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                                                                                                                   Stuvsta 2010-11-26 

 
 
 
 

Re: Idrottshall på fastigheten Orren 7 (samt på Orren 5), inom 

kommundelen Stuvsta, Huddinge kommun 

 

Förslagets syfte och huvuddrag 

Förslaget syftar till att ge förutsättningar för att uppföra en sporthall för inomhusaktiviteter på 
fastigheten Orren 7 (samt på Orren 5) samt att förbättra parkeringen vid Stuvsta IP. 
 
Vi föreslår att Kommunfullmäktige skall uppdra till Kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge Kommun 
att omgående utreda möjligheterna att projektera och bygga en idrottshall på fastigheten Orren 7 
(samt om möjligt omfatta även Orren 5) vid Stuvsta IP. 

 
Vi hänvisar till behov av bättre idrottslokaler för eleverna vid Kungsklippeskolan, Kräpplaskolan och 
Stensängsskolan, samt i viss mån även Snättringeskolan. Utöver skolornas behov behöver även 
föreningslivet fler hallar för inomhusidrott. 
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Bakgrund 

Huddinge kommun är med sina 90 000 invånare en av landets största kommuner. Detta leder till 
behov och efterfrågan inom en rad områden inte minst avseende barn och ungdomar.  

I Huddinge finns idag följande idrottshallar: 
Huddingehallen, Tomtbergahallen, Storängshallen, Visätrahallen, Flemingsbergshallen, Edbohallen, 
Vårbyhuset, Skogåshallen samt Östra Gymnasiumhallen. 

Från och med hösten 2011 har Huddinge kommun fått godkänt av Skolverket att erbjuda tre olika 
nationellt godkända idrottsutbildningar. Eleverna kommer att kunna välja friidrott, fotboll eller ishockey. 

På Sjödalsgymnasiet kommer eleverna att kunna välja friidrott på samhälls-, naturvetenskaps- och 
teknikprogrammet. På Huddingegymnasiet finns ishockey och fotboll på barn- och fritids-, samhälls- 
och naturvetenskapsprogrammet.  

Idrottsutbildningarna ger lokala idrottstalanger chansen att kombinera gymnasiestudier med elitinriktad 
träning. Den certifierade utbildningen måste därför samarbeta med ett specialidrottsförbund som på 
sikt ska kunna ge eleverna möjlighet att nå elitnivå inom sin idrott. Dessa utbildningslinjer kommer 
även att locka till sig ungdomar från andra delar av Sverige. 

Detta kommer att ställa ännu högre krav på tillgång till tider i de redan idag hårt ansträngda befintliga 
idrottshallarna i Huddinge. 

Det har kommit till vår kännedom, att diskussioner förs mellan olika förvaltningar inom Huddinge 
Kommun och Huge om att bygga en ny fullskalig idrottshall. Vi föreslår att denna hall förläggs till Orren 
7 (samt på Orren 5), där inte heller några grönområden behöver tas i anspråk.  

 

Inom Stuvsta-Snättringe är barnkullarna och kommer under 2000-talet att vara stora. Detta sätter stort 
tryck på bl.a skolfaciliteter och fritidsaktiviteter.  

Folkmängd 31 december 2009 i Huddinge Kommun 
Källa: Huddinge Kommun 

 0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-64 år 65 år Totalt 

Huddinge 

Kommun 

8 341 12 627 5 565 5 7610 11 655 95 798 

Vårby 891 1 064 510 6 294 967 9 726 

Segeltorp 992 1 770 717 6 451 1 474 11 404 

Flemingsberg 1335 1654 771 9381 1126 14267 

Sjödalen-

Fullersta 

1 780 2 641 1 180 12 203 3 412 21 216 

Stuvsta-

Snättringe 

1 393 2 305 974 8 879 2 021 15 572 

Trångsund 801 1 351 511 5 854 1 219 9 736 

Skogås 1 142 1 826 893 8 290 1 409 13 560 
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Enligt prognosen beräknas befolkningen i Huddinge öka med närmare 14 700 personer mellan åren 
2009 och 2019, vilket är en ökning med drygt 15 procent. År 2019 beräknas antalet invånare vara 
nästan 110 500 stycken. 

 

Kungsklippeskolan har idag följande elevantal  

Årskurs F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summa 

Antal 28 26 27 27 46 47 49 51 53 54 408 

Kräpplaskolan har idag följande elevantal  

Årskurs F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summa 

Antal 29 26 26 23       104 

Stensängsskolan har idag följande elevantal 

Årskurs F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summa 

Antal 29 25 23 45 23 24     169 

 

I ovanstående skolor ser vi en möjlighet att förbättra flera av de nedanstående punkterna genom detta 
förslag: 
 
- På grund av liten matsal tvingas Kungsklippeskolan till ett orimligt lunchschema för att hinna med 

alla klasser.  

