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Stadsbyggnadskontoret

Lejongapet 15, förslag till detaljplan, 2020-10973

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

Beslut
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till detaljplan med erinran.

Ärendet 
Planförslaget syftar till att ge planstöd för befintlig bostad samt 
pågående förskole- och kontorsverksamheter som är inrymda i en 
planstridig byggnad i tre våningar från 1920-talet. Idag medges 
enligt befintlig detaljplan från 1946 endast bostadsanvändning i tre 
våningar i en friliggande byggnad. Planområdet utgörs av en 
villatomt med träd om ca 770 kvm förhöjd sett från 
Svandammsvägen och Tegelbruksvägen. 

Förskolan om cirka 200 kvadratmeter huserar i en tillbyggnad i ett 
plan tillkommen på 1970-talet. Tillbyggnadens takterrass nyttjas för 
bostadshusets övriga brukare då förskolan använder större delen av 
markytan. Förskoleverksamheten omfattar 25 barn. Enligt 
planhandlingarna är förskolor av det mindre slaget väldigt sällsynta 
men ”oerhört eftertraktade bland områdets småbarnsföräldrar”. 
Förutom förskolans egen ”tomt” om cirka 220 kvadratmeter nyttjar 
barnen närliggande parker. Verksamheten har tidsbegränsat lov till 
slutet av 2023.

Skönhetsrådet ser det som en kvalitet att det finns mindre förskolor 
som ett komplement till de allt större nya förskolorna. Samtidigt är 
förskolegården de facto liten. Med hänsyn till grannarna inom 
Lejongapet 16 vid Tegelbruksvägen nyttjas inte ca 150 kvm gård. 
Rådet tycker det vore rimligt att åtminstone en del av den ytan 
används som förskolegård och att ett bullerplank vid behov kunde 
sättas upp mot grannfastigheten. Samtidigt skulle det kunna prövas i 
det fortsatta planarbetet - och ges planstöd - om carportens tak 
skulle ges en sådan bärighet att förskolan kunde expandera på denna 
yta om 35-45 kvm. En möjlighet är även att minska antalet barn. 
Med anledning av förskolans upphöjda läge vore det även 
välgörande om ett bullerplanks övre del förses med en transparant 
del för att inte avskärma byggnaden i detta exponerade hörnläge. 
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