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Stadsbyggnadskontoret

Tornö 2 m.fl., förslag till detaljplan för ny 
förskola, 2019-00738

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

Beslut
Skönhetsrådet avstyrker förslag till detaljplan med hänvisning till 
att det efterfrågade underlaget till kulturmiljöutredning beträffande 
1970- och 1980-talens förskolor alltjämt saknas.

Ärendet 
Föreliggande ärende innebär att en förskola, uppförd under 1970-
talets senare del i Farsta strand, rivs och ersätts av en ny 
konceptförskola. Den nya förskolan föreslås byggas enligt SISAB:s 
koncept Framtidens förskola i två våningar. I och med att den 
föreslagna förskolan är större än den befintliga utökas tomten till 
totalt 3685 kvm. Detta innebär en utemiljö med 27 kvm per barn. 

Under 1970- och 1980-talen 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 Kjell och Brita Abramson. 
Karaktäristiskt för dessa byggnader är en gjuten sockel i betong, 
regelverk av trä och fasad i locklistpanel. 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 rivs de 
nu en efter en till förmån för konceptförskolor som ofta är mindre 
välgestaltade. Den aktuella förskolan, Tornö 2, är liksom flera av 
barnstugorna från 1970- och 1980-talen grönklassade av 
Stadsmuseet. 

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 rivning efter rivning. Utan 
underlag är det omöjligt att fatta väl underbyggda beslut och 
värdera vilka av 1970- och 1980-talets förskolor som bör stå kvar 



Remissyttrande
Sida 2 (2)

Rådet till skydd för Stockholms skönhet

10535 Stockholm
Telefon 0850829767
Växel 08-50829000
henrik.nerlund@stockholm.se
stockholm.se/skonhetsradet

och vilka som kan ersättas. Skönhetsrådet avstyrker därför det 
aktuella planförslaget i väntan på att ägaren kan presentera en 
kulturmiljöutredning värdig en grönklassad byggnad.
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