
Synpunkter på Förslag till Handelspolicy för Huddinge kommun 

 

 

Stuvsta Gårds Villaägareförening (SGVF) vill lämna kommentarer till det presenterade 
förslaget till handelspolicy enligt nedan. 
 

Vi tycker att förslaget är ett väl genomarbetat dokument. Relevanta frågeställningar tas upp. 
Bland annat berörs de motsatsförhållanden som finns mellan t.ex. pris och kvalitet, 

tillgänglighet och utbud, utbyggd lokalservice och extern etablering m.m. 
 
Men vad vi saknar är en redogörelse för hur man ska hantera dessa motsatsförhållanden och 

vilka åtgärder som kan behövas för att t.ex. säkerställa kvalitet, tillgänglighet och lokal 
service. 

 
Från SGVFs sida vill vi gärna se en plan över hur t.ex. Stuvsta Centrum kan utvecklas för att i 
första hand bibehålla men också öka sin attraktivitet. Hur undviker man t.ex. en upprepning 

av att postkontoret lades ned? Vi måste säkerställa god och trivsam närservice där människor 
bor och se till att det finns bra kommunikationer och bra med parkeringsplatser för de som bor 

en bit ifrån. 
 
Vi tror inte att ett brett utbud och ökad konkurrens är det primära, vilket policydokumentet 

ger en känsla av. Extern stormarknadsetablering bör inte vara det man utgår ifrån ska ske utan 
detta bör snarast ses som komplement till trivsamma, trevliga, tillgängliga närcentra. Det 

anges i policydokumentet att svenska matpriser är 5-15% högre än EU-genomsnittet och att 
detta skulle bero på otillfredsställande konkurrens. Med hänsyn till hur glest befolkat Sverige 
är och till de långa transporter som krävs är 5-15% inte någon skillnad att förfasa sig över. Vi 

bör därför inte stirra oss blinda på konkurrenssituationen. I stället bör vi värdera hur kommun, 
företagare och medborgare kan stimulera till att handeln med ekologiska samt krav- och 

rättvisemärkta varor ges större vikt. Om varorna dessutom är närproducerade uppnås fördelar 
både för miljö och sysselsättning.   
 

Sammanfattningsvis saknar vi en beskrivning av de verktyg som finns för att främja en 
önskad - gärna småskalig - utveckling. Hur får vi Stuvsta Centrum att blomstra? Hur kan vi 

säkerställa att handelsstrukturen utvecklas baserat på konsumentens beteende och önskningar 
och inte tvärtom, vilket nog varit fallet hittills. 
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