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 Stockholms läns landsting 


Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 


TRN 2017-0052 


  


 


Regional utvecklingsplan för 


Stockholmsregionen, RUFS 2050  


 


Huge Bostäder AB har tagit del av RUFS 2050 och analyserat utställningsförslaget utifrån 


regionens utveckling i allmänhet och påverkan på de egna verksamheten, Södertörn och 


Huddinge kommun i synnerhet.  


Positivt är att ambitionerna och visionen i RUFS 2010 i stora drag bibehålls och Huge delar 


uppfattningen att de fyra övergripande mål som formulerats är nödvändiga i den framtida 


utvecklingen av regionen. 


 En tillgänglig region med god livsmiljö 


 En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 


 En ledande tillväxt- och kunskapsregion 


 En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkan 


Huge delar den nulägesanalys som uttrycks i utställningsförslaget och noterar särskilt att 


hyresrätten är eftertraktad, även om Huge är av uppfattningen att hyreslägenheter i fler 


storlekar är eftertraktade. Ej enbart 1 rum och kök vilket nämns i rapporten. 


För Huddinge kommuns del är Flemingsberg och Kungens kurva fortsatt utpekade som 


regionala stadskärnor och utvecklingen i dessa delar är i full gång. Vidare är Huddinge 


centrum kategoriserat som strategiskt stadsutvecklingsläge och Stuvsta och 


Trångsund/Skogås benämns primärt bebyggelseläge. De östra delarna av kommunen i form 


av Trångsund och Skogås med tillgång till spårbunden lokaltrafik och närhet till Riksväg 73 


har stor potential till utveckling och borde vara ett strategiskt stadsutvecklingsläge. 


Även om Huge delar uppfattningen om de formulerade målen ser vi en risk för 


målkonflikter. Detta observeras också i den konsekvensanalys som bifogas 


utställningsförslaget. Utvecklingsplanen fokuserar på nyproduktion av bostäder i lägen med 


god tillgänglighet. Samtidigt uttrycks mål om miljö och folkhälsa, minskad utsatthet för 


buller och höga ambitioner avseende kvalitet och estetik. Allt detta är bra men det finns en 


risk att denna utveckling leder till dyra boenden i centrala lägen som ytterligare spär på den 


gentrifiering vi ser idag. En stor utmaningen för landet och regionen är att få alla att känna 


att de får del av den utveckling som sker och att minska på de socioekonomiska klyftorna. 


Detta nämns i rapporten och målet är formulerat så att regionen ska vara öppen, jämställd, 
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jämlik och inkluderande. Men utmaningen är så pass stor och avgörande för en hållbar 


utveckling av regionen att detta borde vara än mer uttalat. 


I utställningsförslaget nämns risken med en bostadsproduktion helt på marknadens villkor. 


Bostäder och lokaler byggs till stor del när marknaden finner det attraktivt. Detta riskerat 


att ytterligare öka redan dyra byggnationer och i rapporten nämns vikten av offentliga 


aktörer som kan vara en kraft som motverkar detta. Huge Bostäder delar och betonar 


särskilt vikten av offentliga aktörer i en hållbar utveckling av regionen. 


Utställningsförslaget lyfter fram en utveckling på människors villkor och vikten av att få fler 


röster hörda i samhällsutvecklingen. Detta är absolut väsentligt för ett långsiktigt hållbart 


samhälle. Återstår att se hur RUFS 2050 bidrar till att få det att verkligen hända och inte 


bara bli ord i en rapport. 


 


 


 


 


Mikael Alfredsson 


Chef Fastighetsutveckling 


Huge Bostäder AB 


 


 


Huge Bostäders styrelse godkände detta remissvar den 27 oktober 2017. 
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Stockholms läns landsting
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
TRN 2017-0052

	



Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 



Huge Bostäder AB har tagit del av RUFS 2050 och analyserat utställningsförslaget utifrån regionens utveckling i allmänhet och påverkan på de egna verksamheten, Södertörn och Huddinge kommun i synnerhet. 

Positivt är att ambitionerna och visionen i RUFS 2010 i stora drag bibehålls och Huge delar uppfattningen att de fyra övergripande mål som formulerats är nödvändiga i den framtida utvecklingen av regionen.

		En tillgänglig region med god livsmiljö



En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region

En ledande tillväxt- och kunskapsregion

En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkan

Huge delar den nulägesanalys som uttrycks i utställningsförslaget och noterar särskilt att hyresrätten är eftertraktad, även om Huge är av uppfattningen att hyreslägenheter i fler storlekar är eftertraktade. Ej enbart 1 rum och kök vilket nämns i rapporten.

För Huddinge kommuns del är Flemingsberg och Kungens kurva fortsatt utpekade som regionala stadskärnor och utvecklingen i dessa delar är i full gång. Vidare är Huddinge centrum kategoriserat som strategiskt stadsutvecklingsläge och Stuvsta och Trångsund/Skogås benämns primärt bebyggelseläge. De östra delarna av kommunen i form av Trångsund och Skogås med tillgång till spårbunden lokaltrafik och närhet till Riksväg 73 har stor potential till utveckling och borde vara ett strategiskt stadsutvecklingsläge.

Även om Huge delar uppfattningen om de formulerade målen ser vi en risk för målkonflikter. Detta observeras också i den konsekvensanalys som bifogas utställningsförslaget. Utvecklingsplanen fokuserar på nyproduktion av bostäder i lägen med god tillgänglighet. Samtidigt uttrycks mål om miljö och folkhälsa, minskad utsatthet för buller och höga ambitioner avseende kvalitet och estetik. Allt detta är bra men det finns en risk att denna utveckling leder till dyra boenden i centrala lägen som ytterligare spär på den gentrifiering vi ser idag. En stor utmaningen för landet och regionen är att få alla att känna att de får del av den utveckling som sker och att minska på de socioekonomiska klyftorna. Detta nämns i rapporten och målet är formulerat så att regionen ska vara öppen, jämställd, jämlik och inkluderande. Men utmaningen är så pass stor och avgörande för en hållbar utveckling av regionen att detta borde vara än mer uttalat.

I utställningsförslaget nämns risken med en bostadsproduktion helt på marknadens villkor. Bostäder och lokaler byggs till stor del när marknaden finner det attraktivt. Detta riskerat att ytterligare öka redan dyra byggnationer och i rapporten nämns vikten av offentliga aktörer som kan vara en kraft som motverkar detta. Huge Bostäder delar och betonar särskilt vikten av offentliga aktörer i en hållbar utveckling av regionen.

Utställningsförslaget lyfter fram en utveckling på människors villkor och vikten av att få fler röster hörda i samhällsutvecklingen. Detta är absolut väsentligt för ett långsiktigt hållbart samhälle. Återstår att se hur RUFS 2050 bidrar till att få det att verkligen hända och inte bara bli ord i en rapport.









Mikael Alfredsson

Chef Fastighetsutveckling

Huge Bostäder AB





Huge Bostäders styrelse godkände detta remissvar den 27 oktober 2017.
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Huge Bostäders styrelse godkände detta remissvar den 27 oktober 2017. 
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