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Detaljplan för Marieberg 1:26, Lagerlöfsgatan 5
Remiss från stadsbyggnadskontoret

Förslag till beslut
Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör

Thomas Levin
Verksamhetschef

Sammanfattning
Sedan nära 25 år finns förskolan Lilla Björnen på Lagerlöfsgatan 5.
Gällande stadsplaner för området är gamla (1937-1940) och har aldrig
fullföljts. Likafullt står dagens förskola enbart med s.k. tillfälligt bygglov.
Enligt nuvarande lagstiftning från 1987 kan tillfälligt bygglov beviljas i
högst 20 år. Stadsdelsnämnden och dåvarande gatu- och fastighetskontoret
(fastighetsägare) har därför från bägge håll hemställt om en planändring,
så att nuvarande förskola kan fortsätta där.
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På förskolegården finns sedan ett par år också en förskolepaviljong.
Förskolan rymmer totalt fem avdelningar. Platsen är mycket bra för
förskola, med goda uteytor. Förvaltningen har därför förordat att en ny
plan ska medge en permanent förskola med fem avdelningar, genom att
nuvarande hus byggs till.
Stadsbyggnadskontoret har nu i samarbete med stadsdelsförvaltningen och
SISAB (nuvarande fastighetsägare) tagit fram ett förslag till stadsplan som
redovisar två olika alternativa utbyggnadsmöjligheter.
Stadsdelsförvaltningen förordar alternativ A, vilket både från
verksamhetssynpunkt och ekonomiskt är det klart mest fördelaktiga.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom gemensam service, i nära samarbete med aktuell
förskoleenhet.
Bakgrund
Befolkningssammansättningen i Kungsholmens stadsdelsområde har
förändrats kraftigt under senare år. Andelen barn ökar snabbt. Förskolan
har därför byggts ut i snabb takt. Det är särskilt viktigt att värna om lägen
med fristående förskolor med goda utemiljöer. Lagerlöfsgatan 5 är en
sådan förskola. Byggnaden står dock med tillfälligt bygglov. För att
säkerställa förskolan för framtiden måste en planändring ske. Ett sådant
arbete initierades därför för några år sedan av både stadsdelsnämnden och
den dåvarande fastighetsägaren, gatu- och fastighetskontoret.
Stadsbyggnadskontoret har ansvarat för att ta fram ett förslag till ny
detaljplan. SISAB, den nye fastighetsägaren, och stadsdelsförvaltningen
har varit mycket engagerade i planarbetet.
Stadsplaneförslaget innehåller två olika alternativ, A och B. Alternativ A
innebär en utbyggnad i samma nivå som nuvarande förskola, åt väster.
Tillbyggnad kan ske utan påverkan på möjligheterna att driva
förskoleverksamheten. Alternativet innebär dock ett något större intrång i
parken.
Alternativ B innebär att nuvarande byggnads huvuddel förlängs söderut.
Utbyggnaden kan inte ske i samma nivå, utan ca 1,5 meter högre.
Utbyggnad i detta läge innebär också att nuvarande förskolepaviljong för
två avdelningar måste flyttas. Anläggningskostnaderna för detta alternativ
tillsammans med kostnaderna för paviljongflyttning m.m. bedöms
överstiga alternativ A med minst 1 mnkr. Utbyggnad i detta läge påverkar
också mer möjligheterna till drift av förskoleverksamhet i befintligt hus.
Intrånget i parken blir dock något mindre.
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Samrådsmöte har hållits den 6 april. Enbart två medborgare, varav en
förälder i befintlig förskola, besökte mötet.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen förordar starkt alternativ A, som både innebär bättre
möjligheter för förskoleverksamheten och kraftigt lägre kostnader.

Bilagor
Planförslaget

