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§ 10
Förslag till detaljplan för Burmanstorp 1 m.fl.
Telestaden, i stadsdelarna Farsta och Larsboda, SDP 2014-13908. Svar på remiss från
stadsbyggnadskontoret
Dnr. 4.1/2865/2019
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. att godkänna och överlämna kulturförvaltningens
tjänsteutlåtande till stadsbyggnadskontoret som svar på
remissen
2. att förklara beslutet omedelbart justerat

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2019-11-29.
Sammanfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en omvandling av det före
detta televerksområdet i Farsta till en levande stadsdel med
blandade funktioner. Planen möjliggör cirka 2000 nya bostäder,
två skolor, fem förskolor, en idrottshall och lokaler för handel,
kontor, verksamheter och service. Planen syftar vidare till att
säkerställa bevarande av befintlig kulturhistorisk bebyggelse.
Telestaden ingår i ett större stadsutvecklingsområde som ska
vända Farsta mot Drevviken.
Kulturförvaltningens övergripande bedömning är att
anläggningen i Mårbacka har respekterats i större utsträckning än
anläggningen i Vitsand. Kulturförvaltningen ser positivt på att
delområdets alla blåklassade byggnader i Mårbacka bevaras utom
en föreslagen rivning av en idrottshall, en rivning som
kulturförvaltningen föreslår avstyrks. Den kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelsen förses med skydd i detaljplanen.
Huvuddragen i befintligt planmönster i Mårbacka bevaras.
Kulturförvaltningen anser att planförslaget i Vitsand bör
omarbetas i delar. Tillkommande bebyggelse mot parksidan och
Vitsandsstråket bör avstyrkas, byggnaderna mellan skivhusen
mot Nynäsvägen bör sänkas och föreslagna balkonger bör utgå.
Skyddet för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bör dock
stärkas upp i vissa avseenden i båda delområdena.
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Telestaden erbjuder goda möjligheter att tillskapa publika platser
för konst och kultur. Inom Telestaden finns en långsiktig
kulturetablering som staden medverkat till genom att
Konstnärernas kollektivverkstad (KKV) och scenkonstverksamheten SITE flyttat in i det så kallade Konstverket i
Mårbacka. Det är positivt att förslaget till detaljplan bekräftar
kulturverksamheterna genom användningsbestämmelser och
planstöd. Men planbeskrivningen kunde ta tydligare fasta på
behovet av publika kulturlokaler och mötesplatser för att
säkerställa att planen uppfyller sitt syfte med att utvecklas till en
levande och funktionsblandad stadsdel.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
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