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Till
Gatu- och fastighetsnämnden

Förskolebyggnad i Humlegården. Skrivelse från Östermalms
stadsdelsnämnd (s, v, mp, fp och kd).

FÖRSLAG TILL BESLUT
Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Rolf Lindell (s), Aila Erkkilä
(v), Ann-Sofi Matthiesen (mp), Claes Fleming (fp) och Jan Ulander (kd).
Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att utreda lämplig plats
för en förskola.

Olle Zetterberg
Göran Gahm
Mats Fager

SAMMANFATTNING
Östermalms stadsdelsnämnd vill pröva att anordna lokaler för förskola i
Humlegården. Kontoret motsätter sig stadsdelsnämndens förslag av en
förskolebyggnad i Humlegården. Gällande detaljplan (Dp 8056) tillåter
endast mindre ny- eller tillbyggnad för parkändamål. Humlegården är
klassad som kulturreservat där parkens karaktär skall bevaras. Den södra
delen med Kungliga Biblioteket är statligt byggnadsminne.
Gatu- och fastighetsnämnden föreslås uppdra åt kontoret att utreda
lämplig placering för en ny förskola.
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BILAGA 1: Skrivelse från Östermalms stadsdelsnämnd.
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Att förlägga en förskola i parken medför att det måste ordnas angöring
för den trafik som följer, bl.a. varutransporter men även alla föräldrar
som lämnar och hämtar barnen. Därför måste drygt 5 st parkeringsplatser
tas i anspråk för lastzon.

Samråd
Samråd har skett med Stadsbyggnadskontoret, Stadsmuseet och
Skönhetsrådet. Samtliga motsätter sig en förskolebyggnad i
Humlegården.

Kontorets förslag/synpunkter
Kontoret avstyrker Östermalms stadsdelsnämnds begäran om att placera
en förskolebyggnad med tillhörande lekytor i Humlegården.
Men kontoret anser att det är av stor vikt att hitta en bra lösning till den
brist av förskoleplatser som råder idag.
Kontoret anser att friliggande förskolor endast undantagsvis kan byggas i
innerstadens täta miljö. I lägen där bostadsbebyggelse är möjligt bör
förskolor i första hand inrymmas i bostadshusets bottenvåning för ett
effektivt markutnyttjande. I kontorets gluggutredning redovisas dock
flera platser som även kan tänkas vara lämpliga för en förskoleverksamhet, antingen i en provisorisk baracklösning eller som en
permanent lösning i kombination med ny bostadsbebyggelse. Exempel på
sådana lägen är de obebyggda ytorna intill Engelbrektskolan och Östra
Real. Utöver detta kan det finnas möjlighet att inom övriga pågående
bostadsprojekt på Östermalm inrymma förskoleverksamhet i bottenvåning. I samarbete mellan kontoret, stadsbyggnadskontoret och
Östermalms stadsdelsförvaltning bör det vara möjligt att i nya eller
befintliga lokaler ta fram något fungerande förslag på permanenta eller
tillfälliga lösningar för förskoleverksamhet.
Detta tjänsteutlåtande föreslås överlämnas och åberopas som svar på
skrivelsen från Östermalms stadsdelsnämnd.
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