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1. Inledning 
 
 

Förord 
Haninge kommun har under senare år tagit fram en rad olika utvecklingsprogram. Varje 
program omfattar i stort sett en kommundel och visar vilken viljeinriktning kommunen 
har för det aktuella området. För Västerhaninge finns ett utvecklingsprogram som antogs 
av kommunfullmäktige 2001. I den politiska plattformen för Haninge 2011-2014 ingår 
att revidera utvecklingsprogrammet för Västerhaninges centrala delar och Tungelsta. 
Kommunfullmäktige tillsatte 2011 en parlamentarisk beredning för detta arbete. Målet 
för det reviderade programmet skall vara att skapa ett hållbart samhälle ur ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt perspektiv.  
 
Beredningen har bestått av följande åtta ledamöter varav fem från den politiska ledning-
en och tre från oppositionen: Raymond Svensson (c) ordförande i beredningen, Martin 
Lundqvist (fp), Johan Löfgren (m) t.o.m. november 2011, Claes Månsson (m) fr.o.m. decem-
ber 2011, Lars Trydell (kd) t.o.m. maj 2011, Patrik Romare (kd) fr.o.m. augusti 2011, David 
Sandelin (Mp) t.o.m. november 2011, Ove Andersson fr.o.m. december 2011, Göran Svensson 
(s), Meeri Wasberg (s), samt Jolan Wennberg (s) fr.o.m. augusti 2011 
 
Beredningen har haft följande tjänstemän till sitt förfogande för arbetet: Hans Lindberg 
planeringsledare/områdesutvecklare, Ksf, sekreterare i beredningen (t.o.m. maj 2012); 
Anna Hall planarkitekt, Sbf samt Ingrid Hulthage informationsutvecklare Ksf. Sedan hös-
ten 2012 har Hans Lindberg ersatts av enhetschefen för strategisk planering Rune An-
dersson samt Elin Lindberg, assistent, båda ksf. 
 
Beredningens ambition har varit att ge stort utrymme för de boende att själva lämna idé-
er om hur kommundelen skall utvecklas och att också införliva dessa i förslaget till revi-
derat program  
 
Sedan starten i maj 2011 har det tidigare utvecklingsprogrammet följts upp, en rad olika 
insatser genomförts för att kommunicera med Västerhaningeborna om kommundelens 
utveckling samt detta förslag till reviderat utvecklingsprogram utarbetats.  
 
 
 
 
Haninge i november 2012  
 
Raymond Svensson  
Ordförande 
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Beredningens arbete  
Uppföljningen av det 2001 antagna Västerhaninge utvecklingsprogram genomfördes i 
dialoger med berörda tjänstemän på kommunens förvaltningar. I dessa dialoger analyse-
rades hur det tidigare programmet använts och om de där uppdragna riktlinjerna full-
följts i utvecklingsarbetet i Västerhaninge. Beredningen konstaterade med underlag av de 
inkomna tjänstemannasvaren att det som genomförts inom nämnda områden som helhet 
ligger i linje med programmet. En betydande del av programmet har påbörjats och detta 
arbete föreslås fortsätta enligt tidigare riktlinjer. För dessa delar har inte föreskrivits nå-
gon bestämd sluttid för genomförandet. Beredningen redovisade denna uppföljning i 
kommunfullmäktige under våren 2012. 
 
Ovan nämnda redovisning över hur utvecklingsarbetet bedrivits med anledning av 2001 
års utvecklingsprogram lämnades också vid ett särskilt informationsmöte i Västerhaninge 
i januari 2012. Beredningen har också haft en aktiv dialog med Västerhaninges invånare 
för att få synpunkter och idéer på hur de boende vill att Västerhaninge ska utvecklas. 
Open Space-seminarium och Future City Game arrangerades under vintern och våren 
2011-2012 där många teman och idéer genererades för Västerhaninges fortsatta utveck-
ling. Dessa dialogformer låg därefter till grund för det förslag till reviderat program som 
sändes ut på samråd. Under beredningens möten har också expertmedverkan skett i frå-
gor rörande bostadsbyggande, trafik, centrumutveckling, kulturminnesvård, m m. 
 
