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Grönt ljus för nästa steg mot en ny socialt hållbar stadsdel i 
Stora Sköndal 
 
Under torsdagen godkände stadsbyggnadsnämnden i Stockholm stad start-PM för den 
andra etappen 2A för Framtidens Stora Sköndal, som innebär bland annat cirka 950 
bostäder. Enligt markägaren Stiftelsen Stora Sköndal ska nu en helt ny och socialt hållbar 
stadsdel fortsätta växa fram där människor med olika förutsättningar kan bo, leva och 
arbeta.  
 
Beslutet om etappen som fattades av stadsbyggnadsnämnden i Stockholm stad under 
torsdagen innebär att Stiftelsen Stora Sköndal fått klartecken att bygga bland annat cirka 
950 bostäder, en skola, förskolor samt en parklek. Vidare ingår i etappen även en gata som 
möjliggör att de befintliga infartsvägarna till Stora Sköndal byggs ihop till en slinga som kan 
trafikeras med buss. Etappen innebär även utvecklingen av ett M-hus, vilket ska bli en 
mötesplats med fokus på barn och unga.  
 
Framtidens Stora Sköndal grundar sig på en idé om social hållbarhet med fokus på 
inkludering och mångfald. Stor vikt kommer därför att läggas vid att bygga promenadstråk, 
torg, parker och andra gemensamma ytor och mötesplatser som bidrar till en mer 
inkluderande och trygg miljö.  
 

- Vi är väldigt glada över beslutet som innebär att vi får fortsätta arbetet att utveckla 
en hållbar stadsdel som är till för många och där människors olika behov tillgodoses, 
säger Åsa Andersson vd för Stiftelsen Stora Sköndal. 

 
I Stora Sköndal kommer det att finnas 4 500 nya bostäder och 1 500 nya arbetsplatser när 
stadsdelen står klar år 2035. Det kommer det finnas bostäder med blandade 
upplåtelseformer, lika delar bostadsrätter och hyresrätter, och i varierade storlekar. Därtill 
kommer det finnas lägenheter för olika behov och intressen. Ambitionen är att det ska finnas 
lägenheter som tar hänsyn till olika familje- och relationskonstellationer, har extra 
anpassning för varierande behov och med möjlighet till samutnyttjning av utrymmen för en 
mer social miljö. 
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Om Stiftelsen Stora Sköndal 
Stiftelsen Stora Sköndal är en idéburen och icke vinstutdelande organisation. Idag driver stiftelsen bland nnat 
verksamheter inom äldreomsorg, förskola, boende för ensamkommande ungdomar, neurologisk rehabilitering 
och är delägare i en högskola. Stiftelsen äger och förvaltar även mark i Sköndalsområdet. Genom bolaget Stora 
Sköndal Framtidsutveckling driver stiftelsen tillsammans med samarbetspartners arbetet med Framtidens Stora 
Sköndal. Läs mer här. 

Om Framtidens Stora Sköndal 
Stiftelsen Stora Sköndal vill skapa ett levande och naturnära område nära city där många kan bo, leva och 
arbeta. Det ska bli en modern och smart stadsdel med varierad arkitektur. Särskild vikt kommer läggas vid att 
bevara Stora Sköndals vackra natur och kulturmiljöer. Stadsdelen kommer att byggas under en 15-årsperiod 
och när den är färdig kommer det finnas 4 500 nya bostäder och 1 500 nya arbetsplatser. Läs mer här eller på 
Facebook.  

 

https://www.storaskondal.se/
http://framtidensstoraskondal.se/
https://www.facebook.com/framtidensstoraskondal/

