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Pm ang. Länsstyrelsens remissyttrande över Lugnet 23 m fl.
På uppdrag av Botkyrka kommun lämnar jag följande synpunkter ang. Länsstyrelsens
yttrande över detaljplaneförslag för Lugnet 26 m m. (ert nr 4021-11243-2015).
Ni skriver i yttrandet att det inom området finns fornlämningar med oklar status och därför
behövs en arkeologisk utredning inom planområdet. Eftersom jag är väl insatt i områdets
fornlämningar lämnar jag här en redogörelse för vad jag vet om dessa och hur de påverkas av
planförslaget. Detta borde kanske gjorts tidigare och bifogats samrådsremissen till er.

Områdets fornlämningar och planens påverkan på dessa.
Inom planområdets västra del finns ett undersökt och borttaget gravfält, Raä 12:1. Vid
undersökningen1969 påträffades fynd som visar på en trolig datering av gravarna till äldre
järnålder. Området ligger enligt planförslaget i naturmark som inte skall påverkas av planen.
Öster om detta område och intill Lugnets väg redovisar planen ett nytt bebyggelsekvarter.
Sydligaste delen av detta kvarter är i dag uppfyllt och innehåller en återvinningsstation.
Resten av kvarteret (yta 25 x 50 m) består av orörd naturmark. Detta är det enda område i
planförslaget där exploateringen kan beröra okända fornlämningar. Jag har själv besiktigat
området utan att så några spår på ytan. Kanske ska man för säkerhets skull ta upp några
provgropar här.
Öster om planområdet ligger Raä 13, ett undersökt och borttaget grav- och boplatsområde
som inte berörs av planen. Området är en del av den stora Hallundaboplatsen som undersöktes
åren 1969-71. Undersökningen gav rika fynd från yngre bronsålder. Det var på platån öster
om planområdet man fann den unika verkstadsplatsen för bronsgjutning. I planen finns utlagt
ett mindre område för upplag öster om Lugnets väg. Det kommer att grävas in i befintlig
vägslänt som knappast innehåller någon fornlämning.
Det södra byggnadskvarteret ligger till större delen inom redan exploaterad, hårdgjord och
bebyggd mark.
Strax utanför planområdets sydosthörn ligger en berghäll med en skålgrop (Raä 440:1). Denna
berörs inte av planförslaget.
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