Förslaget till reviderat utvecklingsprogram har också ställts ut på biblioteket i Västerhan-
inge, där beredningens ledamöter också varit tillgängliga i ett dialogrum en kväll i veckan 
under våren för samtal med medborgarna om Västerhaninges utveckling. Förslagen har 
gjorts tillgängliga på kommunens hemsida (http://www.haninge.se/vasterhaninge) 
Medborgarnas synpunkter bildar tillsammans med inkomna remissvar underlag för det 
slutliga förslaget till utvecklingsprogram, som efter bearbetning lämnas till kommunfull-
mäktige för beslut. Huvuddelarna i detta förslag har också redovisats vid informations-
möte i Västerhaninge den 25 oktober 2012. 
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2. Förslag till reviderat utvecklingsprogram för Västerhaninge 
Västerhaninges utvecklingsprogram är ett program för Västerhaninges utveckling under 
kommande 10-årsperiod. Programmet är en revidering och uppdatering av det utveck-
lingsprogram som antogs 2001 och ska vara en del av kommunens styrning och  påverka 
de kommunala verksamheterna i stadsdelen. Programmet lyfter fram viktiga riktlinjer för 
arbetet med för att skapa ett långsiktigt hållbart Västerhaninge. 
 
Västerhaninges utvecklingsprogram fyller flera syften. Det ska ge en tydlig bild av kom-
munens utvecklingsidé – det vill säga kommunens vision av Västerhaninges utveckling. 
Programmet ska också genom sin inriktning på centrumkärnan fungera som konkretise-
ring av kommande planeringsarbete och fungera som ett stöd för samhällsplaneringen. 
Det är mot utvecklingsprogrammets riktlinjer som bl a kommande detaljplanearbete ska 
relateras och programmet blir därmed en vägledning för kommunens samlade insatser i 
Västerhaninge, liksom för kommunens agerande gentemot regionala och statliga myn-
digheters beslut som rör Västerhaninge, t ex i frågor rörande infrastrukturutbyggnad, 
kollektivtrafik, mm.  
 
Utvecklingsprogrammet ska därmed utgöra underlag för kommande detaljplaner för den 
närmaste 10-årsperioden och kan ses som ett mellanled mellan kommunens översikts-
plan och kommande detaljplaner. 
 
Stockholms läns landsting antog 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholms län och den  
har som syfte att skapa en gemensam målbild av utvecklingen i regionen fram till 2030 
och med utsikt mot 2050. Landstinget konstaterar att Stockholms centrala stadskärna 
inte ensam förmår att driva på utvecklingen av regionen i tillräcklig takt. Därför vill 
landstinget att en flerkärnig region utvecklas med åtta regionala stadskärnor utöver Stock-
holm. En av dessa stadskärnor är Haninge. 

 

2.1 Småstaden Västerhaninge – en målbild 
Västerhaninge är småstaden som utgör den sydligaste delen av Haninges regionala stads-
kärna och ligger inom en halvtimmes resväg från Stockholms centrum. Det är en små-
stad som idag har potential att själv bli det självklara valet för närboende att uträtta alla 
sina ärenden. Västerhaninge kan med ett mer levande centrum få en förstärkt identitet. 
Ett centrum som får en miljö där alla känner sig hemma och välkomna. Detta åstadkoms 
med nya bostäder, förnyelse av butikcentrum, komplettering av kulturutbudet, anläggan-
de och underhåll av nya parker, nya arbetsplatser och verksamheter samt förbättring av 
tillgängligheten till och attraktiviteten av centrumområdet. Stadslivet berikas med 
kafé/restaurang och fritidsaktiviteter för ungdomar. Stadsbilden förskönas med vackert 
formade byggnader, gaturum och platsbildningar, anpassning till det befintliga samt rik 
plantering. En ökad trygghet skapas med bättre belysning. Närheten till pendeltåg och 
bussar tas tillvara. Målet är ett hållbart samhälle ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
perspektiv. 
 
