
 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

2022-12-13 

 
YRKANDE 

 

Granskning 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 mer än fjorton år sedan (KS 2008-03-03) ett 

yttrande i ärendet, där vi bland annat påpekade att vi konsekvent har avstyrkt 

att området i och kring Hallunda gård tas i anspråk för exploatering. Ett 

grundläggande skäl är att hela Hallunda-Norsborgs-området i samband med 

miljonprogramsutbyggnaden blev mycket hårt exploaterat och att det därför 

är synnerligen angeläget att den rest av det fria naturlandskapet som kvarstår 

bevaras. Ett annat lika starkt skäl är de betydande kulturhistoriska värden 

som en ytterligare bebyggelse skulle inkräkta på.  

 

Sedan samrådet har planen förändrats för att ta viss hänsyn till naturvärden 

och hotade arter som lever i området. Det är också positivt att förslaget till 

detaljplan bevarar den gamla gårdskärnan med befintliga bostadshus och 

gamla ekonomibyggnader, och att planförslaget möjliggör viss odlingsverk-

samhet. Det är också bra 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 bebyggas, och en exploatering av den 

föreslagna omfattningen innebär att den ”bevarade” naturen blir både frag-

menterad 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) 

 

 


