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Till
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(Liljeholmsbadet), samt Södermalm 1:23,
uppförande av pontonanläggning,
förhandbesked, 2021-00881-575, 2021-00880-575
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.
Beslut
Skönhetsrådet avstyrker rivningslov för Liljeholmsbadet och
avstyrker nybyggnad av pontonanläggning vid platsen för
Lilejholmsbadet.
Ärendet
Fastighetskontoret har begärt rivningslov för Liljeholmsbadet och
nybyggnad av pontonbyggnad med annan användning på samma
plats som för Liljeholmsbadet.
Liljeholmsbadet vid Hornstulls strand färdigställdes 1930 efter
ritningar av arkitekten Gunnar Leche. Den har beskrivits som en
delikat träpaviljong med lätt svängt koppartak. Bassängen inryms i
en pontonkonstruktion av armerad betong.
Skönhetsrådet behandlade 1999 en motion om att
byggnadsminnesförklara Liljeholmsbadet. Enligt rådets uppfattning
var Liljeholmsbadet värdefullt och borde ges någon form av
kulturskydd men att en byggnadsminnesförklaring inte var aktuell.
Badet är grönklassificerat av stadsmuseet, dvs en byggnad av högt
kulturhistoriskt värde.
Liljeholmsbadet är ett småskaligt bad som med sitt 30-gradiga
vatten nyttjas bl a för babysim och av rörelsehindrade, barn och
pensionärer.
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En renovering utfördes 2001 av Liljeholmsbadet. År 2016
utarbetades på stadens begäran en konsultrapport angående statusen
på pontonens konstruktion. På grund av pontonkonstruktionens
enligt en utredning dåliga kondition stängdes badet 2016. Enligt
rapporten var bristerna av så allvarlig art att det var ”närapå
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omöjligt att reparera badhuset för en godtagbar
livslängdsförlängning… och att det skulle medföra en oacceptabelt
hög kostnad”. Skulle man kortvarigt vilja ”hålla liv i konstruktionen
… måste man beakta risken för att ett akut läge kan inträffa mycket
plötsligt”. Bedömningen har ifrågasatts av ansvariga för
reparationen av badet 2001. Med anledning av de skilda
uppfattningarna om kostnaderna och omfattningen av nödvändiga
åtgärder för badets fortlevnad finns det anledning av en förnyad
oberoende bedömning av sådana avgörande faktorer.
Funkisbadet var samtida med Stockholms modernisering vid en tid
då inte minst bostadsstandarden på Södermalm var eländig. Badet
bär på en viktig berättelse om samhällets tidiga engagemang om ett
socialt lyft för arbetarbefolkningen. Badet har även fungerat som en
social träffpunkt. Vid tiden för nedläggningen var antalet besökare
ca 55 000. Någon motsvarande anläggning finns inte i Stockholm.
Skönhetsrådet inser att pontonkonstruktionen behöver få en
grundlig renovering eller nybyggnad. Rådet anser det av
kulturhistoriska skäl motiverat att reparera alternativt bygga en ny
pontonkonstruktion med befintlig överbyggnad renoverad eller
nybyggd. Därmed avstyrks rivningslov och nybyggnad för annat
ändamål i detta skede. Skulle kostnaderna enligt ovan visa sig
orimliga accepterar rådet en ny anläggning med nuvarande utseende
och funktion på samma plats.
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