsjökilen och Hanvedenkilen. Norra dalgångens potential som ”länkar mellan den stora och 
den lilla skalan i grönstrukturen” (FÖP sid 108) och möjligheten att utveckla Flemingsbergs 
gård som en central plats för bl a trädgårdskonst beskrivs. 

Föreliggande förslag innebär att totalt ca 40 uppodlade kolonilotter läggs ner och att ett antal 
lövträd i brynet mot Flemingsbergs gårdspark fälls. Beskriven ekologisk kompensation för 
detta – viss ersättning för flytten av ca 25 utnyttjade kolonilotter till idag outnyttjade lotter i 
kvarvarande del av koloniområdet – känns mycket otillräcklig. Den gröna ytan minskar och 
den hårdgjorda ytan ökar. Den föreslagna användningen leder därmed till att befintlig 
grönstruktur minskar och att det gröna sambandet mellan Bornsjökilen och Hanvedenkilen 
försvagas. Detta är enligt föreningens mening inte acceptabelt. 

Vi känner fortfarande sympati för ambitionerna att bidra till en ny samlingspunkt i 
Flemingsberg men vidhåller att den valda platsen är fel. Satsningar på rekreation och friluftsliv 
bör för att på sikt kunna utvecklas innehålla ett positivt samband med omgivande natur- och 
kulturvärden - inte som i detta fall från början utgöra ett hot mot kulturmiljön och en konflikt 
med viktiga naturvärden. Naturskyddsföreningen i Huddinge motsätter sig därför en 
beachvolleyanläggning på föreslagen plats. 
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Vår kontaktperson i detta ärende är Kerstin Lönngren, remissansvarig i Huddingekretsen, 
0705-72 12 72, kerstin.lonngren@telia.com. 
 

Huddinge 2014-10-10 
Naturskyddsföreningen i Huddinge 

 

Jessica Eklund 
ordförande 

jessica.natur@gmail.com 


