Bromma Hembygdsförening
Åkeshofs slott, 168 38 Bromma

1(2)
Bromma 2016-10-11

Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Registraturen
E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Synpunkter på utställd detaljplan för
Nya Islandstorget, Blackeberg 3:1 m fl i
Stadsdelen Blackeberg, S-Dp 2014-00063
Bromma Hembygdsförening (BHF) anser att våra synpunkter på planförslaget nästan inte alls har
beaktats. Vi vidhåller våra tidigare synpunkter och hänvisar även till den skrivelsen.
Planförslaget har granskats av Arkeologikonsult betr. fornlämningarna och av Nyréns Arkitektkontor
betr. kulturmiljövärden. Vi instämmer helt i dessa utredningars synpunkter.
Vi anser att man inte tagit rimlig hänsyn till kulturhistoriska värden och fornlämningar.
Lilla Ängby gård
I programförslaget och gestaltningsprogrammet har angetts att Lilla Ängby gård skall synliggöras
genom ett släpp i bebyggelsen mot Blackebergsvägen.
I samrådsredogörelsen har stadsbyggnadskontoret bl.a. föreslagit att följande förändring av
detaljplanen skall studeras: ”Möjligheten att stärka en visuell koppling mellan Lilla Ängby gård och
Blackebergsvägen, genom en översyn av portikens utformning.”
Resultatet av denna bearbetning har blivit att portiken krympts med 20 cm i både bredd och höjd!
BHF vidhåller uppfattningen att portiken borde vara bredare och centrerad mot Lilla Ängby gårds
fasad. Fasaden behöver vara väl synlig från Blackebergsvägen. Karaktären av allé upp till Lilla
Ängby gård borde bibehållas.
Fornlämningar
BHF anser att skålgropsstenen skall bibehållas på sin ursprungliga plats.
Länsstyrelsen skriver bl.a. i sitt yttrande: ”Det bör även uttryckligen framgå att den är en
lagskyddad fornlämning som skall undantas exploatering.
Länsstyrelsen har även efterfrågat en påverkansanalys av hägnad Stockholm 927 (stensträng).
Planbeskrivningen anger att den skall flyttas till lämplig plats i närområdet.
Vi anser att detta omöjligen kan ske utan att den förlorar sitt värde.
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Vi anser att hela detta område med berghäll, skogsdunge och hägnad (stensträng) är en arkeologisk
fornminnesplats vilken bör bevaras.
Vid en ev. exploatering bör åtminstone skålgropsstenen bevaras på berghällen och bebyggelsen
anpassas till denna.
Om området skulle exploateras så anser vi att det behöver undersökas arkeologiskt.
Planbeskrivningen lägger stor vikt vid det gröna sambandet mellan stadsdelarna.
Det borde då vara naturligt att bibehålla de särskilt värdefulla befintliga natur-, kultur- och
fornminnesmiljöerna.
Byggnadernas höjd
BHF vidhåller vår tidigare synpunkt att byggnaderna generellt är ca 1 våning för höga.
Byggnadernas har nu dessutom höjts med mellan 0,5 – 2 meter.
Sammanfattning
Betydelsen av att i möjligaste mån bevara platsens kulturhistoriska värden och fornminnen
har framhållits i flera utredningar samt av Skönhetsrådet och många medborgare.
Stadsmuseet avstyrker detaljplanen p.g.a. alltför stor negativ inverkan på kulturhistoriska värden.
BHF anser att planförslaget inte tillgodoser berättigade krav på hänsyn till kulturhistoriska värden
och fornminnen i området.

Bromma Hembygdsförening har ca 1000 medlemmar.
Skrivelsen har tagits fram i samverkan med Fil Dr i arkeologi Nils Ringstedt.
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