Utveckling i dessa områden ska ske med såväl bostäder som verksamhetslokaler, även 
med hus som är något högre än nuvarande byggnader. Förtätning av centrumkärnan 
ökar underlaget för både kommersiell och offentlig service och innebär att såväl boende 
som arbetande och besökande har tillgång till spårbunden kollektivtrafik. Viktigt är också 
att utvecklingen i dessa områden beaktar behovet av parkeringsytor för bil och cykel i 
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kollektivtrafiknära lägen, för att därigenom underlätta kollektivresande för dem som inte 
har direkt närhet till pendeltågstationer. I anslutning till denna utveckling bör också stu-
deras vilka stråk som är viktiga mellan olika målpunkter i Västerhaninge och stärker 
kopplingen till bostadsområdena söder om centrumkärnan. 
 

2.2 Avgränsning 
 

Centrumkärnan 
Västerhaninge är ett geografiskt stort område. I detta utvecklingsprogram har dock fokus 
främst lagts på de centrala delarna runt pendeltågstation, Västerhaninge centrum, mm, 
vilket i fortsättningen betecknas som centrumkärnan. 

 
 
 

 
 
Bakgrunden till denna avgränsning är dels den utbyggnad som redan pågår i områden 
utanför centrumkärnan, dels att Haninge kommun under åren 2012-2015 arbetar fram en 
ny översiktsplan, där övergripande fysisk planering diskuteras och beslutas. De tillkom-
mande områden som kan bli aktuella i Västerhaninge kommer att behandlas där och den 
utbyggnad som idag pågår i områdena söder om tätorten, kan i avvaktan på ny översikts-
plan anses fylla efterfrågan på ny mark för exploatering. Därmed kan också noteras att de 
utvecklingslinjer som formulerades i det tidigare utvecklingsprogrammet i hög grad är på 
väg att uppfyllas i de detaljplaner som nu är under förverkligande (se nedan). 
 
De program som i fortsättningen gäller för Västerhaninge är detta utvecklingsprogram 
och den nya översiktsplan som nu arbetas fram. 
 

Intilliggande områden 
Utöver utvecklingen i centrumkärnan behandlar utvecklingsprogrammet också vissa in-
tilliggande områden och centrumkärnans koppling till dessa områden. I den fortsatta 
utvecklingen av Västerhaninge är det därför viktigt att säkerställa och förbättra kontak-
terna från den centrala kärnan i riktning mot viktiga målpunkter såväl norrut mot natur-
områden som Jordbro gravfält, Gullringskärret och Hanveden som söderut mot det 
öppna jordbrukslandskapet söder om Västerhaninge tätort, men också till Hanvedens 
idrottsplats. 
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Sedan senaste utvecklingsprogrammet för Västerhaninge 2001 har flera byggprojekt på-
börjats och även färdigställts. I programmet från 2001 finns planer om att bygga bostä-
der på Ribby ängar samt de nya områdena Nedersta och Skarplöt. Området Ribby ängar 
är färdigställt i sin första etapp och utbyggnad av ytterligare etapper har påbörjats och 
kommer att inrymma minst 300 bostäder. Nedersta/Skarplöt kommer att kunna ge plats 
åt ca 600 bostäder. Till dessa områden kan också läggas Prästgården och Åbyområ-
det/Åbygården och sammantaget har detaljplaner för cirka 1000-talet nya bostäder till-
kommit och till stora delar har också byggandet påbörjats. Det innebär att en stor del av 
den totala utbyggnaden av nya bostäder i Haninge kommun de senaste åren skett genom 
nya bostäder i Västerhaninge. 
 
Historiskt sett är stora delar av Västerhaninge byggt med utgångspunkt från gamla bo-
platser med tillhörande gravfält. Man har valt att bo i grusig mark i gränslandet mellan 
jordbrukslandskap och stora skogar. Det är först i modern tid som bostäder byggts på 
jordbruksmark, vilket byggnadstekniskt kan vara svårt och många gånger anses som 
misshushållning med naturresurser. Jordbrukslandskapet är en ekologisk, social och kul-
turhistorisk resurs.  Det innebär att det inte i nuläget är aktuellt att peka ut nya större 
utbyggnadsområden utanför centrumkärnan. 

