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Förslag till detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1  m.fl.  
vid Spångavägen/Sedumbacken i stadsdelarna Riksby och  
Norra Ängby, S-Dp 2017-15385  
 
 
Med anledning av Stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat ärende vill Bromma 
Hembygdsförening (BHF) lämna följande yttrande: 

 
 
Vi anser att en byggnation på den föreslagna platsen är problematisk genom den påverkan 
på den småskaliga karaktären hos Riksbyhöjdens trädgårdsby (kv. Strumpstickan) som den medför. 
Även stadsbilden längs Spångavägen blir starkt påverkad. 
Vi ifrågasätter lämpligheten av en byggnation på denna plats.  
 
Enligt Stockholms Översiktsplan avses emellertid Spångavägen att på sikt omvandlas till ett urbant 
stråk. Den föreslagna byggnationen är tänkt att bli en första del av denna omvandling.  
 
Vi anser att man på denna plats måste ta hänsyn till att det saknas tillgänglig mark för fortsatt 
byggnation längs Spångavägen – marken är antingen redan bebyggd, ingår i Kyrksjölötens 
naturreservat eller är av riksintresse. 
Vi anser därför att en eventuell byggnation måste vara anpassad till den närliggande 
bebyggelse och natur som finns i området (enligt nedan): 
Längs Spångavägen består den befintliga bebyggelsen av 2-våningshus, delvis med 
souterrängvåning. Mot öster ligger Riksbyhöjdens trädgårdsby (kv. Strumpstickan).  
Mot väster och norr ligger naturreservat och riksintresseområde. 
 
BHF anser att den föreslagna byggnationen blir alltför hög för att kunna uppfattas som en  
rimlig fortsättning på närliggande bebyggelse längs Spångavägen. 
Den kommer även att bli alltför hög och dominerande gentemot den småskaliga karaktären på 
Riksbyhöjdens trädgårdsby (kv. Strumpstickan).  
Vid en eventuell exploatering så anser vi att de föreslagna byggnaderna på 4- resp. 5 våningar 
generellt måste sänkas till högst 3 våningar för att bli rimligt anpassade till platsen. 

Stockholms stadsbyggnadskontor 
Registraturen 
E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se 
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Vi anser dessutom att eftersom tillkommande bebyggelse skall samspela i formspråk med befintlig 
bebyggelse (enligt planbeskrivningen) så bör detta även gälla för fasadytor av trä.  
Dessa bör vara slätare och enhetligare än vad som föreslås. 
        
 
 
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 

 


