Samfundet S:t Erik
Stockholm

YTTRANDE
2016-10-12

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Plansamråd för: Detaljplan för Nya Islandstorget, Blackeberg 3:1 m fl i
stadsdelen Blackeberg, Dp 2014-00063 (Utställning)
Detaljplanens syfte är att, i gränslandet mellan stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby, skapa
förutsättningar för nybebyggelse och nya allmänna platser. Den föreslagna bebyggelsen utgörs av bostäder
i flerfamiljsbebyggelse och som bostadsrätter, hyresrätter och studentbostäder. Dessutom planeras en
förskola för, nya och upprustade gator och torg, samt ett nytt klubbhus till Ängby södra bollplan. Lilla
Ängby gård bevaras. Det övergripande stadsbyggnadsmotivet är enligt planförfattaren att skapas
förutsättningar för integration mellan Blackeberg och Södra Ängby genom nya och befintliga mötesplatser
samt förstärkta kopplingar. Dessutom har den nya bebyggelsen syftet att tillföra området en ny
stadsbyggnadskaraktär för att ge området en egen identitet.
Blackeberg utgör en av Stockholms bäst bevarade grannskapsenheter där det kuperade landskapet är
utgångspunkt för gestaltningen av stadsplanen. Riksintresset Södra Ängby utgår från samma tolkning av
landskapets förutsättningar som Blackeberg men med villabebyggelsens skala.
Samfundet har i sitt tidigare yttrande angående program för Blackebergsvägen, vilket ligger till grund för
samrådsförslaget, varit positiv till en bebyggelseutveckling där stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby
kopplas ihop, men betonat vikten av att utgå från de principer och värden som präglar omgivningen; skala
och förhållningsätt till en sammanhållande grönstruktur. I tidigare yttrande betonades vikten av att ge det
nya bebyggelseområdet en egen identitet samt att låta ett grundläggande förhållningssätt till landskap och
vegetation skapa en förenande och identitetsskapande karaktär. Samfundet konstaterar att det aktuella
samrådsförslaget för Nya Islandstorget, Blackeberg 3:1 m. fl. innebär att en ny identitet med avseende på
karaktär och skala utvecklats.
Den viktigaste stadsbyggnadsprincipen i Blackeberg och Södra Ängby är att bebyggelse samverkar i en
accentuering av den befintlig topografi och vegetation. Samrådsförslaget introducerar en ny hög
sexvånings-skala i Blackebergsvägens parkstråk. Vad som idag utgör en grönskande länk mellan två ur
bebyggelsehistorisk synpunkt synnerligen värdefulla områden, kommer att skiljas åt av den skalförskjutna
bebyggelsen. Samfundet S:t Erik befarar att planens intentioner att koppla samman inte kommer att
uppfyllas. Den skalförskjuta bebyggelsen kommer snarare att åtskilja de omgivande bebyggelseområdena,
trots ansatser att skala ner och trappa mot omgivande bebyggelse och kulturmiljöer.
Förslaget speglar en generell och mycket oroande tendens där ekonomiska och bostadspolitiska mål, sätts
före en balanserad och avvägd komplettering av stadens värdefulla bebyggelsemiljöer
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