Pressmeddelande 2020-10-29

Klartecken för detaljplan och nya bostäder i Tumba Skog
Detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Tumba Skog, Botkyrka, har nu vunnit laga kraft. Den
avser omkring 500–700 nya bostäder och SHH:s målsättning är att området ska bebyggas med både
bostads- och hyresrätter samt äldreboende.
Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 28 oktober ett slutgiltigt domslut och detaljplanen för
ett nytt bostadsområde i Tumba Skog, Botkyrka, har nu vunnit laga kraft. Detaljplanen berör ett cirka
14 hektar stort markområde, beläget väster om Tumba centrum och som angränsar till befintliga
bostäder i söder. Domen innebär att SHH nu kan fortsätta arbetet med att skapa ett attraktivt och
naturnära bostadsområde med gångavstånd till Tumba centrum och pendeltågsstation.
-

Det var definitivt ett efterlängtat och glädjande besked som mottogs igår. Med en
lagakraftvunnen detaljplan i ryggen kan SHH äntligen påbörja utvecklingen av Tumba Skog, ett
nytt bostadsområde som ska uppfylla de krav som ställs på ett modernt och hållbart boende
idag. Efterfrågan på nya bostäder med närhet till pendeltåg, service och rekreation är hög i
Stockholm, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB.

Planen, som har arbetats fram tillsammans med Botkyrka kommun, omfattar 500–700 nya bostäder.
Målet är att planområdet ska bebyggas med både bostads- och hyresrätter samt äldreboende med
start 2022. Sedan SHH förvärvade markområdet 2014 har visionen för Tumba Skog varit att skapa ett
attraktivt och dynamiskt bostadsområde i en trygg och naturnära boendemiljö. De nya boende i
området kommer att ha promenadavstånd till Tumba station, butiker och service samtidigt som den
omgivande naturen skapar goda förutsättningar för ett rikt fritidsliv och god hälsa.
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-

Jag välkomnar beslutet och att det prövats i flera instanser. Nu har vi fått ett avgörande och kan
fortsätta utveckla centrala Tumba. Vi kan fortsätta att bygga bostäder för olika målgrupper med
hänsyn till miljön. Det här innebär ett stort steg mot vårt mål: i Botkyrka ska olika människor
kunna mötas och olika boendeformer finnas, säger Gabriel Melki, (S), ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka.

Enligt den nya detaljplanen för Tumba Skog kommer den största delen av skogsområdet förbli orört
och stor hänsyn har tagits till den omgivande skogen och områdets natur. Naturmark kommer även
att bevaras mellan bostadshusen och genom att hålla nere höjden på bebyggelsen bevaras områdets
landskapsbild.

För mer information
För frågor om utvecklingen av Tumba Skog: Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH
Bostad AB, mm@shhbostad.se, 070-372 12 14
För frågor om detaljplanen och dess genomförande: Charlotte Rickardsson, planchef för
samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka, charlotte.rickardsson@botkyrka.se, 072-212 06 70

Kort om SHH Bostad
SHH utvecklar prisvärda och funktionella bostäder samt samhällsfastigheter i Sveriges växande
städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till
försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter såsom
vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 35 fastighetsprojekt om
ca 140 000 kvm ljus BTA inkluderande cirka 1 600 boenden över hela Sverige. Den totala
projektportföljen uppgick per den 30 juni 2020 till 250 000 kvm ljus BTA inkluderande 3 377 boenden
varav 789 i produktion och 2 588 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på
www.shhbostad.se
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