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Detaljplan för del av Glömsta 4:17 m fl
Naturskyddsföreningen i Huddinge (nedan kallad föreningen) har lämnats tillfälle att yttra sig
över Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till detaljplan för del av Glömsta 4:17
m fl inom kommundelen Flemingsberg.
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.
Planförslaget
Detaljplanen avser förutsättningarna för byggande av en sporthall på fastigheterna Glömsta
4:17 och 4:18 utmed Bergavägen. Sporthallen ska användas av såväl den framtida
Glömstaskolan som allmänheten.
Planområdet består av dels gräsmark med hästbete, dels (norr därom) ett litet skogsparti med
en skogklädd kulle. I skogen nedanför kullen syns spår av tidigare bebyggelse i form av lite
stensättning och gamla fruktträd. I gränsen mellan skogspartiet och gräsmarken finns ett
slånsnår. Enligt beskrivningen bedöms ett genomförande av planen inte medföra betydande
miljöpåverkan och en miljöbedömning behövs därför inte.
Själva hallbyggnaden avses placeras på norra delen av befintlig gräsmark. Söder därom
planeras en parkeringsplats. Kullen med skogspartiet föreslås bevaras som parkmark.
I planbeskrivningen betonas att verksamheter och bostäder bör anvisas mark i välintegrerade
trafiklägen. Med den planerade Spårväg syd i Glömstadalen får planområdet på sikt en central
placering i ett kollektivtrafiknära läge. Samhällsintresset för denna exploatering är därför stort.
Våra synpunkter
Föreningen inser att den pågående och planerade starka expansionen av bostäder i
Glömstadalen kräver utbyggnader av skolor och därtill hörande idrottshallar m m. Vi vill
betona vikten av att lokaliseringen av dessa bostadskomplement sker på ett optimalt och
framsynt sätt och med hänsyn tagen till alla relevanta miljöaspekter. Planförslaget är t ex
beläget nära ett svagt samband mellan Bornsjökilens norra delar. Dessa samband måste stärkas
– inte ytterligare naggas i kanten.
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Även om inga höga naturvärden noterats i det aktuella fallet anser föreningen det alltid
beklagligt att jordbruksmark tas i anspråk. I ett långsiktigt perspektiv är detta inte acceptabelt.
Vid ingrepp som påverkar natur-, kultur-, eller rekreationsvärden i befintlig miljö ska enligt
kommunens riktlinjer ekologisk kompensation tillämpas. Kompensationsåtgärd ska ske så att
kompensationen fyller liknande funktion som det som kompenseras för. Enligt
planbeskrivningen ska i planarbetet studeras möjligheter till sådan ekologisk kompensation.
Föreningen är angelägen om att ekologisk kompensation kommer till stånd och att den
resulterar i bevarande eller återställande av liknande odlingsbar mark. Viktigt är också att
skogsbacken vårdas och bevaras för lek och rekreation.
Utbyggnad enligt planförslaget kommer att medföra ytterligare biltrafik. I alla planer för
framtiden måsta man eftersträva nya kommunikationer med mindre miljöbelastning. I det
fortsatta planarbetet bör därför prövas alla möjligheter att begränsa områdets biltrafik.
Med detta sagt kan Naturskyddsföreningen i Huddinge med viss tveksamhet acceptera den
föreslagna planen.

Vår kontaktperson i detta ärende är Kerstin Lönngren, remissansvarig i Huddingekretsen,
0705-72 12 72, kerstin.lonngren@telia.com.
Huddinge 2014-12-11
Naturskyddsföreningen i Huddinge

Jessica Eklund
ordförande
jessica.natur@gmail.com
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