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Förslag till detaljplan för del av Blackeberg 3:1 m.fl. områden 
vid Blackebergsvägen/Blackebergsbacken, i stadsdelarna 
Blackeberg och Södra Ängby,  S-Dp 2016-15112 
   
 
Med anledning av Stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat ärende vill Bromma Hembygdsförening 
(BHF) lämna följande yttrande: 

 
BHF vidhåller de synpunkter som vi lämnade i samrådet om Områdesprogram för Blackebergsvägen, 
Dp 2011-04726.  
 
Nedan anges våra synpunkter på detaljplaneförslagets olika delområden.  
 
Område A1 och A2 (Väster om Blackebergsvägen): 
Vi anser att de sju husen är godtagbara. De borde dock vara en våning lägre. 
 
Område A3 (Öster om Blackebergsvägen):  
Vi anser att detta område skall lämnas obebyggt. 
 
Agrarhistorisk kulturmark 
Enligt en lantmäterikarta från 1775 tillhörde denna hagmark Nytorpet/Mjölnartorpet och har haft en 
agrar markanvändning. Här har legat fyra torp. Området är alltså en agrarhistorisk kulturmark. 
I Nyrén Arkitektkontors kulturmiljöanalys anges ”Tyska Botten och uppodlad dalgång norrut” som 
ett karaktärsområde.  
En bebyggelse här skulle helt förändra den historiska landskapsbilden. 
Enligt konnektionsutredningen skulle dessutom ett livsmiljöområde försvinna, ett stort livsmiljöområde 
delas upp och livsmiljöer på båda sidor om Blackebergsvägen minskas i storlek (Bilaga 1, karta 2). 
 
Riksintresset Södra Ängby 
Planområdet för riksintresset avgränsas i väster av Blackebergsvägen. Byggnaderna i Område A3  
är alltså placerade på den agrarhistoriska kulturmarken inom riksintresset.  
En detaljplan för Södra Ängby upprättades 1995 för att säkerställa att riksintresset tillvaratas vid 
förändringar i området. 
I denna detaljplan (Dp 89058) finns planbestämmelsen q1 beträffande värdefull miljö.  
Texten lyder: ”Hela planområdet utgör en kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö, som skall 
bibehållas. Till planen hör ett miljöprogram.” 

Stockholms stadsbyggnadskontor 
Registraturen 
E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se 
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Under rubriken  SÖDRA ÄNGBY – RIKSINTRESSE på detaljplanen, står bl.a. texten : 
”….och grönområdena runt stadsdelen är viktiga delar av den tidstypiska miljön.” 
 
I planbeskrivningen (s 2) står bl.a. : ”Planområdet som helhet är av synnerligen stort kulturhistoriskt 
värde …..” 
 
Det är alltså uppenbart att även de yttre delarna av planområdet är ett uttryck för riksintresset. 
 
BHF anser att den föreslagna bebyggelsen skulle påtagligt skada riksintresset Södra Ängby. 
. 
 
Område B (Östra delen av Blackebergsbacken): 
Vi anser att de två husen är godtagbara med tvekan. De inkräktar på den redan smala skogsremsan som 
ingår i det ESBO-klassade skogsområdet.  
 
Område C1 och C2 (Västra delen av Blackebergsbacken); 
Vi anser att de sex 10-våningshusen är alltför höga för att passa in i anslutning till kulturmiljön i 
Blackebergs Gård med det Ljunglöfska slottet. 
Vi anser att byggnadshöjden inte bör överstiga sju våningar. 
 
 
 
 
Bromma Hembygdsförening har ca 1000 medlemmar. 
 
Skrivelsen har tagits fram i samverkan med Fil Dr i arkeologi Nils Ringstedt. 
 
 
På styrelsen för Bromma Hembygdsförenings vägnar och med vänliga hälsningar 
 
 
Håkan Thulin, arkitekt 
Alstersvägen 3 
168 39 Bromma 
thulin.ark@gmail.com 

 


