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Åkeshofs slott, 168 38 Bromma

Bromma 2022-05-30

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

Förslag till detaljplan för Enigheten 25 och 26 samt Hingsten 1 och 2 m.fl. i stadsdelen
Mariehäll S-Dp. 2020-09402
Hingsten 1 och 2.
Hembygdsföreningen instämmer i Tyréns antikvariska utlåtande, skrivet av byggnadsantikvarie Anna
Carvers och som på sidan 4 skriver:
Detaljplaneförslaget föreslår flerbostadshus utmed Bällstavägens södra sida. Detta område har hittills
präglats av en-, och tvåbostadshus samt mindre flerfamiljshus med omfattande grönska. Det är av
betydelse för stadsbilden att en övergång mellan bebyggelsens olika skala gestaltas med finess. Ett
alternativ kan här vara att flytta det ursprungliga huset i Kv Hingsten 1 och lägga det längre in på
tomten och på så sätt behålla delar av den historiska berättelsen och samtidigt skapa en övergång i
skala mellan nyproducerat och äldre bebyggelsemiljö.
Vi anser härmed att kommunen skall avslå rivning av huset på Hingsten 1 men kan tillåta flyttning av
huset inom fastigheten så att ett flerbostadshus kan byggas längs Bällstavägen. Flerbostadshuset bör
dock smälta in i Villastadens bebyggelse på södra sidan av Bällstavägen. Ett vad vi anser fint förslag
till flerbostadshus togs fram 2015.04.01 av TOL arkitekter AB. Detta förslag togs fram innan Hingsten
2 kom att ingå i projektet. Detta hindrar dock inte att TOLS-förslag för flerbostadshuset längs
Bällstavägen alltjämt passar bra på fastigheten Hingsten 1 (om kontakt önskas med TOL arkitekter
AB: liselotte@tolark.se )
Huset på Hingsten 2 har inte något kulturhistoriskt värde vad vi kan se och kan därför rivas till förmån
för byggande av ett mindre flerbostadshus på fastigheten som smälter in i miljön bredvid huset på
Hingsten 3. Det nya huset på fastigheten Hingsten 2 bör naturligtvis vara indragen från gatan liksom
Hingsten 1 och 3.
Högstadieskolan.
Ska det byggas en högstadieskola i Mariehäll så framgick det på samrådsmötet att den föreslagna
placeringen är det enda alternativet som går att genomföra i Annedal. Kan denna skola med mycket
liten skolgård på taket uppfylla de krav som normalt ställs på en skolgård?
Men måste en högstadieskola verkligen ligga i Annedal-Mariehäll. Högstadiebarn borde väl kunna ta
sig till den närbelägna Bällstalundsskolan. Högstadiebarn i Bromma tar sig ofta betydligt längre än
från Mariehäll till Bällstalundsskolan. Det är mycket angeläget att den kulturhistoriskt mycket vackra
skolan från 1912 renoveras och blir ett lika fint tillskott till omgivningen som Solhemsskolan i Spånga
som är från samma tid. Bällstalundsskolan byggdes för barnen i Mariehäll och Bromma Kyrka och bör
naturligtvis åter blir skola för barn i de norra delarna av Bromma.
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Att renovera Bällstalundsskolan borde vara både ett billigare och snabbare sätt att få en fungerande
högstadieskola än att bygga en ny skola på Tappvägen som ju aldrig kan bli en bra skola. Att
Bällstalundsskolan är tänkt att användas för kommande barn i Solvallastaden kan väl knappast hindra
att Bällstalundsskolan används som högstadieskola i området. Annat område i Solvallastaden bör
kunna reserveras för låg- och mellanstadieelever eller ska även Solvallastaden maximeras med
bostäder så att det inte ens får plats med en skola?
Delområde 2 Enigheten.
Hembygdsföreningen har inga direkta alternativa förslag men anser att antal våningar bör sänkas med
minst två våningar för att det skall bli balans i bebyggelsen längs Bällstavägen.

På styrelsen för Bromma Hembygdsförenings vägnar och med vänliga hälsningar
Inger Larsson, ordförande i Bromma hembygdsförening
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