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Risselö 2, förslag till detaljplan, 2019-00727 

Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat 
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.

Beslut
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till detaljplan.

Ärendet 
Föreliggande planförslag syftar till uppförande av en ny förskola i 
Farsta strand. Förskolan föreslås i två våningar av typen 
”Framtidens förskola” - en typförskola framtagen av SISAB. 
Framtidens förskolor har alla liknande volym och planlösning 
medan byggnadens fasad anpassas efter områdets karaktär. På 
platsen ligger idag en av Stadsmuseet grönklassad förskola uppförd 
1970-73 efter ritningar av arkitekterna Kjell och Brita Abramson. 
Kjell Abramson anlitades flitigt av Stockholms stad under 1960- 
och 70- talen för att rita typdaghem. Risselö 2 är bebyggd med en 
typisk modell från 1970-talets första hälft. Typen representerar flera 
av de mest karakteristiska kännetecknen: en låg, marknära byggnad 
med stora fönsterpartier för maximalt ljusinsläpp och en veranda 
skyddad mot solljus. Att fastigheten är grönklassad betyder att den 
är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt. Men eftersom stadsdelen måste få fram fler 
förskoleplatser föreslår staden att förskolan rivs och ersätts med en 
större och mer ändamålsenlig förskola anpassad till dagens 
förskoleverksamhet.

Skönhetsrådet konstaterar att detta är en plats där konceptförskolan 
”framtidens förskola” passar ovanligt bra in. Rådet uppskattar den 
fina gårdsplaneringen med sin indelning i olika zoner samt 
inlevelsen i barnens lek. Stor hänsyn har tagits till befintliga 
naturvärden och trots att några värdefulla träd måste stryka på foten 
anser rådet att man här gjort det bästa möjliga utifrån 
förutsättningarna. Att det dessutom blir en friyta om 32 kvm/barn är 
mycket positivt. Tillgången till tillräckliga friytor som möjliggör 
barns behov av rörelse är något som rådet bevakat i såväl yttranden 
som i rådets seminarium 2018.  På minussidan hamnar förlusten av 
kulturvärde som försvinner om den befintliga förskolan rivs. Under 
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Skönhetsrådets sammanträde ställdes frågan om den befintliga 
förskolan skulle kunna fungera om antalet barn förblev detsamma. 
Med anledning av det stora behovet av förskoleplatser i stadsdelen 
och att befintlig byggnad enligt SISAB inte är ändamålsenlig blev 
svaret nekande. Därför efterlyser Skönhetsrådet att den pågående 
utredningen av kulturhistoriskt värdefulla förskolor från 1960- och 
70-talet måste bli klar så snart som möjligt så att staden kan ta 
ställning till vilka av dessa som ska bevaras och vilka som kan 
ersättas i den fortsatta planeringen.
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