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Förslag till detaljplan för Åkeshov 1:1 i stadsdelen Riksby,  
S-Dp 2017-17449  
 
 
Bromma Hembygdsförening (BHF) har nedanstående synpunkter på förslaget:  
      
Vi vidhåller de synpunkter som vi lämnade på ”Program för centrala Bromma, S-Dp 2010-20840”: 
Den skogbeväxta kullen är en medvetet sparad naturmark som är värdefull som komplement  
till den byggda miljön. Platsen är påverkad av bl.a. trafikbuller från Drottningholmsvägen. 
En stor del av kullen är ett fornminnesområde.  
Vi anser att den tillgängliga platsen är alltför trång och olämplig för bebyggelse. 
 
Eftersom det föreslagna 9-våningshuset ligger tätt inpå fornminnesområdet så kommer byggnationen 
ofrånkomligen att inkräkta på och skada detta. 
Platsen ligger inom Riksbyområdets enhetliga 3-våningsbebyggelse och kan inte anses ingå i 
Brommaplans framtida centrumbebyggelse. Mycket nära de nya byggnaderna ligger en låg förskola. 
 
Vi anser att den nya bebyggelsen kommer att bli alltför hög och dominerande över områdets enhetliga 
smalhuskaraktär  och skada områdets kulturhistoriska värde. 
Byggnaderna kommer att skugga det närliggande 3-våningshuset och förskolan, vilken till stor del 
kommer att mista solljuset på lekgården och inomhus. Den föreslagna detaljplanen kommer att inkräkta 
på gällande detaljplan för förskolan från 1978, Pl 7908. I denna plan är det avsatt en parkremsa på 
förskolans södra sida. Denna för förskolan värdefulla närmiljö försvinner i det nya planförslaget. 
 
För att få en rimlig anpassning till skalan på den befintliga bebyggelsen och undvika en omfattande 
skuggning av närliggande förskola och bostadshus, så anser vi att ev. nya byggnader skall få vara högst  
4 våningar höga. 
 
 
Bromma Hembygdsförening har ca 1000 medlemmar. 
 
På styrelsen för Bromma Hembygdsförenings vägnar och med vänliga hälsningar 
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