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Stadsbyggnadskontoret

Dansken 1, förslag till detaljplan för ny förskola, 
2020-00884

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

Beslut
Skönhetsrådet avstyrker förslag till detaljplan.

Ärendet 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för ny 
förskola i kvarteret Dansken i Blackeberg. Den nya förskolan om 6 
avdelningar i två våningar innebär att fastigheten utökas på befintlig 
parkmark. Planområdet ligger i parkstråket öster om 
Blackebergsskolan strax intill Vinjegatan. På platsen låg 
ursprungligen en barnstuga i en våning uppförd i början av 1960-
talet vilken revs 2017. 

Skönhetsrådet är positivt till att de tillfälliga skollokaler som idag 
står på platsen ersätts av en permanent förskola. Men trots att 
förskolegården utökas genom att parkmark överförs till gårdsyta blir 
friytan per barn endast 14 kvm vilket riskerar att skapa ett stort 
slitage på förskoletomten och de omkringliggande parkerna. 

Ambitionen att anpassa den nya bebyggelsen så att den blir 
”lämplig med hänsyn till områdets kulturmiljö och naturvärden” är 
lovvärd men försvåras enligt rådet av vald konceptskola. Förskolans 
betydande bredd och valet av skivmaterial som fasadmaterial gör att 
anpassningen haltar väsentligt. Frågan om varför tillkommande 
förskolor i Blackeberg ska efterlikna stadsdelens bostadshus lyftes 
av Skönhetsrådet även gällande den planerade förskolan i kv 
Hälsingen. Mer lämpligt vore enligt rådets mening att hämta 
inspiration från stadsdelens skolbyggnader, till exempel genom att 
använda tegel som fasadbeklädnad. Även träfasader skulle passa då 
förskolan ansluter till en park. Rådet har informerats om att sex 
avdelningar utgör minsta antalet avdelningar för SISAB:s nya 
förskolor. Om avsteg från detta inte är möjligt föreslår rådet att en 
specialritad förskola med slankare uttryck anpassat till platsen 
utarbetas. 
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