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Ny förskola vid Krillans krog
Inriktningsärende

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av ny förskola
vid Krillans krog
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stadsdelsdirektör

Kerstin Emriksson Wallin
avdelningschef

Bakgrund
Utbyggnaden av stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen medför ett stort
behov av nya förskolor i området. Totalt planeras för mer än 5000 lägenheter.
Fastigheten Krillans Krog 1 ingår i det program för nordvästra Kungsholmen som
stadsbyggnadsnämnden godkände 2002. Hotell Kristineberg rivs och ny
bostadsbebyggelse medges i ett kvarter som ges en triangulär form omgärdat av
gator. Förtätningen av Kungsholmen och området kring Kristinebergs slott är ett
led i den täta stadens utvidgning.
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Kvarteret är slutet mot trafiklederna Essingeleden och Drottningholmsvägen,
mot Drottningholmsvägen med hjälp av en genomsiktlig bullerskärm, och
kvarteret har öppningar mot Kristinebergsparken. Kvarterets södra sida ligger
utmed Hjalmar Söderbergs väg och de två andra sidorna i det triangulära kvarteret
får nya gator, en parallellt med Essingeleden, Kristinebergs Slottsväg, och en mot
parken och slottet. Kvarteret utgörs av cirka 170 lägenheter och ett parkeringsgarage med cirka 104 platser under gården. Området planeras vara färdigställt år
2015/16.
I nordöstra bostadshusens två nedersta våningar planeras en förskola på cirka 770
kvm för fyra avdelningar. Förskolan har sydvästvänd fasad mot kvarterets gård. En
del av gården reserveras till förskolan, men ska även vara tillgänglig för kvarterets
boende utanför förskolans öppettider.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I samband med nybyggnation av bostäder har stadsdelsnämnden behov av nya
förskolor för att täcka behovet långsiktigt av permanenta platser. Fler
förskoleplatser är också en förutsättning för att målet att minska antalet barn i
förskolegrupperna skall kunna uppnås.
Stadsdelsförvaltningen gör bedömningen att den aktuella förskolan är nödvändig
för att tillgodose kommande behov. Förvaltningen återkommer med ett
genomförandeärende med ekonomiska förutsättningar när processen nått så långt.
Förvaltningschefen bör få i uppdrag att till dess fatta nödvändiga beslut.
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