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Detaljplan för Entré Skogås 

Naturskyddsföreningen i Huddinge (nedan kallad föreningen) har lämnats tillfälle att yttra sig 
över förslag till detaljplan för Entré Skogås. Vi vill härmed lämna våra synpunkter.	  Grunden 
för dessa är främst Naturskyddsföreningens strävan att i alla sammanhang slå vakt om vår 
natur men också behoven av långsiktigt arbete mot alla former av miljö- och resursförstöring 
inklusive klimatförändringarna. 

Syfte och huvuddrag 
Föreningen motsätter sig inte detaljplaneförslagets syfte att skapa en mer inbjudande entré till 
Skogås. Ur förslaget: ”Landskapsbilden kring infarten och cirkulationsplatsen förändras från 
ett idag relativt öde och vildvuxet område till en iordningställd och exploaterad stadsmiljö.” 
Detta känns som ett acceptabelt grepp för områdets norra del. Även syftet att på detta sätt 
bereda plats för verksamheter verkar positivt. 

F d Beatebergsskolans användning för centrum/kontor, enligt förslaget användbart för diverse 
gemensamma funktioner, kan kanske fungera bra. Viktigast är att befintliga resurser – även i 
form av byggnader m m – återanvänds på ett resurssnålt sätt. Om det i praktiken innebär 
”stärkta kulturella funktioner” återstår att se. 

Däremot kan föreningen från sina utgångspunkter ha skäl att vara uppmärksam på 
användningen av den södra delen av området. Ur förslaget: ”Delar av odlingsmarken för 
jordlotter omvandlas till mark för verksamheter vilket påverkar dalgångens natur- och 
kulturmiljö.” Föreslagen anpassning av odlingsområdet kan accepteras förutsatt att den 
alternativa användningen i den norra delen inte mer än marginellt minskar den odlingsbara 
arean. Vi vet alla att klimatförändringarna kan komma att innebära ett hårt tryck på odlingsbar 
jord, även i vårt land. All odlingsbar mark måste värnas, på kort och lång sikt. 

Natur 
De i förslaget påtalade naturvärdena i form av dalgångens öppna ytor resp. koloniområdets 
blommande växter m m måste värnas mot okänslig exploatering. Åkerholmen i södra delen 
känns som ett mycket värdefullt inslag och den måste skyddas mot alla former av intrång. 

Föreningen finner värdet av en park i den södra delen svårbedömt. Viktigast för framtiden är 
att inte förhindra att på sikt all odlingsbar jord tas i anspråk för matproduktion. 
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Bebyggelse 
Föreningen förutsätter att all blivande bebyggelse utformas på ett energi- och resursmässigt 
godtagbart sätt. 

Möjlig och önskvärd bebyggelse på koloniområdet bör definieras på ett för framtiden 
begripligt och funktionellt sätt. Målet måste vara fortsatt odling – inte ett allmänt 
fritidsområde. 

Gator och trafik 
Ett uthålligt samhälle för framtiden måste på alla sätt underlätta cykeltrafik. En erfarenhet från 
andra områden i Huddinge är att cykeltrafik bör skiljas från gångtrafik. Cyklisterna är ofta 
mycket snabba och blandad trafik ställer stora krav på uppmärksamhet från de gående. 

 

 

 

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