 

2.3 Centrumkärnans utveckling 
Västerhaninges centrumkärna ska utvecklas till ett centrum med småstadskaraktär, där 
man främst bygger vidare i, eller i direkt anslutning till områden med god kollektivtrafik-
försörjning. För att utveckla småstadskaraktären är det viktigt att det finns ett tydligt 
centrum med offentliga rum, som till exempel parker och torg. Småstadskaraktären ut-
vecklas också genom en större täthet och genom att utveckla en social och funktionell 
mångfald (boende, arbete, handel och service ska blandas i samma område). 
 
I utvecklandet av den småstadslika centrumkärnan ska särskild omsorg läggas vid att 
utveckla bostadsnära grönområden och parker samt att utveckla möjligheterna till ett 
hållbart byggande, såväl vad gäller energifrågor som beaktande av ekosystemets krav på 
hänsyn. Med samtidig satsning på attraktiva och säkra gång- och cykelstråk och strävan 
att överbrygga de fysiska barriärer som finns, blir Västerhaninge centrumkärna attraktiv, 
hållbar och tillgänglig.  
 

Förtätning 
En övergripande inriktning i utvecklingsprogrammet är förtätning av centrumkärnan för 
att därigenom skapa förutsättningar för boende att ha god tillgång såväl till kollektivtrafik 
som till annan service. Därför ska i Västerhaninge finnas ett ökat utbud av bostäder, 
mötesplatser samt kommersiell och offentlig service, med säkra vägar och ökad tillgäng-
lighet för gång-, cykel- och kollektivtrafikanter. Tillgängligheten i stationsområdet bör ses 
över för att underlätta övergång mellan olika färdmedel och passager. Genom en utveck-
ling av bostäder och service som tillgodoser behoven hos många människor i nära an-
slutning till pendeltågstationen skapas också förutsättningar för det socialt hållbara sam-
hället. Ett ökat antal boende i centrumkärnan skapar också ett bättre underlag för olika 
former av service. I det förtätade bostadsbeståendet bör särskilt uppmärksammas att 
säkerställa ett utbud av bostäder med blandade upplåtelseformer.  
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Med högre exploatering genom tätare byggande och med högre hus skapas också förut-
sättningar för de småstadskvaliteter som uttrycks i målbilden och som kan utgöra ett 
attraktivt boendealternativ i storstadsregionen. Särskild omsorg ska också läggas såväl vid 
utformning av gaturummet som vid bevarande och utveckling av attraktiva parkområden 
och torg. I den fortsatta utbyggnaden i läget nära järnvägen ska också beaktas den ökan-
de trafiken, såväl genom planerad ökad turtäthet för pendeltågstrafik som genom den 
kommande hamnen i Norvik med förväntad ökning av godstransporter, inklusive farligt 
gods. Miljö- och säkerhetsfrågor bör särskilt uppmärksammas. 
 
Med ett ökat befolkningsunderlag ges större förutsättningar för en utvecklad service och 
genom omsorgsfullt utformade allmänna platser som torg, parkmiljöer och gång-
/cykelstråk ges också förutsättningar för många spontana möten. Småstadens karaktär 
med folkliv kännetecknas ofta av en god och attraktiv service, inte minst när det gäller 
butiker och andra servicefunktioner (både kommersiella och offentliga). För att utgöra 
ett alternativ till handel i större köpcentrum måste det vara lika enkelt att besöka och 
handla i den lokala stadskärnan, men också ge ett mervärde av att besöka en attraktiv 
småstad, med allt vad det innebär av trevlig miljö, folkliv och service. 
 
