Remissvar Ösby 1:90 SKOGSBO

Remissvar
Detaljplan för Ösby 1:90, Skogsbo
Föreningen Gustavsbergs Vänner vill lämna följande synpunkter:
Behovet att ändamålsenliga möteslokaler i Gustavsberg och Värmdö är stort. Till viss del är
det självförvållat. För oss är det obegripligt att exempelvis Gustavsbergsteatern, som var en
bra möteslokal med kök och flera mötes/konferenslokaler byggdes om så att dessa lokaler inte
längre kan användas som sådana. Och nu syns planeringen vara att göra om teatern till bio, så
att varken föreningar eller möten kan hållas där. Det stora fastighetsförvärvet i Gustavsbergs
hamn, med så väl restaurant, utställningshall och mässhall som flera våningars fabrikslokaler,
borde rimligen kunna möta behovet av "lämplig samlingslokal"' som anges som syfte för
planförslaget. Men dessa är tydligen avsedda för gym och annan kommersiell verksamhet.
Vi föreslår därför att planförslaget omstuderas så att byggnaden istället kan lokaliseras mellan
befintliga Skogsbohus som en spegelvänd pendang till den utskjutande entrébyggnaden. Det
skulle på ett bättre sätt skapa en sammanhållen byggnad med ett spännande utseende.

Allmänt
Föreningen Gustavsbergs Vänner, som är en hembygdsförening för Gustavsberg, har
medlemmarnas uppdrag att på olika sätt värna Gustavsbergs unika bruksbygd. Särskilt
angeläget är att försöka påverka beslutsfattare till en förskönande hållning vid nyexploatering.
Bland våra ca 400 medlemmar finns ett stort engagemang och kunnande om hembygden
Gustavsberg.
Vi är därför starkt kritiska till det nu föreliggande förslaget:

Sammanfattning
1) Behovet av ändamålsenliga, centralt belägna och lättillgängliga lokaler är stort i
Gustavsbergs och Värmdö.
2) Skogsbo behöver förskönas, säg nej till den föreslagna byggrätten framför huset
3) Omlokalisera byggrätten till andra sidan och mellan Skogsbo 1 och 2
4) Skapa en ny vacker byggnad i samma stil och som en pendang till Skogsbo 3, ett nytt
och vackert Skogsbo IV.

Det här är bra med planförslaget
Vi inser att den öppna attityd politikerna vill ha genom ”medborgardialog”, träffar, samråd
och processer enligt plan- och bygglagen kräver större och bättre fungerande lokaler i
anslutning till kommunhuset Skogsbo. Det ska vara lätt för medborgarna att nå sin kommun
och kunna träffa politiker och tjänstemän i den.
Därför är det bra att ordna någon större samlingslokal som fungerar bättre än nuvarande
matsal, som är under all kritik av komfort vid större möten. Men fågan är om det inte behövs
en betydligt större lokala en den föreslagna för 120 personer.
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Det här är dåligt med planförslaget
Vi förstår att det finns behov av fullmäktige- och möteslokaler. Och visst finns det en god
tanke i att sådana lokaliseras i anslutning till kommunhuset Skogsbo.
Men vi ifrågasätter starkt placeringen och storleken. Att planera för en yta som redan från
början kommer att vara för liten känns ogenomtänkt (vi kan inte heller se några egentliga
ekonomiska skäl till att bygga för litet). Även lokaliseringen och gestaltningen syns
ogenomtänkt. Huskroppen ger ett klumpigt och oestetisk intryck. Vi kan heller inte se några
tydliga synergieffekter med kommuntorgsfunktionen, vilket vore rimligt.
Om det ända möjliga alternativet för nya samlingslokaler i Skogsbo är den i planförslaget
utpekade platsen, anser vi att det är bättre att helt avstå. Sök istället alternativ på annan plats.
Varför inte använda Tallåskyrkans lokaler (de lär behöva fler hyresgäster) eller att finna plats
i ett tilltänkt nytt bibliotek.
Planförslagets lokalisering och utformning förskräcker och förfular den nu hyggligt utformade
Skogsbo.

Så här skulle det kunna vara istället
Som nämnts inledningsvis förordar vi en lösning med en ny vacker byggnad i samma stil och
som en pendang till Skogsbo III. Helt enkelt ett nytt och vackert Skogsbo IV i harmoni med
övriga byggnader.
Om det inte är möjligt bör projektet i sin nuvarande form läggas ned.
2013-03-20
Med vänlig hälsning
FÖRENINGEN GUSTAVSBERGS VÄNNER/GM
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