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Svar på skrivelse angående
Liljeholmsbadets kulturhistoriska skydd
Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen

Sammanfattning
I skrivelse den 10 juni 2014 vill Mats Berglund (MP), Marja
Sandin Wester (MP), Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson
(V) lyfta fram Liljeholmsbadet och stadsfästa dess plats i
Stockholms kulturhistoriska sammahang. Skriftställarna vill även
undersöka möjligheterna att stärka badets kulturmiljöskydd i
detaljplanen.
Liljeholmsbadet är markerad med grönt på Stadsmuseets
kulturhistoriska klassificeringskarta vilket innebär att det har stort
kulturhistoriskt värde. I det fall Stockholms
Stadsbyggnadsnämnd initierar ett planarbete är
Kulturförvaltningen positiv till att Liljeholmsbadet skyddas i
detaljplanen och på så sätt kan omfattas av skyddsbestämmelser
enligt Plan- och Bygglagen.
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Bakgrund
Badhuset byggdes vid Contractors varv utanför Nyköping 192930. Pontonen, sammanfogad av ihåliga sektioner av armerad
betong, konstruerades av C. Heijkensköld. Träöverbyggnaden
med sina stora fönsterpartier, sina takstolar av järn och sitt
svängda tak, ritades av arkitekt G Leche. I maj 1930 bogserades
det kommunalägda badet till Hornstulls Strand. Sommaren
samma år öppnades det för allmänheten. 1950 kantrade och sjönk
badhuset. Det länspumpades och lyftes samma år och rustades
året därpå då också bastuanläggningen tillkom.
I stadens badtradition utgör Liljeholmsbadet en viktig länk och är
ett intressant exempel på 1930-talets nya livsstil där stadens
invånare erbjöds sunda bostäder och anläggningar för sport och
fritid.
Fastigheten är markerad med grönt på Stadsmuseets
kulturhistoriska klassificeringskarta. Det betyder att fastigheten
med bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. För sådan
bebyggelse kan PBL (Plan- och bygglagen) 8:e kap, 13, 14 och
17 §§ tillämpas, vilket innebär att bebyggelsen inte får
förvanskas, att underhållet ska anpassas till omgivningens
karaktär och byggnadens kulturhistoriska värden, att underhållet
ska utföras så att de särskilda värdena bevaras, att ändringar ska
utföras varsamt och med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag
samt med tillvaratagande av byggnadens kulturhistoriska värden.

Förvaltningens synpunkter
I det fall Stockholms Stadsbyggnadsnämnd initierar ett
planarbete är Kulturförvaltningen positiv till att Liljeholmsbadet
skyddas i detaljplanen och på så sätt kan omfattas av
skyddsbestämmelser. Liljeholmsbadet har tidigare varit hotat av
nedläggning. Skyddsbestämmelser i detaljplanen skulle stärka
byggnadens fortlevnad, dock inte verksamheten som sådan.
Liljeholmsbadet drivs av Idrottsförvaltningen och därmed kan
staden påverka att badverksamheten lever vidare.
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