KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-06-11, § 8

Tid

Tisdagen den 11 juni 2013, kl 16.30 – 17.30

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 11 juni 2013

Madeleine Sjöstedt

Ann Mari Engel

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Arba Kokalari (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Salar Rashid (S) §§ 13-16
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Ann Burgess (M)
Lars Jilmstad (M)
Joar Forssell (FP)
Tony Nilsson (S)
Eleonore Eriksson (S) §§ 1-12

för Ariane Bucquet Pousette (M)
för Maria Braun (M)
för Manne Bergström (M)
för Tomas Rudin (S)
för Salar Rashid (S)

Ersättare:
Cecilia Önfelt (C)
Eleonore Eriksson (S) §§ 13-16
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Ann-Charlotte Backlund,
Mårten Castenfors, Marion Hauge Lindberg, Patrik Liljegren, Inga Lundén, Lena
Mittal, Nina Röhlcke och Johan Westin samt borgarrådssekreteraren Jonas Uebel och
biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.

§8
Remissvar rörande samråd om program för Blackebergsvägen,
del av Blackeberg 3:1 m.m. i stadsdelarna Blackeberg och Södra
Ängby, S-Dp 2011-04726
Dnr 4.1/1639/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden beslutar att i huvudsak avstyrka etapp 1 i programmet med
hänvisning till den negativa inverkan som förslaget har på kulturhistoriska
värden.

2

Kulturnämnden beslutar att i huvudsak tillstyrka etapp 2 och 3 med de ändringar
och den lägre exploatering som föreslås i kulturförvaltningens tjänsteutlåtande.

3

Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 maj 2013.
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett program för utbyggnad av Islandstorget och
område kring Blackebergsvägen. Kring Islandstorget innebär förslaget att
flerbostadshus i hög och tät kvartersstruktur uppförs och att en ny torgbildning skapas.
Utmed Blackebergsvägen och Blackebergsbacken föreslås det friliggande
flerbostadshus samt att vägen omvandlas till stadsgata. I parken Blackebergsstråket
föreslås det att en ny förskola ersätter den nuvarande. För Tyska Botten ser
programmet en framtida möjlighet till mindre exploatering.
Förvaltningen avstyrker i huvudsak den föreslagna nybebyggelsen kring Islandstorget.
Förslaget skulle innebära negativ påverkan på kulturhistoriska värden och kvalitéer i
närområdet och för Ängby kyrka och Lilla Ängby gård. Det skulle också innebära flytt
av fornlämning. Utmed Blackebergsvägen och Blackebergsbacken ser förvaltningen
det som möjligt med viss nybebyggelse, men att exploateringen ska minskas. Rörande
förskolan föreslår förvaltningen att befintlig förskola nyttjas istället för föreslagen
rivning och nybyggnation. I övrigt anser förvaltningen att den känsliga miljön vid
Tyska Botten inte är lämplig för exploatering.
Nämndens behandling av ärendet
Monika Lindh m.fl. (S) anmäler att de inte deltar i beslutet.
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), vice ordföranden Ann Mari Engel
(V) och Mats Berglund (MP) föreslår (se beslutet).

2)

Arba Kokalari m.fl. (M) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:
Att med undantag för den föreslagna bebyggelsen i hörnet Blackebergsvägen Zornvägen tillstyrka programförslaget i dess helhet

Att därutöver anföra
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett program för utbyggnad av Islandstorget
och område kring Blackebergsvägen. Kring Islandstorget innebär förslaget att
flerbostadshus i hög och tät kvartersstruktur uppförs och att en ny torgbildning
skapas. Utmed Blackebergsvägen och Blackebergsbacken föreslås det
friliggande flerbostadshus samt att vägen omvandlas till stadsgata. I parken
Blackebergsstråket föreslås det att en ny förskola ersätter den nuvarande. För
Tyska Botten ser programmet en framtida möjlighet till mindre exploatering.
Förvaltningen föreslår att etapp 1 ska avstyrkas, men vi delar inte denna
uppfattning. Vi konstaterar att en tät och sammanvävd stadsstruktur är något
som efterfrågas i Stockholm och att sådan exploatering har stöd i vår
översiktsplan Promenadstaden. I kommunfullmäktiges budget har också
fastställts att Stockholm ska byggas enligt den klassiska stadens form med
levande gatumiljöer och slutna kvarter med vår tids innehåll och gestaltning.
Den föreslagna rutnätsstrukturen är därmed välmotiverad och de föreslagna
hushöjderna måste anses välavvägda.
Den föreslagna bebyggelsen i hörnet Blackebergsvägen - Zornvägen bör dock
utgå, då det ursprungliga valet av plats för skålgropsstenen invid dåvarande
vattnet är av stor vikt. Att flytta stenen innebär att den tappar sitt sammanhang
och blir svårtolkad.
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), vice ordföranden
Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP).
Reservation

Arba Kokalari m.fl. (M) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) enligt följande:
Allt fler människor söker sig till Stockholm. Att staden växer är positivt men allt
fler invånare innebär samtidigt en utmaning för den offentliga servicen,
infrastrukturen, kollektivtrafiken och bostadsförsörjningen.
I en stad i utveckling är det viktigt att väga in de kulturhistoriska
bedömningarna. Kulturnämndens uppdrag är att ta ställning till detaljplaner
utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Vi tar i kulturnämnden i och med detta
beslut inte ställning till detaljplanen som helhet, utan skickar med
kulturförvaltningens synpunkter till en senare, sammanvägd bedömning.
Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:
Det är av stor betydelse för Stockholms framtid att vi inte möter den starka
befolkningstillväxten just nu med enbart kvantitativt byggande för fler bostäder
och arbetsplatser, utan att även vara noga med att redan i planskedena säkra
tillgången på kvalitet i de byggda miljöerna. Service i form av idrott, kultur,
parker och rekreation måste alltid finnas med från start, liksom att vi månar om
de nya miljöernas kulturhistoriska värden. Som kulturförvaltningen påpekar i sitt

tjänsteutlåtande kring programmet för Islandstorget och Blackebergsvägen, har
kulturhistoriska aspekter förbigåtts i synnerhet gällande etapp 1: Nya
Islandstorget. Dessa brister bör åtgärdas för att uppnå en långsiktigt hållbar
stadstillväxt i det berörda området.
Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i förslag till beslut från Arba Kokalari m.fl. (M).

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

