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– ansluten till Villaägarnas Riksförbund 
och med drygt 1 200 medlemmar i Stuvsta/Snättringe 

www.stuvstasnattringe.se 
info@stuvstasnattringe.se 

 

 

 
Till:  
Daniel Dronjak (M) daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se 
Malin Danielsson (L) malin.danielsson@huddinge.se 
Christian Ottosson (c) christian.ottosson@huddinge.se 
Christina Eklund (M) christina.eklund@huddinge.se 
Jelena Drenjanin (M) jelena.drenjanin@huddinge.se 
Karl Henriksson (KD) Karl.Henriksson@huddinge.se 
Ingalill Söderberg (DP) ingalill.soderberg@huddinge.se 
Lars Björkman (HP) lars.bjorkman@huddinge.se 
Sara Heelge Vikmång (S) Sara.heelge-vikmang@huddinge.se 
Rasmus Lenefors (S) Rasmus.Lenefors@huddinge.se 
Ann-Marie Högberg (S) ann-marie.hogberg@huddinge.se 
Rikard Lingström (S) rikard_lingstrom@hotmail.com 
Nujin Alacabek Darwich (V) Nujin.Alacabek-Darwich@huddinge.se 
Anders Lönroth (MP) Anders.Lonroth@huddinge.se 
Mats Arkhem (SD) Mats.Arkhem@huddinge.se 
  
Eva Carlsson-Paulsén (M) Eva.Paulsen-Karlsson@huddinge.se 
Love Bergström (M) Love.Bergstrom@huddinge.se 
Gunilla Helmerson (M) gunilla.helmerson@huddinge.se 
Henrik Juhlin ((c) henrik.juhlin@huddinge.se 
Cem Delen (L) cem.delen@huddinge.se 
Rolf Johansson (KD) Rolf.Johansson@huddinge.se 
Leif Dyrvall (DP) Leif.Dyrvall@huddinge.se 
Sven Nicklasson (HP) Sven.Niklasson@huddinge.se 
Kamile Ünver (S) Kamile.Unver@huddinge.se 
Yossi Sigal (S) Yossi.Sigal2@huddinge.se 
Anneli Sjöberg (S) Anneli.Sjoberg@huddinge.se 
Britt Björneke (V) Britt.bjorneke@huddinge.se 
Niklas Bougt (V) Niklas.Bougt@huddinge.se 
Anders Abel (MP) Anders.Abel@huddinge.se 
Martin Nigals (SD) martin.nigals@sd.se 
  
cc:  
Ester Andréasson Ester.Andréasson@huddinge.se 

 

 
Vid Kommunstyrelsens möte nu på onsdag den 11 mars yrkar Villaägarna i Stuvst/Snättringe på 
att Kommunstyrelsen avslår vid §13 på dagordningen Planbesked för kvarteret Lönnen 5 i 
Stuvsta KS-2018/165.313 . Nedan följer våra argument:  

 

http://www.stuvstasnattringe.se/


2 

 

 
  
Stuvsta har alltid varit en tillflyktsort undan den täta staden. När vårt samhälle grundades fick för 
första gången vanliga människor tillgång till de miljöer som tidigare bara varit ett privilegium för 
de allra rikaste. Här fanns möjligheten att leva och låta sina barn växa upp i lummiga, ljusa och 
öppna kvarter. I Stuvsta kunde en arbetare få ett rymligt egnahem med egen trädgård på fri 
grund till samma månadskostnad som man fick betala för en liten lägenhet i en hyreskasern. 
  
Vi som bor i Stuvsta idag vill bevara och vårda detta arv. Vi har valt att bosätta oss i ett 
villasamhälle för att få tillgång till just förstadens kvaliteter. Kvaliteter som försvinner när 
förtätning efter förtätning genomförs. Vi tycker oss se en process där varje förtätning används 
som motivering för att tillåta nästa och nästa. Därmed så riskerar också helheten att gå förlorad 
när de tankar som finns i de övergripande detaljplanerna går förlorade. Läs även Daniel 
Dronjaks krönika i Vårt Huddinge 2/19 ”-lika tydliga ska vi vara med var vi inte skall bygga – tätt 
och mycket i våra villaområden”. Detta problem har ju Huddinge kommunfullmäktige tidigare 
varit inne på och därför tagit ett principbeslut mot så kallade frimärkesplaner. Trots detta lyfts nu 
en till frimärkesplan fram mitt i ett villaområde. 
  
I detta fall är det också tal om en mycket kraftig förtätning där ca 110 bostäder pressas in på en 
yta motsvarande 3-4 villatomter. De höga husen kommer dra ner vindar och göra närmiljön 
blåsigare och risken finns att villaägarna på andra sidan Ågestavägen drabbas av långa 
skuggor. Vintertid kastar ett femvåningshus vid middagstid en 95 meter lång skugga. Träden 
som idag fungerar som förlåtande grönska i hörnet av Ågestavägen och Svensborgsvägen 
kommer enligt planen att försvinna och ersättas av höga hårda huskroppar. Allt detta är 
oförenligt med de suburbana kvaliteter som gör Stuvsta till ett älskat samhälle. Läs även Daniel 
Dronjaks krönika i Vårt Huddinge 2/19 ”-lika tydliga ska vi vara med var vi inte skall bygga – tätt 
och mycket i våra villaområden”. 
  
