
Yttrande 2 del av Rosenhill 1-12 m fl .docx	  

 

YTTRANDE     2016-01-31 

Till 
Huddinge kommun 
Samhällsbyggnadsavdelningen   Ert dnr SBN 2014-001492 
Plansektionen 
141 85  HUDDINGE 

plan@huddinge.se 

 

Detaljplan för del av Rosenhill 1:12 m fl 
Naturskyddsföreningen i Huddinge (nedan kallad föreningen) har lämnats tillfälle att granska 
förslaget till detaljplan för del av Rosenhill 1:12 m fl inom kommundelen Fullersta. 

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 syftar till att skapa förutsättningar för nybyggnad av lokaler för friskolan 
Skapaskolan med på sikt från F-9 med ca 480 elever. Sedan plansamrådet har det aktuella 
planområdet minskat genom att tidigare förslag till idrottshall utgått. Elevantalet har ökat 
något liksom byggnadens höjd (från 2-3 våningar till 3 våningar). 

Den föreslagna tomten ligger intill Rosenhillsskolan i den sydvästra delen av 
Rosenhillsområdet i en idag obebyggd dalgång. I dalen löper en väl upptrampad stig, som 
förbinder Fågelsångarvägen med Midsommarvägen. Området norr om stigen, där 
skolbyggnaden planeras ligga, är en södersluttning som består av en igenväxande ekbacke 
med rester av stensättningar m m från tidigare bebyggelse. Ekarna och en öppen plats norr om 
dem har skönhets- och rekreationsvärden och avses bevaras och användas som parkmark. 

Våra synpunkter 
Föreningen konstaterade i tidigare skede att utbyggnaden sannolikt inte hotar viktiga natur- 
och miljövärden. Vi förutsatte dock en ekologisk kompensation på lämpligt sätt och att 
byggnaderna uppförs med minsta möjliga påverkan på naturen. Förslagna 
kompensationsåtgärder med bl a skydd av värdefulla befintliga träd, uppsättning av holkar för 
fåglar och pollinerande insekter samt gallring av gran m m är mycket angelägna och förordas 
varmt av naturskyddsföreningen. 
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