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Kolartorps tomtägarförenings yttrande över Hållbarhetsprogram för Vegastaden 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Kolartorps tomtägarförening ser positivt på Haninge kommuns vilja och ambition att utveckla 
en modern och samtidigt miljövänlig och hållbar stadsdel.  
 
I det följande kommenterar föreningen de delar av hållbarhetsprogrammet som berör 
Kolartorp.  
 
 
Energi 
I avsnittet 4.4 Elförsörjning uppges att det verkar vara ett mycket intressant alternativ att 
bygga några vindkraftverk i närheten av Vegastaden. Av illustrationen på s.15 framgår att 
tänkbara etableringsplatser finns sydväst om Björkdalen, söder om väg 259. I avsnittet nämns 
att vidare studier behöver genomföras för att välja bästa läge för utplacering där hänsyn tas till 
natur- och kulturintressen, närhet till elnät etc.  
 
Föreningen vill framhålla att vindkraftverk kan vara störande för närliggande bebyggelse och 
att även sådan hänsyn måste tas vid bestämmande av placering. Vindkraft bör således placeras 
så att de boende i Kolartorp inte störs. Föreningen anser även att det är viktigt att Rudans 
friluftsområde – som angränsar till Kolartorp – inte påverkas negativt. 
 
 
Transporter 
Under rubriken 5.1 Gatustruktur nämns att Vegastaden kapacitetsmässigt bör klara den trafik 
området alstrar, att det kan bli mycket trafik kring torget, och att det finns alternativa tillfarter 
från Kolartorpsvägen och Hermanstorpsvägen. Det uppges vidare att för att undvika stora 
trafikmängder i närheten av skolor kan regleringar för att styra trafiken till vissa gator införas.  
 
Kolartorps tomtägarförening uttryckte oro i sitt yttrande över förslaget till detaljplan 1 och 2 i 
Vegastaden (2008-11-27) för att Kolartorp kommer att störas kraftigt av byggtrafiken och av 
det framtida trafikflödet. Enligt föreningens uppfattning bör det i största möjliga utsträckning 
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undvikas att trafiken leds genom Kolartorp. Föreningen anser att den trafik som Vegastaden 
genererar ska styras till in- och utfarter på Väg 73/Gamla Nynäsvägen.  
 
 
Avfall 
Föreningen förutsätter att de typer av avfallshanteringar, miljöstationer och komposteringar 
som tas upp i hållbarhetsprogrammet placeras och sköts på ett sådant sätt att de boende i 
Kolartorp inte får obehag till följd av lukt eller dylikt.   
 
 
 
För Kolartorps tomtägarförening 
 
 
 
Helena Söderman 
Ordförande 
 
 
 
Styrelsen 
Helena Söderman Gunnar Nyman   
Lars Gustafsson Björn Kassman  
Mats Sundberg Ricky Kollberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	YTTRANDE
	2009-09-28

