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Förslag till detaljplan för del av Riksby 1:3  m.fl. (Bällsta IP)  
i stadsdelen Bällsta, S-Dp 2017-06421  
 
 
Med anledning av Stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat ärende vill Bromma 
Hembygdsförening (BHF) lämna följande yttrande: 

 
 
Vi anser att förslaget till detaljplan för idrottsplatsen är väl utformat och att Bällsta Gårds 
kulturhistoriska värden har blivit väl omhändertagna. En stor förlust för herrgårdens karaktär 
är dock den tidigare rivningen av den västra flygeln. Vi anser att denna bör återuppföras. 
 
Vi anser det finns en problematik som behöver uppmärksammas – det är idrottshallens fasaduttryck. 
Bällstavägen var ursprungligen Gustaf III:s färdväg till Drottningholms slott. 
Från denna betydelsefulla väg gick den raka allén till Bällsta Gård. 
 
I och med Ekesiöös nya byggvaruhus så har vägens karaktär blivit starkt påverkad. 
Vi anser att man bör eftersträva en sammanhållen karaktär längs denna vägsträcka.  
Därför behöver idrottshallens fasad mot Bällstavägen på något sätt anknyta till byggvaruhusets 
fasader så att dessa blir mindre iögonfallande. 
Idrottshallens fasad ska naturligtvis dessutom vara estetiskt tilltalande. 
 
Utifrån ovanstående gestaltningsprincip så anser vi att fönstersättningen mot Bällstavägen 
förslagsvis görs med höga vertikala fönster för att härigenom erhålla en viss anknytning till de 
vertikala linjer som finns hos byggvaruhuset. De föreslagna mönstrade fasadytorna bör 
ersättas med enhetliga ytor, gärna med viss horisontell markering samt i en ljus kulör. 
 
Vi anser dessutom att den föreslagna beklädnaden med corteenplåt på sockelvåningen är alltför 
dominerande i sammanhanget. 
Det skulle också vara fördelaktigt med en rad träd eller buskar längs Bällstavägen framför 
byggvaruhuset. 
 
        

Stockholms stadsbyggnadskontor 
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Bromma Hembygdsförening har ca 1000 medlemmar. 
 
 
På styrelsen för Bromma Hembygdsförenings vägnar och med vänliga hälsningar 
 
Håkan Thulin, arkitekt 
Alstersvägen 3 
168 39 Bromma 
thulin.ark@gmail.com 

 


