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Till
Stadsbyggnadskontoret

Stjärnvalvet 2, förslag till detaljplan, 2016-00514
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.
Beslut
Skönhetsrådet avstyrker förslag till detaljplan i föreliggande form.
Ärendet
Inom det aktuella planområdet på Kallforsvägen i Bandhagen finns
en skolbyggnad i en våning samt några mindre
komplementbyggnader. Skolbyggnaden är uppförd 1976 som
komplement till bostadsområdet. Planförslaget syftar till påbyggnad
av befintlig skolbyggnad med en våning. Resultatet blir en skola i
två våningar som även ska kunna användas som förenings- och
samlingslokal.
Den befintliga skolan är en i raden av låga skolbyggnader som
uppfördes under 1970- och 80- talet. Många av dem ritades av Kjell
och Brita Abramson och den aktuella skolan bär drag av deras
typförskolor. Tillsammans utgör skolbyggnaderna och
typdaghemmen ett socialhistoriskt kulturarv. Med anledning av att
många av byggnaderna nu rivs eller förändras arbetar Sisab
tillsammans med Stadsmuseet med att inventera och utreda vilka av
skolbyggnaderna som ska bevaras. Enligt uppgift till Skönhetsrådet
ska utredningen vara klar 31 december 2020. Eftersom utredningen
inte är klar borde staden vara ytterst varsam med att upprätta nya
detaljplaner som innebär rivning eller förändring av dessa
skolmiljöer.
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I planhandlingarna saknas uppgifter om hur många kvadratmeter
friyta per barn som planeras, men det står klart att planförslaget
innebär en fördubbling av byggnadens storlek medan tomtytan
förblir oförändrad. Rådet anser att utemiljöer i ytterstaden som
understiger 20 kvm per barn inte bör accepteras. Sammantaget
finner Skönhetsrådet att frågetecknen gällande kulturmiljö och
barnens friyta är alltför stora för att planarbetet ska kunna drivas
vidare under nuvarande omständigheter. I väntan på
kulturmiljöutredningen och ordnande av tillräckligt stor friyta
avstyrker rådet planen i föreliggande form.
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