 Kungsklippeskolan saknar idag tillagningskök och får därför skollunchen transporterad från 
Kvarnbergsskolan.  

 Kungsklippeskolans kök bör byggas ut så att det kan fungera som tillagningskök.  

 Om eleverna i Kungsklippeskolan skulle kunna ha gymnastik i en idrottshall vid Stuvsta IP 
(5 minuters promenad från skolan) kan nuvarande gymnastiksal byggas om till större matsal 
och ett tillagningskök för Kungsklippeskolan. Men igymnastikhallen i Kungsklippeskolan bör 
behållas. Det behövs en ny idrottshall vid Stuvsta IP. 

 
- En idrottshall vid Stuvsta IP kan nyttjas till gymnastiklektioner för Kungsklippekolans elever, liksom 
för elever vid Kräpplaskolan och Stensängsskolan.  

 
- Kräpplaskolans elever har endast möjlighet att ha varsin 40 minuters lektion och att förskoleklassen 

endast kan låna idrottslokalen sporadiskt. 
 
- För Kräpplaskolans elever (som idag promenerar till Kungsklippeskolan för gymnastik) och 
Kungsklippeskolans elever kan kvaliteten på idrottsundervisningen förbättras ytterligare. Nuvarande 

gymnastiksal i Kungsklippeskolan är inte fullstor. Idag kan högstadieklasserna i Kungsklippeskolan 
inte genomföra gymnastikundervisning i full klass då gymnastiksalen är för trång. Skolan tvingas 
därför till en kreativ schemaläggning för att klara av fler undervisningstimmar i idrott.  
 
- Gymnastiksalen i Stensängsskolan är inte fullstor (är idag 8x8 m). Stensängsskolans elever 
använder idag idrottslokaler i de närmaste skolorna Myrängsskolan och Solfagraskolan, vilka ligger 
betydligt längre bort än vad en idrottshall vid Stuvsta IP skulle göra. Även eleverna i Stensängsskolan 
skulle kunna utnyttja en idrottshall på Orren 7. 
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- Stuvsta IP används även av Snättringeskolan idag, vid friluftaktivteter och kommer att kunna 

utnyttja en idrottshall vid Stuvsta IP.  

Stuvsta IF är en av de största föreningarna i Huddinge kommun. För Stuvsta IF skulle en idrottshall vid 
Stuvsta IP underlätta planeringen av bl.a sin stora ungdomsverksamhet. Inomhusträning skulle tillföra 
klubben mycket under vinterhalvåret. Skjutsandet av barn till och från andra idrottshallar över hela 
Huddinge Kommun skulle minska.  
 
Huddinge kan stoltsera med flertalet olika idrottsföreningar, som har många aktiva barn och ungdomar. 
Behovet av idrottshallar är stort och är redan idag ett omdiskuterat ämne i Kommunfullmäktige. Med 
fler idrottshallar säkerställer vi att våra barn och ungdomar får möjlighet att utöva sina idrotter. Fler 
lokaler för inomhusaktiviteter är önskvärt. Genom att främja idrottsaktiviteter minskar vi risk för att 
ungdomar, i brist på aktiviteter, hamnar på ”gatan”. 
 
En sporthall på fastigheten Orren 7 (samt på Orren 5),  
 

 kommer dessutom att försköna området och bli en port till Huddinge Kommun. Idag är Orren 7 
en skräptomt, som återigen ägs av Huddinge Kommun. 
 

 fastigheten Orren 5 lär vara till salu, enligt vår information. 
 

 ge ett bullerskydd för de boende i området mot trafiken på Huddingevägen. 
 

 lösa parkeringsbekymmer kring Stuvsta IP samt därmed även lösa trafikproblem kring 
Stuvsta IP. Och minska smittrafiken på lokalvägarna, i området.  
 

 skolbarnen vid ovannämnda skolor kommer att slippa stora avstånd för att bedriva sin 
gymnastikundervisning. En idrottshall vid ex Huddingegymnasiet är inget alternativ för 
ovannämnda skolor. 

 

Sammanfattning  

En idrottshall i detta område kommer att få en hög utnyttjandegrad både från närbelägna skolor och 
idrottsföreningar i Huddinge Kommun. En idrottshall behövs även i Stuvsta! 
Vi hänvisar även till kommunens skrivelse ”Ett hållbart Huddinge – Mål och krav för ett hållbart 
samhälle” (http://www.huddinge.se/Omkommunen/Hallbar-samhallsutveckling/Projekt-hallbar-samhallsutveckling/). 
 
