
Kvadratsmart mellan
stad och natur

Kvarnbergsplan ligger cirka 800 meter 
från Huddinge centrum, i hörnet av 
Huddinge- och Lännavägen. En plats 
med närhet till goda kommunikationer, 
trevliga butiker och restauranger. Hud-
dinge kommun som är en del av halvön 
Södertörn, är till tredjedelen fylld av 
naturreservat. 

Med sin unika natur av vidsträckta sjöar 
och djupa skogar är det ett utmärkt 
friluftsområde för både löprundor med 
utomhusgym, promenader och bad. 
Kombinationen av en fantastisk natur 
och närheten till storstad är vad som gör 
Kvarnbergsplan unikt.

En uppsjö av löpspår och grönska
Förutom de stora naturreservaten Or-
lången, Paradiset och Gömmaren sträck-
er sig även den 1000 kilometer långa 
Sörmlandsleden genom Södertörn. Vid 
sjön Orlången som är en av de största 
sjöarna i Huddinge finns både klippbad 
för avskildhet och mer välbesökta bad-
platser som Vidjabadet och badet vid 
Sundby Gård – där spolas skridskobanor 
fram under vintern och under sommar-
halvåret är den fina parken med ekback-
arna som gjorda för picknickfilten. 

Varierat kulturutbud
Huddinge har ett stort och varierat 
kulturutbud med populära årliga arrang-
emang. Däribland festivaler, föreställ-
ningar och Huddingedagarna med ”Hud-
dinge jazz och blues”, som är en folkfest 
för alla musikälskare. Under september 
anordnas ”1000 meter konst” där alla 

deltagare ställer ut sina alster på den 
konst-iga kilometern ända fram till Fuller-
sta Gård.

Med konsten i centrum
Fullersta Gård är en plats där anrik bygg-
nadshistoria möter nyskapande konst 
och kultur. I byggnadens ovanvåning 
finns permanenta utställningar av tidi-
gare verksamma konstnärer i Huddinge, 
målaren Peter Dahl och tecknaren Ewert 
Karlsson.

Under år 2013 invigdes också författa-
ren Karin Boyes rum på plats. Under sin 
ungdom satt Boye på sitt rum och skrev 
mycket av sin lyrik där Sjödalsgymna-
siet idag ligger. Vid Sjödalsparken som 
är Huddinges populära knutpunkt kan 
du bland annat fira Valborg, spela boule 
eller gå på konsert. 

Kvarnbergsplan på kartan

Kommunikationer
Vid Kvarnbergsplan finns ett busstorg 
med förbindelser mot flera centra-
la knutpunkter, bland annat 703 mot 
Huddinge centrum, 710 mot Stuvsta, 
Skärholmen och IKEA i Kungens Kurva, 
744 mot Högdalen, 742 mot Huddinge 
sjukhus och Skogås. Här passerar också 
nattbussar hem direkt från stan. Pendel-
tåget från Huddinge centrum når Stock-
holm city på 16 minuter. Endast fem 
minuter bort med pendeltåget ligger 
Södertörns högskola.

Om du föredrar att cykla i stället för att 
ta bussen finns det mycket bra cykel-
vägar som enkelt tar dig till dina favo-
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ritplatser i Huddinge. En av dessa är 
härliga Flottsbro Friluftsområde där du 
under vintertid kan njuta av skidåkning 
i Stockholms högsta skidbacke och på 
sommaren ta ett svalkande dopp vid 
strandbadet.

Service, handel och vårdcentral
Närservice, vårdcentral och andra fa-
ciliteter finns på bekvämt räckhåll. I 
området ligger bland annat pizzerior 
med hemkörning och ICA Supermarket 
Kvarnen som har öppet alla dagar 9-21. 
På Kvarnbergsplan finns också en liten 
torghandel med färska frukter och bär. 

Kring Forelltorget och Sjödalstorget i 
Huddinge centrum flockas flertalet kläd- 
och mataffärer med allt från mindre 
specialbutiker till större kedjor, caféer, 
biograf, apotek och systembolag. Här 
kan du äta ute eller enkelt ta med mid-
dagen hem.

Mellan Kvarnbergsplan och Huddinge 
centrum ligger Huddinge Huvudbibliotek 
som erbjuder allt från författarkvällar, 
filmvisningar och skrivarklubbar, till stu-
dierum och bokningsbara datorer med 
gratis trådlöst nätverk. Biblioteket är 
därför en utmärkt plats att plugga på.

Det var en gång i Kungens Kurva
Kungens Kurva med IKEA och över 
hundra andra butiker, restauranger, 
caféer och biograf, är idag Skandinaviens 
största köpcentrum och ligger en halv-
timmes bussresa bort från Kvarnbergs-
plan. 

Namnet Kungens Kurva kommer från 
när kung Gustaf V år 1946 körde i diket 
på väg hem efter en hjortjakt. Det sägs 

att chauffören tappade kontrollen över 
bilen som sladdade av vägen och ham-
nade i ett vattenfyllt dike. Alla i sällska-
pet klarade sig lyckligtvis utan skador, 
kurvan är återställd och bilen finns nu att 
se på bilmuseet vid Sparreholms Slott i 
Flen.

Sport och aktivitet
Huddingehallen är kommunens bad- 
och motionscenter och erbjuder bland 
annat en 25-metersbassäng med åtta 
banor, hoppbassäng med trampolin, 
bubbelpool, vattengympa, och crawlkur-
ser. Förutom simhall finns ett gym med 
personlig tränare och en mängd grupp-
träningspass som till exempel yoga, 
pilates, zumba och spinning.

I Tomtbergahallen håller Huddinge Gym-
nastikförening och Gymmix gruppträning 
i olika träningsformer. I Huddinge cen-
trum ligger IF Friskis & Svettis med ett 
lika varierat utbud av gruppträning. För 
dig som föredrar att snöra på dig jog-
gingskorna rekommenderas en löprunda 
till sjön Trehörningen.
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