
 
Rådet till skydd för Stockholms 
skönhet

Skrivelse
Dnr SR 2020/355

Sida 1 (2)
2020-12-08 

Rådet till skydd för Stockholms skönhet

10535 Stockholm
Telefon 0850829767
Växel 08-508 290 00
stockholm.seskonhetsradet@stockholm.se

Handläggare Till
Henrik Nerlund
Telefon: 0850829767

SISAB:s styrelse
Stadsmuseet
Stadsbyggnadsnämnden

Rådet: Stockholms friliggande barnstugor

Med anledning av de föreslagna rivningarna av ytterstadens 
barnstugor från perioden 1965 till 1985 vill Skönhetsrådet anföra 
följande.

Ärendet 
I och med att Stockholm växer kraftigt krävs allt fler förskoleplatser 
runt om i staden. Skönhetsrådet har under de senaste åren yttrat sig 
över flertalet planer för nya förskolor, inte minst i form av 
konceptet Framtidens förskola. Rådet har haft en konstruktiv dialog 
med SISAB som understundom föredragit sina planer för rådet. 
Med föreliggande skrivelse önskar rådet uppmärksamma såväl 
SISAB:s styrelse som Stadsmuseet och stadsbyggnadsnämnden på 
de rivningar av barnstugor från perioden 1965-1985 som planeras 
utan att en sammanhållen kulturmiljöutredning genomförts. Rådets 
skrivelse sker i enlighet med 1§ i rådets reglemente från 
kommunfullmäktige (Utl. 2006:23). 

Efter 1965 expanderade barnomsorgen kraftigt och ett stort antal 
förskolor byggdes som så kallade barnstugor i framförallt 
Stockholms ytterstad. Flertalet av dessa byggnader uppfördes efter 
typritningar av arkitekterna Kjell och Brita Abramson. 
Karaktäristiskt för dessa envåningsbyggnader är en gjuten sockel i 
betong, regelverk av trä, fasad i locklistpanel och flackt sadel- eller 
pulpettak. Förskolebyggnaderna från denna tid representerar en god 
vardagsarkitektur som, sin enkelhet till trots har skärpa i detaljer 
och god volymhantering. Utöver detta är byggnaderna allt som 
oftast väl inpassade i naturmark. Trots det höga värde, inte minst 
socialhistoriskt, som dessa miljöer har föreslås de rivas till förmån 
för konceptförskolor som ofta är mindre välgestaltade. Flertalet 
förskolor av denna typ är klassificerade som gröna av Stadsmuseet, 
d.v.s. de har ett högt kulturhistoriskt värde och är särskilt värdefulla 
ur ett historiskt, konsthistoriskt, miljömässigt eller en konstnärlig 
synpunkt. Exempel på hotade förskolebyggnader som rådet nyligen 
handlagt är Baretten 2 i Fruängen, Brytbönan 1 på Enskedefältet, 
Risselö 2 och Tornö 2 i Farsta strand. 
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Skönhetsrådet har under lång tid efterfrågat en sammanhållen 
kulturmiljöutredning från ägaren, kommunala SISAB. Rådet finner 
det ytterst otillfredsställande att en sådan utredning dröjer samtidigt 
som SISAB fortsätter att planera för ytterligare rivningar. Rådet 
anser att rivningarna helt bör stoppas medan en adekvat 
kulturmiljöutredning tas fram. Utan underlag är det omöjligt att 
fatta väl underbyggda beslut och värdera vilka av 1960- till 1980-
talens förskolor som bör stå kvar och vilka som kan ersättas. 

Skönhetsrådet önskar i enlighet med §4 i sitt reglemente från 
kommunfullmäktige svar med erforderliga upplysningar från de 
tillskrivna kommunala organen. 
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