Vi menar på att denna förtätning kommer fungera parasitärt snarare än kompletterande i 
närområdet. Bostadsexploatören kommer dra nytta av lugnet, grönskan och trevnaden i det 
omkringliggande villaområdet men inte själv tillföra något av detta. Tvärtom så tär man och tar 
av dessa resurser.  
  
Kommunen tycks tro att Lönnen 5 är ett kollektivtrafiknära läge, och därför skulle passa för 
många små lägenheter. Det är en missbedömning. Det tar närmare 20 minuter att gå från 
perrongen på Stuvsta station till fastigheten. Den 27 augusti 2018 skrev Christian Ottosson (C)”i 
ett mejl ”Hej, jag vill berätta att vi i Centerpartiet och den övriga styrande politiska koalitionen 
gemensamt idag har bestämt att avbryta exploateringen på Arkitekten 6. Anledningen är att vi 
sedan ungefär ett år sedan tagit fram riktlinjer som fokuserar på utveckling nära de bästa 
stationslägena, och det stämmer ju inte in på Snäckvägen. Vi kommer att hantera frågor och 
avtalsfrågor med anledning av detta framöver, men detta besked vill vi ge redan nu. Hälsningar 
Christian Ottosson (C)” 
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Det gör att bilen i flertalet fall kommer vara ett smidigare och snabbare transportmedel än 
kollektivtrafiken. Det råder idag en missuppfattning om att bilanvändandet är lägre bland de som 
bor i flerfamiljhus än de som bor i småhus. Vid närmare granskning har man dock funnit att 
detta inte stämmer. Det är hushållens sammansättning och avståndet till de boendes 
målpunkter som främst avgör bilanvändningen. Inte typen av bostad. Det innebär att de som bor 
i småhus nära Stuvsta station använder bilen i princip lika sällan som en motsvarande familj 
som bor i ett av flerfamiljshusen. Men det innebär också att de som kommer bo i lägenheter vid 
Lönnen 5 kommer att åka lika mycket bil som de övriga närboende. Det är värt att notera att 
bilinnehavet i till exempel Rinkeby är 0,55 per bostad, Östermalm är 0,5 per bostad, Farsta 0,63 
ber bostad och Skärholmen är 0,68 per bostad. Därmed kommer de boende generera ett 
parkeringsbehov om minst 50 platser – sannolikt mer. Var ska dessa bilar parkeras när 
fastigheten så kraftfullt ska exploateras?  
 
Enligt Huddinge Kommuns översiktplan ska nya bostäder byggas framför allt nära 
kollektivtrafiken, läs Malin Danielssons uttalande i Huddinge Direkt, (vecka10/2020, sid 5), 
beträffande Detaljplan för Udden 8 – beslut om planuppdrag KS-2020/125.313  
  
Vi anser att kommunen genom att ständigt söka kraftiga exploateringar och så mycket bostäder 
som möjligt riskerar att bli fartblind. Det är väl värt att minnas att kraftig kritik riktats mot de 
enkäter som Boverket använder för att mäta bostadsbehov och bostadsbrist. De tar inte hänsyn 
till real betalningsvilja och baseras på godtyckliga bedömningar av enskilda lokala tjänstemän 
snarare än data. Sådana bedömningar har historiskt visat sig vara felaktiga bland annat under 
miljonprogrammet när stora vakanser uppkom tre år (och ca 300 000 bostäder) tidigare än 
beräknat. Hur mycket hade det inte varit värt om kommunerna under 70-talet fokuserat mer på 
bostädernas kvalitet än maximeringen av kvantiteten? Hur mycket sociala problem hade vi då 
undsluppit? 
  
Det är ingen omöjlighet att vi står inför en liknande utveckling idag. I Uppsala och Örebro har 
man i praktiken redan byggt bort kön till nyproducerade hyresrätter och det finns osålda 
bostadsrätter, som står tomma. Tittar man på de som flyttar från Stockholms län är de främst 
barnfamiljer i jakt på småhus. Vår storstad växer inte längre genom inflyttning från övriga landet. 
I detta läge bör kommunen gå försiktigt fram och i första hand vårda planerna för sina nya 
stadsdelar längst med kommande spårvagn Syd. Inget skulle vara värre för kommunen än att 
dessa projekt halvvägs in började stå tomma och inte kunde avslutas. Inte minst eftersom de 
bostäderna kommer vara i sant kollektivtrafiknära lägen.  
 
Villaägarna i Stuvsta/Snättringe är Huddinges största villaägareförening med drygt 1 200 
medlemmar och är anslutna till Villaägarna Riksförbund,  
 
 
 
Stuvsta 2020-03-09 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Styrelsen för Villaägarna i Stuvsta/Snättringe 
Gm Lars-Ove Larsson, ordförande 


