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Synpunkter från Stuvsta Gårds Villaäagareförening (SGVF) avseende
Samrådsredogörelse för Detaljplan för område kring Högmoravägen, delområde II
Snösätravägen
I SGVFs remissvar till detaljplanen var vi positiva till att Snösätravägen öppnades för trafik
till Stockholm. Bakom det ställningstagandet låg situationen vid korsningen
Ågestavägen/Huddingevägen. Den trafiksituationen är ohållbar redan i dag och kommer att
bli helt oacceptabel när bebyggelse i Tullinge och Tumba liksom Högmora/Svartvik är
genomförd. Vi hävdar att Huddingevägens kapacitet måste ökas med bl.a. planskild korsning
vid Ågestavägen/Stuvstaleden innan dessa nya bebyggelser är klara. En öppen Snösätravägen
skulle kunna avlasta ovannämnda korsning.
Helt uppenbart är dock att en öppen Snösätravägen kommer att innebära en genväg/smitväg
för de bilister som inte vill hamna i kaoset vid Huddingevägen. Det medför i sin tur en
belastning och ett kraftig ingrepp i naturen runt Magelungens nordspets liksom vid Rågsveds
friområde. Detta är också en olycklig situation som vi ser allvarligt på. Vi menar att den
påtänkta gång- och cykelbron vid Ågestavägen-Huddingevägen-Stuvstaleden ska genomföras
skyndsamt och att därmed Snösätravägen kan förbli avstängd för genomfart.
Ytterligare mark för bebyggelse
Den ursprungliga planen innehöll en alltför stark exploatering av det känsliga området
Högmora/Svartvik. Den reviderade planen har avsatt ytterligare mark för bebyggelse. SGVF
motsätter sig detta. Förtätningen får inte gå så långt att områdets karaktär av lummigt
förortsområde går förlorat. Huddinge kommun har råd att behålla en ansenlig del naturmark i
detta sjönära område. Vi anser också att det är omotiverat att upphäva strandskyddet.
Gröna samband
SGVF stöder Miljönämnden som anser att åtgärder för att stärka de gröna sambanden inom
Hanvedenkilen ska inarbetas i det fortsatta planarbetet. Kommunen säger själv i Översiktsplan
2030 att Hanvedenkilen ända fram till Magelungen och Rågsveds friområde är ytterst känslig
för störningar. Låt oss säkerställa att områdets fauna och biotoper kan få fortleva. Naturen har
en begränsad absorptionsförmåga för människors tryck.
Svenska kraftnäts 400 kv-ledning
Svenska kraftnät rekommenderar att bebyggelse inte ska ske närmre än 130 meter från de nya
planerade ledningarna. SGVF kan inte bedöma vilket meterantal som är ett rimligt minimum.
Men för att undvika den förvirring och irritation som uppstod när 3G-masterna uppfördes
rekommenderar vi att avståndet tas till ordentligt, troligen klart över 130 meter.

Många människor väljer att bo i Huddinge därför att vi har god tillgång till grön- och
friområden. Låt oss inte minska den attraktionskraften. Det är inte viktigt att vara störst. Det
räcker väl med att vara vackrast och bäst. Det arbetas i dag parallellt med Översiktsplan 2030.
Den vision och de synpunkter som kommer fram där får inte äventyras av föreliggande
detaljplan bara för att den senare ligger närmre i tiden.
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