Inte minst är det viktigt att det finns goda möjligheter att ta sig till centrumkärnan, för 
såväl gående och cyklande som för kollektivtrafikresande och bilburna. Stor tillgänglighet 
både inom centrumkärnan och via enkel angöring till centrum ökar förutsättningarna för 
att många människor kommer att nyttja det serviceutbud som finns där.  
Detta innebär bl a att följande riktlinjer från det tidigare utvecklingsprogrammet fortfa-
rande gäller: 

 Det nuvarande intrycket av småstad ska tas tillvara och förstärkas.  
 Kommunen ska verka för att bygga för ungdomar som vill flytta hemifrån, för människor med 

särskilda behov, för gamla som behöver flytta till ett mer ändamålsenligt boende.  
 Växande barnfamiljer ska ges möjlighet till ett passande boende.  
 Ny bebyggelse bör planeras i kollektivtrafiknära lägen.  
 Framtida planering och byggande i tätorten ska ta hänsyn till kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader och miljöer.  
 Det ska vara möjligt att cykla och gå i Västerhaninge bekvämt och trafiksäkert: till skolan, 

arbetet, affären, fritidsnöjet, centrum, pendeltågsstationen, till andra kommundelar och även till 
havet.  

 Längs huvudvägar och 50-vägar ska det finnas gång/cykelbanor skilt från biltrafiken.  
 
 

Kollektivtrafik 
En av de bärande idéerna bakom förtätning och byggande i anslutning till kollektivtrafik 
är att skapa förutsättningar för resurseffektivitet i transporter. Med utbyggnaden av dub-
belspår till Tungelsta och i förlängningen till Nynäshamn skapas förutsättningar för ökad 
turtäthet för pendeltågen och därmed ännu bättre kollektivtrafikförbindelser för Väster-
haninge. Det är i det sammanhanget viktigt att stationsområdet utvecklas för bra över-
gångar mellan anslutande bussar och pendeltåg, liksom plats för säkra och attraktiva in-
fartsparkeringar för cyklar för dem som bor inom cykelavstånd till stationen. 
 
Därtill är det också angeläget att parkeringsmöjligheter skapas för dem som tar bilen till 
stationen, s k infartsparkeringar. Möjligheten att bygga underjordiskt garage bör utredas. 
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Här bör också utvecklas möjligheten till koppling mellan infartsparkering och SL-resor 
för att skapa enkel och attraktiv övergång till kollektivtrafik. Över huvud taget är det 
viktigt att planeringen utgår från att förenkla vardagslivet för Västerhaningebor så att det 
är bekvämt att resa till och från Västerhaninge centrum samt att utföra sina dagliga inköp 
i anslutning till ett eventuellt pendlande. 

 

Överbrygga barriärer  
Den höga belastningen på Tungelstavägen är en särskilt viktig fråga att hantera såväl ur 
framkomlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt som ur ett mera allmänt miljöperspektiv, 
med buller, avgaser, etc. Den utgör tillsammans med järnvägen en kraftig barriär mellan 
Västerhaninges norra delar och centrumanläggningen. Här måste kommunen tillsam-
mans med Trafikverket och andra intressenter arbeta för att såväl allmänt öka säkerheten 
som att skapa förutsättningar att via attraktiva och säkra gång- och cykelstråk passera väg 
och järnväg. Möjligheterna att bygga såväl broar som ljusa och öppna tunnlar ska prövas. 
För att nå målbilden av småstad krävs att Tungelstavägen utvecklas i riktning mot karak-
tären av en lokalgata i stället för en genomfartsled för tung trafik. På sikt måste därför 
den tunga genomfartstrafiken ledas via andra vägar till väg 73, vilket skulle bidra till ökad 
framkomlighet och säkerhet för trafikanter. 
 
Likaså är det angeläget att identifiera säkra och attraktiva gång- och cykelstråk, dels inom 
centrumkärnan, dels till andra delar av Västerhaninge och då inte minst till platser som 
Hanveden, där olika sträckningar bör studeras. Sammankopplingen med regionala stråk 
till andra kommundelar som Jordbro och Handen samt till Tungelsta, respektive Årsta 
Havsbad är angelägna satsningar. 

