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Ärende 2 Planbesked för Hamringe industriområde 

 

Tullingepartiet har lämnat ett antal konkreta motioner gällande utvecklingen av Hamringe och 

närliggande områden. Det är ytterst viktigt att kommunen tar hänsyn till dessa förslag för att 

möjliggöra en positiv utveckling av Hamringe.  

 

Först och främst förordar vi ett nytt gångstråk som länkar samman Tullinge Lanthem med 

Hamringe så att den som promenerar runt Tullingesjön slipper gå tvärsöver Huddingevägen. Om en 

ny koppling görs på sjösidan av Huddingevägen blir det en trevlig och säker promenadväg som 

underlättar möjligheterna att nå Hamringe utan bil, vilket är i linje med kommunens 

kilmatambitioner.   

 

Att planera projekt som bygger på en högst osäker ”Förbifart Tullinge” är inte seröst eftersom om 

det blir av ligger i avlägsen framtid. 

  

Vi förordar att man utreder version 2 som bygger på att man utvecklar befintlig byggnation  

och utnyttjar befintliga husgrunder vilket även bevarar områdets kulturhistoriska värden.  

 

Vidare har vi föreslagit bebyggelse i Hamra grustag. Genom att bygga bostäder i grustaget skapar vi 

ett spännande och attraktivt boende som också ger underlag för bättre kollektivtrafik. Ett sådant 

bostadsprojekt skulle förbättra möjligheterna till servering/restaurang, kultur och annan 

besöksverksamhet i Hamringe.  

 

Avslutningsvis vill vi göra något åt den förorenade marken intill Tullinge Båtsällskap (TBS) vid 

Hamringe Industricenter, som idag är instängslad. Om kommunen förvärvar och sanerar marken 

skulle det medföra en rad fördelar. För det första finns det goda miljömässiga motiv för sanering. 

För det andra är det ett attraktivt markläge som kan tas i anspråk för nya användningsområden.   

  

Närheten till väg 226 gör det lämpligt att exempelvis uppföra en allmän sjösättningsramp, för både 

Tullingebor och Tumbabor. Det ger i sin tur incitament att förbättra uppfarten från området och 

anslutningen till väg 226. 

 

Med utgångspunkt i dessa förslag kan Botkyrka ta ett helhetsgrepp och möjliggöra en positiv 

utveckling av området som är i linje med kommunens översiktsplan.  
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