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Samråd av detaljplan för Hallunda gård 

 
Vänsterpartiet har alltid värnat den unika och kulturhistoriskt omistliga mil-

jön och verkat för att Hallunda gård ska bli tillgänglig för botkyrkaborna. 

Det föreslagna exploateringsområdet omfattar dessutom mycket värdefull 

jordbruks- och naturmark.  

 

Vänsterpartiet lade redan för tolv år sedan (KS 2008-03-03) ett yttrande i 

ärendet, där vi bland annat påpekade att vi konsekvent har avstyrkt att områ-

det i och kring Hallunda gård tas i anspråk för exploatering. Ett grundläg-

gande skäl är att hela Hallunda-Norsborgs-området i samband med miljon-

programsutbyggnaden blev mycket hårt exploaterat och att det därför är syn-

nerligen angeläget att den rest av det fria naturlandskapet som kvarstår beva-

ras. Ett annat lika starkt skäl är de betydande kulturhistoriska värden som en 

ytterligare bebyggelse skulle inkräkta på.  

 

Det är positivt att förslaget till detaljplan bevarar den gamla gårdskärnan 

med befintliga bostadshus och gamla ekonomibyggnader, och att planförsla-

get möjliggör viss odlingsverksamhet. Det är även positivt att man föreslår 

bevarande av viss naturmark och att det planeras för park och lekplats. Men 

större delen av den odlingsbara ytan kommer ändå att hårdgöras och bebygg-

gas, och en exploatering av den föreslagna omfattningen innebär att den ”be-

varade” naturen blir både fragmenterad och överbelastad, särskilt under 

byggfasen men även permanent därefter.   

 

Det är av stort allmänt intresse att helhetsmiljön vid Hallunda gård räddas 

från förfall samt att den i framtiden kan utnyttjas för kultur- och friluftsända-

mål och att området är tillgängligt för kommunens invånare och besökare.  

Det är angeläget att kommunen kan utvecklas vad gäller såväl verksamheter 

som boende, men det bör inte ske till priset av att väsentliga inslag i kommu-

nens natur- och kulturtillgångar utarmas eller förloras, tillgångar som är be-

tydelsefulla för bilden av Botkyrka och för kommunens attraktivitet.  

 

 

Jag yrkar avslag på ordförandeförslaget. 

 

 

Kerstin Amelin (V) 

 

 


