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

Beslut 
Skönhetsrådet avstyrker förslag till detaljplan i föreliggande 
utformning. 

Ärendet  
Föreliggande ärende syftar till att uppföra två huskroppar med upp 
till 100 lägenheter vid korsningen av Ångelmannagatan och 
Multrågatan i Vällingby. Den aktuella platsen har tidigare använts 
som parkeringsplats, men efter Vällingby Centrums ombyggnad 
under tidigt 2000-tal fick området en ny sluttande höjdsättning och 
har därefter utgjort ett impediment. De föreslagna två L-formade 
byggnaderna möter det närliggande spårområdet med fem våningar 
och de lägre liggande befintliga bostadshusen med fyra våningar. 
För att minska effekten av de kraftigt påtagliga gavlarna i förslaget 
föreslås dessa fasas av.  
 
Vällingby-Råcksta planerades och uppfördes som Sveriges första 
ABC-stad i skiftet mellan 1940-och 50-tal. Stadsdelarna invigdes 
med Vällingby Centrum 1954 och blev snabbt internationellt 
uppmärksammade för sin konsekvent genomförda planering efter 
bestämda principer. ABC-staden var ett materialiserat ideal av den 
framtid som arkitekteter, sociologer och politiker tänkte sig efter 
kriget. I samma stadsdel, men på olika platser skulle arbetsplatser, 
bostäder och centrumfunktioner placeras. Trafiken separerades för 
ökad säkerhet och stor möda lades på goda bostadsmiljöer. De olika 
funktionerna manifesterades i stadsdelens silhuett genom högre 
byggnader runt centrum och sedan en fallande skala från 
flerfamiljshus i fyra våningar till radhus och småhus i periferin.  
 
Skönhetsrådet anser att den aktuella platsen kan bebyggas men att 
tillkommande byggnader måste reda upp den märkliga miljö som 
skapades på platsen under 2000-talet. Den i övrigt välplanerade 
stadsdelen bryts på ett olyckligt sätt upp vid planområdet. De 
föreslagna huskropparna lyckas inte att bringa denna välbehövliga 
ordning, utan bidrar ytterligare, främst genom höjder och 
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gestaltning till en upplevelse av skarv snarare än länk. Rådet anser 
att fyra våningar, givet husens placering i stadsdelens fallande 
skala, är det maximalt acceptabla. Rådet önskar vidare understryka 
att de störande gavlarna, framför allt mot Vällingby Centrum måste 
bearbetas kraftigt. Den föreslagna fasningen förstärker, snarare än 
mildrar problemet. Byggnaden närmast centrum bör vridas eller 
sidoförskjutas in i kvarteret så att den inte manifesterar sig i 
stadsbilden. För att inte återupprepa 2000-talets misstag vill rådet 
inskärpa vikten av en sammanhållen planering av stadsdelen och att 
den kommande kulturutredningen för Vällingby kan utgöra ett gott 
underlag för detta.  
 
Skönhetsrådet anser sammantaget att en större bearbetning av 
förslaget behöver göras så att såväl placering och gestaltning som 
volymhantering blir närmare besläktad med omgivningen.        
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