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Till
Stadsbyggnadskontoret

Ledarö 3, förslag till detaljplan, 2020-09166
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.
Beslut
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till detaljplan med erinran om att
gårdshuset måste sänkas en våning för inte dominera över kvarterets
befintliga bostadsbebyggelse och därmed inte heller påverka
kulturmiljön negativt. Höjdsättningen av befintliga hus bör ändras
så att den speglar rådande höjdvariation.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag för fastigheten
Ledarö 3 efter förfrågan från ägaren Olov Lindgren AB som önskar
bostadskompletteringar i befintligt kvarter. Med förslaget utökas
antalet bostäder inom kvarteret och variationen i lägenhetsbeståndet
blir större.
Den föreslagna bebyggelsen är tänkt att tillföra fastigheten en ny
årsring som i sin utformning utgår från befintliga kulturmiljövärden
i struktur och gårdsmiljö. Tilläggen ska till sin utformning vara en
samtida och självständig tolkning av befintlig bebyggelse med
högkvalitet i material och med kulörer som samspelar med
kvarterets ursprungliga byggnader. De tillägg som planen medger
består av en byggnadsvolym placerad på gården samt en trevånings
tillbyggnad i kvarterets norra hörn mot Lysviksgatan. Planförslaget
innebär också en justerad fastighetsgräns mellan allmän mark och
kvartersmark vid den lilla lokala centrumplatsen längs kvarterets
östra fasad mot Lysviksgatan. Ändringen är avsedd att förtydliga
förvaltningsansvaret så att hela terrassytan ligger inom
kvartersmarken. Ursprungliga ytor för träd återställs med
planteringar, nya träd samt för fördröjning av dagvatten.
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Det nya gårdshuset placeras parallellt med grannkvarteret i sydost
och med en livförskjutning i relation till den befintliga huslängan
mot Lysviksgatan i öster. Placering i souterrängläge mellan
gårdsnivå och den nedre nivån gör att byggnaden kan samordnas
med garaget samt att det blir möjligt att genom bostadsentrén i
nedre plan även nå gården via hiss i det nya bostadshuset. Själva
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gårdshuset föreslås bli fyra våningar högt med inredd vind, ett
låglutande tak och ett förhöjt väggliv. Det sistnämna innebär att
hisstoppen kan hållas inom byggnadsvolymen och inte sticka upp,
därmed ansluter takets form till områdets övriga taklandskap om än
förhöjt.
Mot Lysviksgatan i kvarterets norra hörn innebär att förslaget att det
idag indragna hörnet över butiksplanet får en tillbyggnad från
våning två till fyra. Över hörnet föreslås utanpåliggande balkonger.
Gestaltningen av de två tilläggen, gårdshuset och
hörntillbyggnaden, föreslås få fasadmaterial i ljust tegel och en
fönstersättning som följder de befintliga byggnadernas utformning.
Enligt rådets uppfattning har den kompletteringen som planförslaget
medger goda kvaliteter. Gestaltningen såväl som färgskalan ansluter
till den befintliga bebyggelsens utformning men med redovisat
fasadmaterial tydliggörs att detta är en nutida komplettering. Rådet
anser att tilläggen så som de redovisas skulle kunna samspela väl
med de äldre bostadshusen. Noteras bör dock att gårdsmiljön
förlorar både natur- och rekreationsvärden med förslaget då den nya
volymen både ianspråktar yta samt delvis också skuggar det som
blir kvar av gården och intilliggande hus Det rådet ser som
problematiskt med planförslaget är byggnadshöjden. Att hisstoppen
ryms inom volymen är lovvärt men att hela byggnaden får en höjd
som dominerar över kvarterets befintliga byggnadshöjd anser rådet
inte möjligt att acceptera. Rådet vill således se att byggnaden sänks
med ett våningsplan så att gårdshusets höjd anpassas bättre till den
omgivande höjdskalan. Möjligen skulle en lägre men längre
byggnadskropp prövas på gården i stället om detta till del kan
kompensera det bortfall av yta som en sänkt byggnadshöjd innebär.
Rådet noterade att de befintliga bostadshusen fått en gemensam
höjd noterad i plankartan. Trappningen mellan de olika
byggnadsvolymerna är en kvalitet i kvarteret och dessutom mycket
tidstypisk varför rådet anser att de olika byggnadshöjderna bör
preciseras i plankartan.
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