 

Mötesplatser/Aktivitetsytor 
Genom en förtätad centrumkärna, där attraktiva gångstråk, torg och utvecklade parkom-
råden ingår, ges också många tillfällen till spontana möten mellan människor. I ett fort-
satt planarbete i Västerhaninge bör möjligheten att också skapa andra mötesplatser för 
blandade åldrar prioriteras.  I detta utvecklingsarbete är det viktigt att försöka skapa ett 
brett engagemang även från andra intressenter än kommunen. Möjligheter som kan stu-
deras i det kommande arbetet är exempelvis: badhus hopkopplat med motionshall, café, 
lek- och motionspark i närheten av det centrala Västerhaninge. Ett annat exempel kan 
vara att det gamla kommunhuset utvecklas till allaktivitetshus med lokaler för umgänge, 
bibliotek, kultur och för föreningsverksamhet.   
 
Även utveckling av lokaler som kan nyttjas för såväl skolidrott som för det övriga före-
ningslivet bör också komma till stånd. Generellt sett är det viktigt att skapa platser för 
motion och andra friskvårdsaktiviteter, som vänder sig till olika åldrar. Där så är möjligt 
bör också i planskedet reserveras mark för bostadsnära odlingslotter, vilka utöver den 
konkreta odlingen också i hög grad fungerar som mötesplatser. 

 

Tillgängliga grönområden 
Västerhaninge har en stor tillgång till natur och strövområden. En viktig uppgift är att 
göra dessa områden tillgängliga för Västerhaningeborna men även att skydda dem mot 
exploatering och överutnyttjande. Bäckravinen vid Nytorp ska göras mer tillgänglig utan 
att ta bort den vilda karaktären. Grönstrukturen ska utvecklas och ges ökad tillgänglighet, 
t.ex. genom skyltning och informationstavlor vid entréer till grönområden/gröna kilar, 
t.ex. till Hanveden, Gullringskärret, men även ut i det öppna landskapet söder om Väs-
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terhaninge. Det finns också behov av upprustning och utveckling av Hanvedens idrotts-
plats, t ex rensning av träd och buskar samt upprustning infarten.. Likaså finns stort be-
hov av att rusta upp idrottshallen i Ribby. 

 

Koppling till stadskärnan 
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2010) poängteras betydel-
sen av att kommande tillväxt sker i åtta regionala stadskärnor, utöver centrala kärnan 
Stockholm. Haninge är en av dessa regionala stadskärnor och i kommunen pågår utveck-
lingsarbete med utgångspunkt från kommunens utvecklingsprogram för den regionala 
stadskärnan. Västerhaninge är den sydligaste delen av stadskärnan och därmed en viktig 
del i utvecklingsarbetet.  
 
En av grundtankarna i RUFS 2010 är att tillväxten i första hand ska ske i förtätade stads-
bildningar med goda kollektivtrafikförbindelser. I enlighet med detta bör fortsatt utveck-
lingsarbete i Västerhaninge koncentreras till centrumkärnan vilket stödjer ambitionen om 
lokala centra även i Haninge kommun. Det är också viktigt att i det sammanhanget peka 
på betydelsen av säkra och väl fungerande förbindelser såväl med den centrala kommun-
kärnan Handen som med andra centrumbildningar som Jordbro och Tungelsta. Tidigare 
förda diskussioner om gång- cykel- och kollektivtrafikförbindelser, inte minst via arbets-
platsområden som Håga industriområde och Jordbro företagspark är här aktuella. 

 

2.4 Utvecklingsområden i Centrumkärnan 
I syfte att arbeta i riktning mot målbilden ”Den hållbara småstaden” är omvandlingen av 
de centrala delarna av Västerhaninge primärt fokus. Det är i direkt anslutning till pendel-
tågstationen och där anslutande busslinjer som den högsta tillgängligheten till kollektiv-
trafik finns och det är där det redan i dag finns förutsättningar för ett ”småstadscent-
rum”. Såväl kommersiell som offentlig service finns etablerad, liksom flera traditionella 
samlingspunkter för såväl organiserade som spontana möten. 
 
