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Detaljplan för Klockarbacken 10 m.fl.
Inom kommundelen Sjödalen, Huddinge
Kommun
Naturskyddsföreningen I Huddinge (nedan kallad föreningen) har lämnats tillfälle att granska
förslaget till att granska förslaget till en ny detaljplan för Klockarbacken 10 m.fl. inom
kommundelen i Huddinge. Föreningen har fått av er förlängd svarstid till slutet av v. 25.
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 resursförstörning inklusive klimatförändringarna.
Planförslaget
Planområdet omfattar 18 hektar och är beläget strax öster om Huddinge Centrum invid
Sjödalsparken. Syftet med planen är att skapa fler bostäder och en mer sammanhållen
bebyggelse inom Huddinge Centrum. Planen möjliggör för tre punkthus och ca 100
parkeringsplatser i ett bergrumsgarage under grönområdet. Grönområdets skogskaraktär skal
bevaras och ekologisk kompensation i form av att Klockarbacken ska utvecklas till en mer
lättillgänglig park där entréer synliggörs och att maximera grönskan i bostadsområdet runt
huskropparna,
Klockarbacken beskrivs som en liten tätortsnära naturpark. Den har stor potential som
rekreationsområde för närboende och förskolor. Platsen är välbesökt vilket många
upptrampade stigar och kojbyggen vittnar om.
.
Huge ansåg att detaljplanen som godkändes i kommunstyrelsen 2 maj 2013 inte är
ekonomiskt hållbart och en högre exploatering har prövats genom ett förnyat planuppdrag.
Det bedöms inte finnas något behov av miljöbedömning enligt förordningen 1998:905 om
miljökonsekvensbeskrivningen.

Våra Synpunkter
Vi tycker att skogen som i planförslaget benämns som skogspark ska bevaras intakt och orörd
i dess nuvarande form. Vi anser inte att åtgärder för att öka tillgängligheten är nödvändig då
enligt er beskrivning o Planförslaget ”är platsen välbesökt” och stigar finns redan
upptrampade.
Det finns ett omistligt värde i sig att bevara skogen orörd oas som står i kontrast och samtidigt
ett komplement till Sjödalsparken. Forskningen har visat att barn behöver tillgång till en skog
intill deras närmiljö. De har behov av att på egen hand få upptäcka naturen, använda fantasin
och inte minst har det en positiv inverkan på motoriken och inlärningen.
En orörd skog mitt inne i centrum blir alltmer ett sällsynt inslag och som idet här fallet en
relativt stor sammanhållen yta.
Naturskyddsföreningen vilar på en värdegrund som i möjligaste mån ska bevara naturen i
dess ursprungliga form och behöver inte nödvändigtvis värderas utefter antalet besökare .
Den har ett berättigande i dess ursprungliga form.

De tre punkthusen med tillhörande garage kommer att göra ett stort intrång i den befintliga
miljön varför vi motsätter oss det föreslagna läget.
Vi eftersöker en undersökning av berget utifrån ett miljöaspekt då våra berg som i många fall
hör till urberg vilket vi anser vara skyddsvärt.
Den ekologiska kompensationen som beskrivs i planbeskrivningen är inte tillräcklig för att
kompensera de ca 100 åriga gamla tallarna som kommer att gå förlorade.
Klimatavtalet i Paris måste i alla lägen uppfyllas och varje träd som fälls måste vi ställa oss
frågan om det är de kortsiktiga ekonomiska vinsterna eller klimatet vi skall ta hänsyn till.

Våra kontaktpersoner i detta ärende är Birgitta Andersson och Eva Eriksson Sundh
remissansvariga i Huddingekretsen.
Birgitta Andersson 0731 574933 huddingekrets@gmail.com
Eva Eriksson Sund 0728587481

