
Yttrande 2 Glömsta 4-17 m fl.docx	  

Sidan 1 av 1	  

 

 

 
YTTRANDE     2015-11-12 

Till     Ert dnr SBN 2014-001493 
Huddinge kommun 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Plansektionen 
141 85  HUDDINGE 

plan@huddinge.se 

 

 

Detaljplan för del av Glömsta 4:17 m fl 

Naturskyddsföreningen i Huddinge (nedan kallad föreningen) har lämnats tillfälle att granska 
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. 

Granskningshandlingarna utgörs av de bearbetade handlingarna från plansamrådet. Vissa 
mindre förändringar bl a i hallens utformning och placering har gjorts. Huvuddragen är dock 
desamma. 

Våra synpunkter 

I vårt remissvar 2014-12-11 på plansamrådet framhöll vi bl a att det är angeläget 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. 

Granskningshandlingarna (samrådsredogörelsen) innehåller följande kommentar: 

”Ekologisk kompensation tillskapas genom att 
a. lämna grönytan i norr så orörd som möjligt 
b. grönt tak på den lägre delen av huset 
c. träd planteras runt parkeringsytan 
d. grönska tillskapas runt plank mellan parkering och ytorna för idrott 
 
Platsen har idag inga större rekreativa värden men tillförs sådana i och med 
tillskapandet av bollplan, löparbanor och längdhoppsgrop och själva idrottshallen. 
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I framtiden kan det dessutom iordningställas en stig och ett utegym på 
kullen norr om hallen och då ökar även rekreationsvärdet av den marken.” 
 
Föreningen anser att detta är otillräckligt. Vi håller fast vid behovet av att liknande odlingsbar 
mark återskapas inom kommunens gränser. 

 
I övrigt vill vi hänvisa till tidigare framförda synpunkter. 
 
 

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