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Till
Stadsbyggnadskontoret

Jordbruksministern 3, förslag till detaljplan,
2017-19979
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.
Beslut
Skönhetsrådet avstyrker förslag till detaljplan i föreliggande form
och anser att förslaget bör omarbetas mot öppnare och lägre
bebyggelse.
Ärendet
Föreliggande förslag till detaljplan innebär att en envånings
verksamhetsbyggnad rivs och ger plats för ett halvslutet
bostadskvarter i upp till sju våningar. Platsen för förslaget ligger i
Bagarmossens ytterkant och gränsar direkt till Nackareservatet mot
norr. I sydöst ligger det under 1970-talet uppförda bostadsområdet
runt Byälvsvägen med genomgående tre våningar.
Skönhetsrådet anser att den befintliga byggnaden kan ersättas av
nya bostäder men är inte övertygat om att den föreslagna skalan är
den rätta. Bagarmossen byggdes ut under 1950-talet som en
grannskapsförort utifrån tydliga ideal, inte minst gällande
volymernas komposition. Högre byggnader lades i centrum och
skalan läts falla mot stadsdelens periferi. Längst bort från centrum
lades radhus. Efter att Stockholms stad och Nacka kommun 1959
kommit överens om en kommungränsjustering kunde området runt
Byälvsvägen läggas till som en komplettering ett decennium senare.
Trots att stadsplanering och arkitektur skiljer sig från den äldre
delen av stadsdelen har den fallande skalan respekterats. Rådet
finner att detta är ett viktigt karaktärsdrag och anser att det
planerade tillskottet måste förhålla sig till detta.
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Skönhetsrådet finner vidare att kvartersformen inte kommer till sin
rätt när den planeras som en solitär gränsande mot naturmark.
Platsen bör istället nyttjas för öppnare bebyggelse där antingen
flerbostadshus i liknande höjd som längs Byälvsvägen eller en
grupp radhus prövas. I en kommande bearbetning ser rådet gärna att
de föreslagna materialen tegel och trä fortsatt ligger till grund för
fasadgestaltningen.
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