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Handläggare Till 
Monica Hector 
Telefon: 0850829765 

Stadsbyggnadskontoret 

Örby 4:1 invid kv. Vedstapeln, förslag till 
detaljplan, 2020-16024 
 
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat 
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande. 

Beslut 
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till detaljplan i den södra delen av 
planområdet men avstyrker förslag till detaljplan för den norra. 
 

Ärendet  
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag för del av Örby 
4:1 vid kvarteret Vedstapeln 1 i Stureby. Planen syftar till att 
möjliggöra ny bebyggelse i form av ca 70 seniorbostäder i 
flerfamiljshus i två till tre våningar längs med Sågverksgatans 
sydvästra sida. Förslaget innefattar två delområden norr och söder 
om de befintliga radhusen. I det norra området föreslås ett 
flerbostadshus, i det södra föreslås två mindre placeras på ömse 
sidor om en befintlig elnätsstation.  
 
Byggnaderna ska uppföras med hög arkitektonisk kvalitet och 
hänsyn ska tas till platsen som ligger mellan två karaktärsområden 
med sinsemellan olika skalor. Mot nordost där de föreslagna 
bostadshusen möter villabebyggelsen utformas husen med två 
våningar som trappas upp till tre våningsplan för att möta 
flerbostadshusen i sydväst. Fasaderna föreslås uppdelade i kortare 
längder med inskjutna delar för att skapa variation mot 
Sågverksgatan. Mot gatan planeras förgårdsmark med planteringar 
så att ett grönt gaturum som möter villabebyggelsen kan skapas. 
 
Skönhetsrådet remitterades ett tidigare planförslag för området 
2018, då i form av Stockholmshus. Rådet anser att det föreliggande 
planförslaget är bättre utformat och mer anpassat till de 
förutsättningar som finns på platsen. Skönhetsrådet vill trots detta se 
att den norra delen av planförslaget utgår eftersom det har 
synnerligen höga naturvärden med hällmark och fin tallskog där 
vissa enskilda träd torde vara mellan 250-300 år gamla. Genom 
naturmarken går stigar som visar att stråket är förhållandevis 
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välskött och dessutom välbesökt, vilket i ett område med park- och 
naturmarksbrist rådet anser borde värnas. 
 
Skönhetsrådet ställer sig vidare positivt till planförslaget vad gäller 
det södra delområdet. Dock anser rådet att parkeringsfrågan bör 
utredas ytterligare och att ytparkering ska undvikas. Ett möjligt 
förslag är att parkeringsfrågan löses genom kantstensparkering 
eftersom gatan är dubblerad p.g.a. den tidigare banvallen för 
Örbylinjens spårvagn. 
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