Stuvsta Gårds Villaägareförening 

Kungsklippan & Kräppla Föräldraförening 

Bengt Eriksson, ordförande Stuvsta IF 

Mikael Brozén, Rektor Kräpplaskolan  

Bengt Ottosson, Rektor Kungsklippeskolan 

Leif Eriksson, Biträdande Rektor Stensängsskolan 
 
 
Genom: 
Lars-Ove Larsson, vice ordf. 
Stuvsta Gårds Villaägareförening 
3xLarsson@telia.com 
Telefon 0708-69 69 90 

 
Peter Schönwell, 0730-79 84 95 
Sanna Schönwell, 0702-39 01 92 
Anna Larsson, 0708-69 69 61 
Kungsklippan & Kräppla Föräldraförening 

 
 
Cc: Bilaga 1 Sändningslista 

mailto:3xLarsson@telia.com
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           Bilaga 1 
 
Sändningslista: 
Vesna Jovic, kommundirektör, vesna.jovic@huddinge.se 

Daniel Dronjak Nordqvist (M), daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se 

Jelena Drenjanin (M), jelena.drenjanin@huddinge.se 

Bengt Säberg, (M), bengt.saberg@moderat.se  

Anti Avsan, (M), anti.avsan@riksdagen.se  

Gunilla Helmerson, (M), gunilla.helmerson@huddinge.se  

Kennet Bergh, (M), kennet.bergh@live.se  

Gunnar Lundström, (M), gunnar.lundstrom2@comhem.se  

Christina Eklund, (M), christina.eklund@huddinge.se  

Malin Danielsson (FP), malin.danielsson@huddinge.se 

Vibeke Bildt (FP), vibeke.bildt@huddinge.se 

Tomas Hansson (KD), tomas.hansson@huddinge.se  

Karl Henriksson, (KD), karl.henriksson@kristdemokraterna.se  

Christian Ottosson, (C), christian.ottosson@centerpartiet.se  

Katharina Wallenborg (DP), Katharina.wallenborg@huddinge.se 

Ann-Marie Högberg (S), ann-marie.hogberg@huddinge.se 

Emil Högberg (S), emilhogberg1976@hotmail.com  

Erling Karlsson, (S), erling.karlsson@huddinge.se  

Leif Nyberg, (S) leif.nyberg@byggnads.se  

Tomas Henriksson, (S), tomas.henriksson@hyresgastforeningen.se 

Natalie Sial (S), natalie.sial@socialdemokraterna.se 

Christina Axelsson (S), CAx.privat@telia.com  

Rikard Lingström, (S), rikard_lingstrom@hotmail.com  

Dag Olausson (V), huddinge@)vansterpartiet.se 

Britt Björneke (V), britt_bjorneke@hotmail.com  

Marica Lindblad (MP), marica.lindblad@huddinge.se 

Lars Björkman (HP), lasse@huddingepartiet..se 

Toralf Nilsson, Förvaltningschef, toralf.nilsson@huddinge.se  

Kicki Johansson, Fritidschef, kicki.johansson@huddinge.se  

Åsa Hedenberg (Huge), asa.hedenberg@huge.se 

Claes Berglund (Huge), claes.berglund@huge.se  

Kent Holm (Huge), kent.holm@huge.se   

http://www.huddinge.se/troint/partier.asp?parti=M
http://www.huddinge.se/troint/partier.asp?parti=M
http://www.huddinge.se/troint/partier.asp?parti=M
http://www.huddinge.se/troint/partier.asp?parti=M
mailto:kennet.bergh@live.se
http://www.huddinge.se/troint/partier.asp?parti=M
http://www.huddinge.se/troint/partier.asp?parti=M
mailto:vibeke.bildt@huddinge.se
http://www.huddinge.se/troint/partier.asp?parti=KD
http://www.huddinge.se/troint/partier.asp?parti=C
http://www.huddinge.se/troint/partier.asp?parti=S
http://www.huddinge.se/troint/partier.asp?parti=S
http://www.huddinge.se/troint/partier.asp?parti=S
http://www.huddinge.se/troint/partier.asp?parti=S
mailto:tomas.henriksson@hyresgastforeningen.se
http://www.huddinge.se/troint/partier.asp?parti=S
http://www.huddinge.se/troint/partier.asp?parti=S
http://www.huddinge.se/troint/partier.asp?parti=S
http://www.huddinge.se/troint/partier.asp?parti=V

