Bromma Hembygdsförening
Åkeshofs slott, 168 38 Bromma

Bromma 2017-02-02

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

Förslag till detaljplan för fastigheten Ordenskapitlet 10 m fl
i stadsdelen Nockebyhov, S-Dp 2015-07342
Med anledning av Stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat ärende vill Bromma
Hembygdsförening (BHF) anföra följande:
Vi anser att de nya byggnadernas fasader mot Gubbkärrsvägen skiljer sig alltför mycket från
de tidigare uppförda husen vid Dalgången. Det behövs en viss samordning av byggnadernas skala
och karaktär längs vägen för att ett gott helhetsintryck skall erhållas. Denna inriktning var ju också
tydlig i Startpromemorians visionsskiss samt i ”Program för detaljplan Nockebyhov, Samrådsförslag
november 2011”. Där säger texten vid vy 10 - Flerbostadshus utmed Gubbkärrsvägens sydsida :
”Motivet finns redan i den påbörjade nybebyggelsen i korsningen med Dalgången. En upprepning
skapar rytm utmed Gubbkärrsvägen.”
Vi saknar framförallt en tydlig gräns (takfot) mellan de nya fasadväggarna och takytan.
Visionsskissens princip med lutande takyta bör bibehållas.
Takfoten bör ligga på 3-4 våningars höjd. Takfotshöjden bör inte heller variera inom samma
byggnadskropp – om det inte görs som anpassning till marknivån.
Taket – dvs. den bandplåttäckta takytan – måste vara lutande mot Gubbkärrsvägen för att en rimlig
höjd på fasadväggarna skall erhållas. Detta erfordras också för den anpassning som behövs till
karaktären på de närliggande byggnaderna längs Gubbkärrsvägen.
Vi anser även att den extra våningen på hus B2 bör utgå då den ger ett onaturligt intryck i detta
sammanhang.
Bromma Hembygdsförening har ca 1000 medlemmar.
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