Den fortsatta utvecklingen bör bygga vidare på den tradition av centralpunkt som Väs-
terhaninge centrum utgör, därigenom kan underlag för såväl service som folkliv stärkas, 
till gagn för såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet. För att åstadkomma 
småstadens karaktär finns några olika delar av Västerhaninges centrum som bör utveck-
las. Kärnan i centrum är centrumanläggningen och pendeltågstationen och det är runt 
dessa målpunkter som olika utvecklingsinsatser bör ske, där de viktigaste inslagen är för-
tätning med bostäder och verksamheter, samt insatser för ökad tillgänglighet och över-
bryggande av barriärer.  
 
I följande text redovisas några områden i centrumkärnan som redan i det tidigare utveck-
lingsprogrammet diskuterades som utvecklingsområden. Kommande utvecklingsarbete i 
centrala Västerhaninge bör inriktas på dessa och hela eller delar av centrumkärnan bör 
bli föremål för fortsatta studier i form av program/utvecklingsplaner.  
 
Nedan följer några av de möjliga inriktningar som bör studeras. De bör i det fortsatta 
utvecklingsarbetet ses som exempel på hur Småstaden Västerhaninge kan omvandlas och 
förtätas. 
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1. Gamla kommunhuset – området söder därom 
Område 1 innefattar området från och med det gamla kommunhuset till och med vård-
centralen och inkluderar också parken däremellan. Här kan med fördel en översyn göras 
i syfte att knyta samman området och överväga infartsparkeringar i direkt anslutning till 
Nederstaleden och Centrumvägen. Gamla kommunhuset kan genom ombyggnad till-
sammans med den intilliggande parken bli en attraktiv mötesplats. 
 

2. Centrumanläggningen 
Centrumanläggningen kan byggas på med flera våningar. Det kan skapa förutsättningar 
för både bostäder och verksamheter, t ex verksamheter som i dag finns i andra delar av 
Västerhaninge. Det kollektivtrafiknära läget gör området lättillgängligt såväl för boende 
som för besökare. För att handeln ska uppfattas som attraktiv bör också behov av till-
fartsvägar och parkeringsplatser tillgodoses. Centrum måste som helhet vara ett funge-
rande och inbjudande centrum där man kan lösa flera vardagliga ärenden på en gång. 
Bostäder och/eller verksamheter ovanpå centrum gör området mer levande och attrak-
tivt samt ökar förutsättningarna för service och mötesplatser.  
 

3. Kyrkan – Järnvägen  
Område 3 sträcker sig mellan kyrkan och järnvägen och gränsar i övrigt till Centruman-
läggningen och Nynäsvägen. Området bör utvecklas till ett bostadsområde och med 
möjlighet till verksamhetslokaler i bottenvåningen. Här liksom i övriga centrumkärnan 
ska hushöjder högre än de hittills förhärskande accepteras, för att därigenom förstärka 
stadskänslan och möjliggöra en högre exploateringsgrad i de centrala lägena. I omvand-
lingen av området bör också trafiklösningar ses över och ny sträckning av tillfartsväg till 
Centrum prövas. För de inom området befintliga byggnaderna bör prövas i vilken ut-
sträckning de ska vara kvar, flyttas alternativt rivas.  
 

4. Området norr om Åby-rondellen 
Område 4 avgränsas av järnvägen och bostadsområdet Åby samt delas av Nynäsvägen. 
Området bör studeras med inriktning på att kunna kompletteras med främst fler bostä-
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der för att redan vid infarten till Västerhaninge skapa en stadskaraktär med en attraktiv 
entré. Mellan Nynäsvägen och järnvägen bör utredas möjligheten till infartsparkeringar, 
alternativt verksamhetslokaler. Området är dock bullerstört från såväl järnväg som Ny-
näsvägen. En förutsättning för utveckling av området är också att det skapas säkra och 
attraktiva förbindelser till centrum så att såväl Nynäsvägen som järnvägen kan passeras 
på ett tryggt sätt. Dessa förbindelser kan också utgöra en del av kopplingen mellan cent-
rumkärnan och Hanveden. 
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